




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у вересні 2009 р.

    

Культура. Загальні питання.

12 вересня Дніпропетровськ відсвяткував 233-й день народження. Жителі та гості міста стали свідками та учасниками надзвичайно багатих святкових заходів – концертів і конкурсів, спортивних змагань і благодійних акцій, виставок і фестивалів таких як: Всеукраїнський фестиваль православних дзвонів «Дніпровський дзвін-2009», відкриття цирку-дельфінарію на 800 місць, виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва «Дніпропетровський дивоцвіт», водне шоу та ін.

На міжнародному фестивалі вокально-хореографічного мистецтва «До-ре-мі» (Італія) дніпропетровська школярка Марина Байбаєва отримала першу премію у номінації «естрадний вокал».

Відбувся десятий Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Зі Злагодою в серці». Це єдиний благодійний фестиваль в Україні, мета якого розкрити талант кожної дитини, кожної молодої людини. Президент фестивалю і меценат – В. Веретенніков.

У СК «Шинник» відбувся Міжнародний турнір зі спортивних танців «DNEPR CUP-2009», в якому прийняли участь понад тисячу пар з 12 країн світу.

 Почесну грамоту і диплом переможця привезла до рідного міста дніпропетровська поетеса Людмила Некрасовська. За підсумками міжнародного фестивалю «Словянские традиции» (Щолкіно, Крим), пані Людмила перемогла в номінаціях «Лучшее стихотворение об Украине» та «Лучшее стихотворение о любви». У конкурсі взяли участь 211 авторів, що пишуть  російською мовою з 11 країн світу. На конкурс було надіслано понад тисячу творів.

Театрально-концертне життя.
Театральне життя повертається у місто, відкрили нові сезони:
	український музично-драматичний театр драмою «Назар Стодоля» за Тарасом Шевченком;
	український театр одного актора «Крик» виставою «Мутація» за оповіданням Ф.Достоєвського «Сон смішної людини»;
	молодіжний театр «Верим!» комедією «Бесприданник»;
	молодіжний театр «Камерна сцена» музичною казкою «Червона шапочка»;

міський театр ляльок виставою «Ай да Буратино!» по казці А.Толстого.
Після тривалого докорінного оновлення відкрився Музей ляльок у м. Кривий Ріг. В експозиції представлено близько сотні найоригінальніших ляльок, накопичених за всю історію існування міського лялькового театру (33 сезони). Казкову атмосферу музею створюють масштабні декорації та бутафорія, датовані різними етапами творчої біографії колективу.

Виставою «Шинель» за повістю М.Гоголя відкрився новий сезон у театрі пластичних мистецтв «Академія руху» (м. Кривий Ріг). З цією прем’єрною виставою колектив побував на Міжнародному театральному фестивалі «Мельпомена Таврії» та на Фестивалі культури (м. Свірж, Львівська обл.)

***
Представники відомої американської фірми «Steinway&sons” у приміщенні дніпропетровської консерваторії ім.. Глінки презентували три роялі, розповіли про історію фірми, яка виникла ще у 1853 році, про процес виготовлення інструментів такого класу, де 75% – то ручна робота. Випробували інструменти кращі студенти закладу, а ректор Юрій Новіков навіть зіграв твори Шопена.

19 вересня Дніпропетровський цирк відкрив новий сезон суперпрограмою Большого московського цирку на проспекті Вернадського «Звёзды России»

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

У виставковій залі НСХУ відкрито Всеукраїнську виставку «Чарівні барви». Крім дніпропетровців свої роботи представили художники з Одеcи, Ялти, Луганська, Донецька та з інших міст. Живопис, графіка, твори петриківського розпису, скульптура – усього понад 400 робіт.

В музеї «Літературне Придніпров’я» 11-13 вересня пройшла виставка-ярмарок «Прекраснейшие изделия ручной работы». Це вже третя така виставка у нашому місті. Тут були представлені роботи звичайних людей, для яких хобі стало невід’ємною частиною життя та способом самовираження. Мешканці нашого міста побачили вироби з бісеру, вишивку, в’язані вироби, розпис на склі та тканинах, прикраси із скла та полімерної глини, пластики і кераміки.

В інформагентстві «Час» оригінальну виставку живописних полотен представив художник і журналіст Леонід Гамольський. «Стомлені владою. Політики України в сюрреалізмі» – так художник назвав свою серію картин.

В приміщенні міськради відкрилась персональна виставка фотохудожника Олександра Свєтловського. Експозицію «Крізь століття» майстер присвятив дню народження Дніпропетровська. Рідне місто він фотографує з 19-ти років.

У Дніпропетровській галереї сучасного мистецтва CITY-ART експонується виставка живопису та графіки «Мій Дніпро» місцевого художника Євгена Негоди. На суд глядачів виставлено 70 картин та етюдів, написаних олією і пастеллю за три останніх роки. На більшості з них зображений Дніпро.

***

У історичному музеї ім. Д. Яворницького виставлено колекцію археологічних знахідок з села Китайгород Царичанського району «Китайгород козацький». Це перша з експозицій, приурочених до 160-річного ювілею музею. На ній можна бачити знахідки , які відносяться до 17-18 століть, коли Китайгород був козацьким сотенним містечком. Більшу частину колекції складають глиняний посуд та кахель, є зброя і прикраси. З 10 вересня тут почала діяти також виставка «Духовні скарбниці Придніпров’я», де представлені культові предмети із фондів музею.

У Дніпропетровському історичному музеї відкрито унікальну виставку колекційних ювілейних і нумізматичних монет. Кожну з двохсот виставлених до показу монет можна визнати шедевром. Зачаровують серії «Герої козацької доби», «Пам’ятки стародавніх культур», «Стародавні міста України» та ін.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

	«Я родом з Дніпра» – під такою назвою пройшов перший фестиваль авторської пісні, учасниками якого стали композитори-аматори від 16 до 70 років. Це перший захід у великому проекті, який ставить за мету виявити  таланти дніпропетровців

19 вересня у Дніпропетровську відбувся кастинг на шоу «Україна має талант».

 26 вересня  у с. Старі Кодаки (Дніпропетровський р-н) відбулося фольклорно-спортивне свято «Витоки», в якому взяли участь творчі самодіяльні колективи, майстри народної творчості, школи бойових мистецтв та багато шанувальників української культури і історії козацтва.

***

30 вересня з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек для бібліотечних працівників області відбувся святковий прийом у приміщенні облдержадміністрації. Привітати бібліотекарів прийшли перший заступник голови секретаріату Президента України Ю. Єхануров, голова обласної Ради Ю.Вілкул, губернатор Дніпропетровської області В.Бондар, заступник голови облради А.Шипко, заступник губернатора Є.Бородін, начальник обласного управління культури Н.Першина та ін. За дорученням Президента України Ю. Єхануров вручив державні нагороди,  а також подяки і цінні подарунки від облдержадміністрації та обласної Ради.
Цього дня у відділі абонементу ДОУНБ відбулася акція безкоштовного запису читачів до бібліотеки.

8 вересня на фасаді житлового будинку по вул. Леніна  пройшло урочисте відкриття меморіальної дошки  Арісту Леоніду Михайловичу –  заслуженому винахіднику України, патентному повіреному, автору 260 винаходів, 22 книг, 450 брошур і статей. У заході взяли участь працівники відділу патентно-технічних документів ДОУНБ.

15 вересня в читальній залі обласної наукової бібліотеки відкрився кіноклуб. Тут демонструватимуться фільми: як сучасні, так і ретроспективні, а також художні і авторські.

17 вересня у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії пройшло чергове засідання клубу «Ріднокрай» під назвою «Барон за походженням, педагог за покликанням Микола Олександрович Корф». Виступив кандидат історичних наук  І. Кочергін.

23 вересня у відділі документів з питань мистецтв ДОУНБ відбувся концерт класичної та сучасної музики. Виконавець: талановита піаністка, лауреат міжнародних музичних конкурсів, випускниця Музичної Академії ім.. Гнєсіних (Росія), наша землячка Діана Лівшиц. У програмі звучала музика Й.Гайдна, В.А. Моцарта, Дж. Гершвіна, П.І. Чайковського.

Кіномистецтво.

У рамках Міжнародного глядацького фестивалю короткометражних стрічок, який об’єднав   кіноманів з п’яти континентів, у вересні дніпропетровці мали змогу ознайомитись з найновішими талановитими роботами кінорежисерів із США,Швеції, Австралії, Іспанії та ін. А також приєднати свій голос до світового глядацького журі, бо тільки глядачі можуть вплинути на те, хто отримає Гран-прі фестивалю.

Золотий приз Міжнародного телекінофоруму (м.Ялта) отримав наш земляк, заслужений діяч мистецтв України Віктор Веретенніков за великий внесок у розвиток телебачення та кінематографії, за талановиті роботи, представлені за останні десять років.





















