




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

Хроніка культурного життя області
(за повідомленнями преси та неопублікованими матеріалами)

у березні 2009 р.

    

Культура. Загальні питання.

9 березня виповнилося 195 років від дня народження Т. Г. Шевченка. До пам’ятника Великому Кобзарю у м. Дніпропетровську поклали квіти представники влади області, міста та громадськості. 
У музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась виставка, присвячена знаменній даті. Експозиція складається з двох унікальних колекцій. Перша – зібрання видань творів Тараса Шевченка дослідника, краєзнавця, публіциста, колекціонера, професора Анатолія Фоменка. Друга частина виставки – твори народного малярства з колекції дослідника, збирача української давнини Олександра Смакоти. Картини з його зібрання – своєрідні ілюстрації до творів Кобзаря.
Традиція саме так відзначати дні народження Великого Кобзаря в музеї існує з 1989 року.   

23 березня святкували Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. У Дніпропетровську урочистості пройшли в обласному молодіжному театрі «Камерна сцена». Кращим представникам було вручено подяки міського голови та управління культури, показано виставу молодіжного театру.

У нашому місті відбулося свято Новруз Байрами. Його започаткувала «Ліга азербайджанців Дніпропетровщини» і присвячене воно початку весни і пробудженню природи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Дніпропетровський міський голова І. Куліченко зустрівся з лауреатами літературно-мистецького свята «Собори наших душ». Це стало завершенням попередніх заходів, які проводилися в Палаці дітей та юнацтва, районних багатопрофільних позашкільних навчально-виховних закладах. Він вручив нагороди переможцям у різних номінаціях. Результатом конкурсів стала збірка «Собори наших душ», на сторінках якої можна прочитати поетичні твори переможців, побачити малюнки і поробки лауреатів.


Театрально-концертне життя.
27 березня за рішенням ЮНЕСКО відзначається Міжнародний день театру. Сьогодні в Дніпропетровській області працює більше десятка професійних театрів і не менше ста – самодіяльних. Завершено капітальний ремонт в українському академічному музично-драматичному театрі ім.. Т. Г. Шевченка. 27 березня він відкрив 91-й сезон оперетою «Сильва» за І. Кальманом.
30-літній ювілей буде святкувати цього року Театр одного актора «Крик». Актор та режисер Михайло Мельник готує прем’єру – «Табу» – за твором Льва Толстого «Крейцерова соната».
П’ятий міжнародний театральний франкофонний студентський фестиваль став місцем зустрічі молоді різних країн. На сцені Палацу культури студентів ДНУ виступили колективи із вузів Харкова, Донецька, Рівного, Кишинева. 

У Літературному музеї пройшов творчий вечір поета Миколи Москальця, члена регіональної спілки письменників Придніпров’я. Одна з книг – «Мова ніжності» висунута на здобуття літературної премії Володимира Сосюри, заснованої Міжрегіональною спілкою письменників України.
***

Вперше у Дніпропетровську виступив київський камерний ансамбль «Новая музыка в Украине». Гастролі пройшли в рамках національного туру, присвяченого 20-річчю колективу. Зала Дніпропетровської консерваторії ім.. М. Глінки не могла вмістити всіх бажаючих почути авангардні твори сучасних композиторів.


Образотворче мистецтво. Музейна справа.

Напередодні 8 березня у дніпропетровському художньому музеї сталася епохальна подія: відкрилась виставка «Ню. Образ жінки у творчості художників Дніпропетровщини». У нашому місті це пройшло вперше. Виставка зайняла чотири музейних зали – 42 учасники представили 110 творів живопису, скульптури та графіки.

У Дніпропетровському історичному музеї ім.. Д. Яворницького відкрилась перша виставка гобеленів Раїси Костової «Весняний вернісаж». На вишитих картинах – перенесені на канву полотна європейських живописців. Майстриня називає свою творчість живописом ниткою.

У Будинку вчених відкрилась виставка робіт відомого фотохудожника Марлена Матуса. Представлені 33 чорно-білих та кольорових фотороботи, створені автором більш чим за 40 років творчості. Половина знімків виконана технікою ручного фотодруку. Значна частина робіт представлена вперше. Ідея виставки –  показати внутрішню значимість кожної жінки, спробувати відобразити її планетарну сутність.

У Дніпропетровській обласній організації Національної Спілки журналістів України відкрився персональний фотовернісаж фотохудожника Дмитра Кравченка. 

У музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась персональна виставка Алли Купріянової. Представлені абстрактні натюрморти та портрети.


Культосвітня робота. Бібліотечна справа.


У Палаці студентів 17 березня відбулося урочисте відкриття щорічного міського фестивалю-конкурсу «Студентська весна-2009». Він проводиться уже понад три десятиліття за такими видами та жанрами: музичне, хореографічне, театральне, образотворче і декоративно-ужиткове, циркове, фото-, кіно- та відео мистецтво. Фестиваль проходить у три етапи.

У м. Кривий Ріг розпочався міський фестиваль народної творчості «Весна Рудани». У ДП «Овація» виступають творчі колективи районів міста.

Виступом аматорів Покровського селищного Будинку культури № 1 закінчився районний фестиваль – огляд художніх колективів під девізом «Рідній Покровщині – наші таланти».  
***

В обласній універсальній науковій бібліотеці в березні цікаво пройшли такі масові заходи:
У відділі абонементу 21 березня в рамках засідання читацького клубу «Захопленість» для користувачів була організована літературна година «В пошуках світла», присвячена 200-річчю від дня народження великого українського письменника М. В. Гоголя. До заходу була організована виставка літератури «Велетень у царстві людської культури».
Як завжди, нетрадиційно,  пройшло засідання клубу «Ріднокрай» у відділі краєзнавства 19 березня. Воно було присвячене 80-річчю від дня народження творця і лідера наукової історичної школи професора М. П. Ковалевського. На засіданні виступила доктор історичних наук Г. К. Швидько.
26 березня у цьому відділі на своє чергове засідання зібралися члени Дніпропетровського генеалогічного товариства.
Знаний у місті клуб «Еколог», що діє у відділі патентно-технічних документів. 19 березня на його засіданні обговорювали тему «Сучасна технологія обробки стічних вод». Проблемою зацікавились науковці, фахівці у галузі екології, економіки, промисловості. Цій темі була присвячена виставка книг, патентно-технічних та нормативних документів, періодичних видань.
У відділі документів з питань мистецтв 25 березня відбулося 330-е, ювілейне, засідання міського клубу книголюбів «Літературна вітальня» – «Любите женщину». З поетичними композиціями виступили дніпропетровські поети, організована виставка документів «Жінки у мистецтві, мистецтво для жінок». 
У Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі 28 березня зібралися члени Асоціації релігієзнавців Дніпропетровської області, де обговорили тему «Ідея національної церкви і національна релігія».
 
Кіномистецтво.

16 березня анімаційним фільмом «Жахи темряви» у кінотеатрі «Родина» закінчилися п’ять вечорів французького кіно. Тиждень Франції у Дніпропетровську «Франкофонія-2009» включав у себе також спектакль Р. Десноса «Людина, яка носила у собі всі мрії світу» та інші культурні заходи.





Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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