




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у лютому 2009 р.

    
Культура. Загальні питання.

Відбулися звітно-виборчі збори обласної організації Національної Спілки письменників України, в яких взяв участь гість з Києва Володимир Яворівський. Про роботу правління доповіла голова Спілки Леся Степовичка.

У театрі ім. М. Горького відбувся всеукраїнський фестиваль духовних піснеспівів «Від Різдва до Різдва». За п’ять фестивальних днів виступили 1295 виконавців (53 хорові колективи, 24 – дитячі) з міст України, а також колектив з Білорусі. 
У перші вихідні лютого відбулася церемонія нагородження  та гала-концерт учасників фестивалю.

Театрально-концертне життя.
Цього року театру одного актора «Крик» виповнюється 20 років. 6 лютого відбулась творча зустрічі з його засновником, народним артистом України Михайлом Мельником. Актор відповів на чисельні запитання своїх шанувальників.
 
***

27 лютого завершився перший міжнародний фестиваль фортепіанного мистецтва «Музика без меж», який проходив з 25 лютого у Дніпропетровській державній консерваторії імені М. Глінки. У програмі були не тільки концерти, а й зустрічі, бесіди, майстер-класи.

12 лютого відбувся сьомий концерт в рамках проекту «Место встречи – остров классики» в рамках проекту центру православної культури «Лествица».

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

В Домі архітектора з 13 лютого експонується виставка картин художників із сибірського екопоселення І. Гончарова, С. Торопа, М. Онищенка «Духовный путь в искусство». Всього 57 картин, написаних за останні три роки.

В музеї «Літературне Придніпров’я» відкрита виставка робіт педагогів Дніпропетровської художньої школи №1 І. Максимовської  та К. Касьяненко. Представлена об’ємна вишивка, малюнок на тканині, пастельні та акварельні роботи.

***

Святкування 20-річчя Меморіального будинку-музею Дмитра Івановича Яворницького стало однією зі значних подій у Дніпропетровську. Привітати колектив музею прийшли спеціалісти міського та обласного управління культури, провідні солісти Дніпропетровського академічного театру опери та балету.

5 лютого в Дніпропетровському художньому музеї відкрилась виставка гравюр-репродукцій картин великого італійського художника Рафаеля Санті. Представлені 17 картин, написаних в ХVІІІ – ХІХст. західноєвропейськими художниками. Центральний експонат виставки – репродукція знаменитої «Сікстинської Мадонни».

В Дніпропетровському історичному музеї ім.. Д. Яворницького демонструється експозиція чеського фотографа Мартіна Вагнера «Чеський пейзаж». Автор умовно поділив її на чотири частини: «Поле і ліс», «Гори», «Архітектура», «Містерія». Його творча стихія – це все, що можна «попробувати» на собі та виразити у фотографії.

У Нікопольському краєзнавчому музеї відкрилась виставка унікальних робіт сім’ї Пилипенко «Не позволяй душе лениться». Представлені вироби з коренепластики, композиції з пелюсток квітів (ошибана), фотороботи в стилі сепія.


Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

Протягом трьох днів на сцені Дніпропетровського міського Палацу дітей та юнацтва проходив Міжнародний фестиваль «Дніпровська хвиля – 2009». Публіці були представлені номери в двох жанрах: хореографії та вокалу. 

***

В обласній науковій бібліотеці для користувачів були організовані такі масові заходи:
21 лютого у відділі абонементу пройшов вечір сімейного спілкування з циклу «Традиції сімейного читання у відділі абонементу ДОУНБ» – «Ти не один у світі».

Засідання краєзнавчого клубу «Ріднокрай» було присвячене розкриттю теми «Таємниці Придніпров’я. Краєзнавчі дослідження прадавньої історії краю». На засіданні виступили кандидати технічних наук В. В. Зінкевич та В. Ф. Камеко, які представили свою нову книгу «…Град ім’ям Пересічень: Краєзнавчі нариси про пам’ятки Надпорожжя».
26 лютого у відділі краєзнавчої літератури пройшло чергове засідання Дніпровського генеалогічного товариства.

У відділі патентно-технічної інформації 26 лютого відбулося засідання клубу «Еколог», на якому обговорили тему «Станьмо на варті власного майбутнього».

18 лютого у відділі документів з питань мистецтв відбулась презентація книги «Дніпропетровська консерваторія ім.. М. Глінки.1898 – 2008». Захід відбувся в рамках засідання міського клубу книголюбів «Літературна вітальня». У програмі: виступ проректора з наукової роботи Дніпропетровської консерваторії, головного редактора газети «Музичне мистецтво» Громченко О. О.,  студентів консерваторії та учнів НВК №28. Представила книгу виконавчий редактор видання Березуцька М. С.  

28 лютого в Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі відбулося засідання асоціації релігієзнавців Дніпропетровської області на тему: «Українські православні і протестантські церкви в діаспорі». 

Міська бібліотека для дорослих №1 (Амур-Нижньодніпровський район) відзначила 60-річний ювілей. Разом з ювілеєм бібліотеки відзначили також і п’ятиріччя літературного клубу «Натхнення», створеного за активної участі завідуючої бібліотекою.

Кіномистецтво.

Третій Міжнародний фестиваль дитячого та молодіжного відео «Хрустальный аист» завершився для вихованців Дніпропетровського дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка» подвійною перемогою. Вони отримали перше місце в номінації «Я і моя країна» за фільм «Помним». Юні учасники одержали також приз «Краща студія фестивалю». 





Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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