




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у листопаді 2009 р.

    

Культура. Загальні питання.


Театрально-концертне життя.
Відбулося святкування 90-річчя з дня заснування Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка. Кращі актори отримали грамоти, подяки, подарунки. Театр щойно відкрився після ремонту і в ювілейний вечір присутні побачили оперету «Сильва» І. Кальмана.
24 листопада в театрі відбулась прем’єра комедії «Діоген» (автори п’єси – В. Константинов та Б. Рацер). Режисером цієї постановки став заслужений діяч мистецтв України, головний режисер Дніпродзержинського музично-драматичного театру ім.. Лесі Українки С. Чулков, який давно співпрацює з Дніпропетровським українським музично-драматичним театром ім. Т. Шевченка.

26 листопада у Дніпропетровську пройшла прем’єра: в Театрі одного актора «Крик» народний артист України Михайло Мельник показав свій новий спектакль – «Табу». Це його авторська інтерпретація повісті Льва Толстого «Крейцерова соната».

***

В культурному центрі України в Москві відбувся авторський концерт дніпропетровського композитора, лауреата премії ім. А. Штогаренка, голови Дніпропетровської асоціації композиторів Лілії Бігєєвої «Монологи жіночого серця». В концерті також взяв участь «збірний» камерний оркестр зі студентів Дніпропетровської консерваторії та Московського музичного коледжу ім. Гнесіних.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

Одному з найвідоміших художників нашого міста – Анатолію Онищенку виповнилося 60 років (народився 11 квітня 1949 р.). Цю дату він відзначив, як прийнято у творчих людей, виставкою. В художньому музеї йому віддали три зали. Автор фантастичних пейзажів, шести портретів для всеукраїнської виставки «Видатні українці в світі», навдивовижу скромна людина. Але його справа гідна слави. Це побачили на виставці її відвідувачі.

***

До Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького прибула єдина в Україні виставка-мандрівниця, яка презентує ексклюзивні речі, створені в майстернях та монастирях Індії, Непалу, Тібету. Тут можна буде побачити унікальні за своєю красою тібетські глиняні статуї, буддійський світковий живопис (тханку), предмети побуту, музичні інструменти – всього більше 300 предметів.

18 листопада в Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького відбулась урочиста передача раритетного видання двотомника Лафонтена, загубленого в роки Великої Вітчизняної війни. Це видання прийшло поштою від мешканки міста Ерланген (Німеччина) на адресу центральної міської бібліотеки. Це цінне та рідкісне «дорожне» видання байок Лафонтена 1876р. належало синові Олександра Поля, Борису.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

У Дніпропетровському районі пройшов п’ятий районний фестиваль козацької пісні. У цьому цікавому та яскравому дійстві взяло участь 198 співаків, які представили на перегляд журі твори як народного, так і авторського змісту у семи номінаціях. Кожен колектив, а їх у святковому концерті було представлено понад два десятки, мав теплу підтримку та щире сприйняття свого індивідуального співу як від самих учасників, так і від шанувальників хорового мистецтва.

У комунальному закладі «Будинок культури села Чаплі» Дніпропетровської міської ради організоване творче об’єднання «Співуча родина». Його основні напрямки діяльності – збереження фольклорного надбання національної культури, народної пісні. Нещодавно його учасники провели у Будинку культури веселі вечорниці.

У с. Коломійці Покровського району бережуть і примножують поняття краси та духовності. В Коломійцевському будинку культури нещодавно відбувся фестиваль родинних талантів «Від серця до серця». Його учасниками стали талановиті родини з усього Покровського району. Фестиваль проводився відповідно до завдань, визначених у районній програмі «Тепло родинного затишку».

***

19 листопада у відділі абонементу ДОУНБ до Всесвітнього дня дитини презентували дитячу кімнату. «В гостях у мрії та казки» – таку назву мала літературна година для дітей.
21 листопада у відділі абонементу, в розрізі чергового засідання клубу «Захопленість», пройшли книгодебати під назвою «Їх слава живе і понині», присвячені письменникам-ювілярам.

У відділі читальних залів ДОУНБ 17 листопада відбулося засідання клубу «Екософія людини», на якому розглянули тему «Розум і якість життя».
              24 листопада у відділі читальних залів відбулося чергове засідання       кіно-клубу.  Всім  присутнім були представлені:
           - кінороботи  молодого автора-режисера Олександра Аліфанова  «Арт-поле-2009» (телерепортаж з етно-фестивалю) та «Квітка лісова»(короткометражний фільм про краєвиди Південного Бугу);
           - соціальна реклама (ідея Дніпропетровського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді);
           - документальні кінострічки з проекту «Кінолітопис рідного краю»,присвячені Дніпропетровській області (кінохроніка 1929-1939р.р., автор проекту Євген Шевченко);
            - кінострічка режисера Антоніни Овсієнко «Бачити через», призер Всеукраїнського фестивалю «Карманне  кіно».
  Після перегляду представлених кінопроектів, автори  спілкувалися        з глядачами, відповіли на їх запитання, розповіли про цікаві моменти створення своїх кіно-робіт. Також всі бажаючі мали змогу переглянути книжкові виставки: «Етнологія – наука про народ» та «Соціальна реклама – що це таке?», підготовлені працівниками відділу читальних залів. Репортаж про засідання кіно-клубу транслювався на 51 обласному телеканалі о 21год.30 хв.

19 листопада у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії пройшло засідання клубу «Ріднокрай» на тему «Російсько-турецькі війни в долі Катеринославщини». З доповіддю виступив кандидат історичних наук, доцент Репан О. А.
26 листопада у цьому відділі провело своє засідання Дніпропетровське генеалогічне товариство.

2 листопада відділом мистецтв для співробітників Обласного художнього музею була проведена інформаційна година.

Центром європейської інформації в ДОУНБ протягом жовтня-листопада 2009 року,  в рамках відзначення «Європейського року креативності та інновацій», під егідою Мережі Центрів європейської інформації України, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», у партнерстві з Бюро інформації Ради Європи в Україні та проектом «Teraz Wrocław» проводився конкурс творчих робіт для молоді на тематику толерантності.
Метою проведення конкурсу стало пропагування провідної європейської цінності - толерантності в українському суспільстві засобами  мистецтва та креативного підходу.
Всі роботи учасників конкурсу представлені на виставці з нагоди проведення Тижня Толерантності (16-22 листопада) у Центрі європейської інформації.
Нагородження учасників відбулось 20 листопада 2009р. 
Учасники конкурсу нагороджені дипломами від організаторів та призами від Бюро інформації Ради Європи в Україні. 

27 листопада, уже вдруге за цей рік, Дніпродзержинська міська бібліотека провела лінгвофестиваль «Відчуй смак рідної мови», присвячений Дню української мови та писемності. «Українське слово проситься до тебе» – так назвали другий етап фестивалю. В центральній бібліотеці відбулась презентація нового видавництва «Смолоскип», гостями заходу був хор «Благовіст». В юнацькому відділі пройшли літературні читання «Циганська муза Ліни Костенко», а літературний клуб «Віварт» показав свій перформанс. В дитячій бібліотеці працював літературний кінозал «Мультики чудові на нашій рідній мові».






Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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