





Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека


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

у липні 2009 р.

    

Культура. Загальні питання.


6 липня  поблизу селища Могилів (Царичанський р-н) відбувся фестиваль молодіжних колективів та виконавців  «На Біловоді». Гаслом фестивалю стало «За екологію та здоровий спосіб життя». Завершився фестиваль фольклорно-театралізованою композицією «Івана-Купала».

Театрально-концертне життя.
  Закриття сезону в театрі ім. М. Горького відзначили прем’єрою. «Ваша величність жінка» — так називається спектакль за сценарієм Олександра Марданя. Вистава присвячена жінці, її образу та шарму.

Свій п’ятдесятирічний ювілей відзначив заслужений артист України Валерій Мойсеєнко. Його акторська доля пов’язана з Дніпропетровським академічним  українським музично-драматичним  театром ім. Т. Шевченка з 1981 року. З тих пір актор відтворив біля ста театральних образів.	
***

Сьогодні в музичних колах України діє проект «Творческая гостиная Ивана Козловского». Нещодавно його учасники виступили на  сцені обласної філармонії. Дякуючи цьому проекту, з’явилася можливість почути голоси нових київських вокалістів, а творчий обмін між містами та закладами культури сприяє духовному розвитку регіонів.

Віднині музичний Дніпропетровськ відомий і в Швейцарії. Першокурсниця музичного училища при Дніпропетровській консерваторії ім.. М. Глінки піаністка Анастасія Шаріна блискуче виступила на міжнародному конкурсі-фестивалі «Класична музика на вулицях міста» у швейцарському містечку Бад Рагатц. Юна учасниця здобула три призи: годинник – як наймолодша учасниця, «Глядацьких симпатій» та «За найбільшу кількість зібраних глядачів».

10 липня дніпропетровські гурти «Вертеп» та «Гражданин Топинамбур» взяли участь  у 2-му фестивалі самодіяльного мистецтва «ВЙО Кобеляки». Це щорічне свято побутового мистецтва України, що відбувається у місті Кобеляки на Полтавщині. Минулого року переважним акцентом була фольклористика, цього року більшу увагу приділено музиці молодих виконавців.

У Дніпропетровському російському драматичному театрі ім.  М. Горького відбувся авторський концерт композитора, співака і музиканта Петра Клименка, який він назвав «Канікули кохання». Лунали кращі пісні з альбомів «Як таку тебе не любить», «Ніжні слова про любов» та «Дніпропетровщино моя».

У музично-драматичному театрі ім. Лесі Українки (м. Дніпродзержинськ) відбувся звітний концерт учнів обласного музичного училища, музичних шкіл, шкіл мистецтв та дитячої художньої школи ім. І. Першудчева.


Образотворче мистецтво. Музейна справа.

Група студентів Дніпропетровського театрально-художнього коледжу у складі делегації нашої області побували в Українському Домі у Києві, де оглянули виставку «Свята Русь – Україна». На виставці представлені роботи наших земляків-художників Г.Чернети, В.Мірошніченка, М. Козуліна, С. Ісаєва, Г. Єгорової, Л. Антонюка та ін.. 

У виставковій залі м. Кривого Рогу представлено виставку робіт відомого художника Петра  Ситника, якому цього року виповнилось би сімдесят. Унікальні полотна в найрізноманітніших техніках і жанрах презентують українську культуру на світовому рівні: роботи П. Ситника прикрашають приватні колекції знаних у світі шанувальників мистецтва. А тепер і криворізькі глядачі мають нагоду ознайомитися з творчістю земляка.

У с. Губиниха Новомосковського району діє студія юних художників «Джерельце». У 2003р. за сприяння художнього керівника обласної дитячої кіностудії «Веснянка» Марлена Матуса 26 робіт студійців зайняли цілий зал у Будинку вчених обласного центру. Виставка пройшла під назвою «Народна картина з Губинихи». Картини студійців не раз виставлялись у Дніпропетровському художньому музеї. Роботи з «Джерельця» відкривають і прикрашають каталог «Малюють діти Дніпропетровщини», виданий до 15-річчя незалежності України.
 
У приміщенні Криворізької міської організації Національної спілки журналістів України відкрито персональну виставку робіт фотожурналіста Г. Портнягіна. Геннадій Йосипович співробітничав з багатьма періодичними виданнями, колекція знімків за довгі роки величезна. Ця виставка –  справжній фотолітопис Кривого Рогу.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.
	
	На Комсомольському острові обласного центру відбулося традиційне свято «На Івана, на Купала» з піснями, хороводами, народними обрядами, смачними варениками і т.ін.

	Дитячому музичному театру «Надія», що працює на базі Будинку вчених у Дніпропетровську, виповнилось 17 років. Керує театром член асоціації Всеукраїнської музичної спілки композиторів, відмінник культури, педагог ДМШ №3 Валентина Фалькова . Цього року колектив порадував своїх глядачів виставою «Пригоди морського коника».


***

2 липня у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії ДОУНБ урочисто відкрилась книжково-ілюстративна виставка «Чарівники пензля», присвячена творчості художників, які працюють в жанрі петриківського розпису.
Засідання аматорського клубу «Еколог», що діє при відділі патентно-технічної літератури обласної наукової бібліотеки, було присвячене взаємодії людини з природою. 23 липня тут зібралися науковці, фахівці в галузі екології, економіки, промисловості, щоб знайти шляхи виходу людства з екологічної катастрофи. Темі засідання була присвячена виставка документів з фондів відділу.
Протягом місяця у відділі документів з питань мистецтв діяла книжково-ілюстративна виставка «В поисках самого себя», присвячена ювілею А. Модільяні.
23 липня у відділі мистецтв відбулось засідання міського клубу книголюбів «Літературна вітальня», присвячене 175-річному ювілею ДОУНБ.
В центрі «Вікно в Америку» 21 та 30 липня пройшли літературні години, присвячені ювілеям двох визначних осіб: Володимиру Зворикіну – американському інженеру та винахіднику (120 років) та Ернесту Хемінгуею, американському письменнику (110 років).


	Свій ювілей відсвяткувала директор дніпропетровської міської ЦБС Шамичкова Е.А. 52 роки Ерна Андріївна працює в Центральниій міській бібліотеці, з них тридцять два очолює ЦБС. За свою довголітню і плідну працю на користь громади має багато відзнак: орден «Знак Пошани», почесне звання заслуженого працівника культури, грамоту Верховної Ради України і медаль «За вірну службу рідному місту».

	Рух «букроссингу» докотився і до нашого міста: в холлі обласної бібліотеки для молоді ім. М.Свєтлова кожен з відвідувачів може взяти будь-яку книжку, щоб прочитати  і потім передати знайомому. Література різноманітна: від підручників до детективів, від класики до «фентезі». Ці книги принесли читачі і співробітники  бібліотеки, що мали зайві примірники. Мета довгострокової акції – привернути до читання більшу кількість молодих людей.

Кіно. Телебачення.

Документальний фільм кінокомпанії «Лєствиця» «Портрет немолодого человека» був представлений на Міжнародному кінофестивалі християнського кіно «Магнификат» у Білорусії і отримав спеціальний приз «Signis Belarus» Це результат довголітнього співробітництва автора фільму протоієрея Ігоря Собка з київським режисером-документалістом О.Столяровим.





Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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