




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у серпні 2009 р.

    

Культура. Загальні питання.

З нагоди Дня незалежності України у Дніпропетровському академічному театрі опери та балету пройшли урочистості та святковий концерт.

Першого та другого серпня  з нагоди дня пам’яті легендарного кошового отамана Війська Запорозького Низового Івана Дмитровича Сірка у селі Капулівка, що на Нікопольщині, пройшли Всеукраїнські урочистості козацької слави та обласний фестиваль козацької пісні, танцю і музики «Звідси воля розлилася».
З метою створення належних умов для подальшого динамічного розвитку козацького руху в Дніпропетровській області рішенням сесії обласної ради створено регіональну програму розвитку українського козацтва на 2008-2012 рр.


Образотворче мистецтво. Музейна справа.

21 серпня на одній з площадок на Набережній Леніна стартував ІІІ Всеукраїнський скульптурний пленер. У ньому беруть участь 5 скульпторів з Києва, Бердянська, Харкова, Дніпропетровська. Вони виготовляють скульптури висотою 2 м. з кримського вапняка. Перед Днем міста Дніпропетровська скульптури встановлять у сквері ім.. В. І. Леніна.

В музеї «Літературне Придніпров’я» з 11 по 13 серпня проходила виставка-продажа, на якій були представлені кращі роботи народних умільців нашого регіону. Це вишивка, бісероплетіння, різьба по дереву (в т. ч. коренепластика), розпис на склі, гончарне мистецтво та ін. Експозиція підготовлена клубом «Творці прекрасного».

В кав’ярні «Coffee room», що в м. Дніпропетровську, проходить виставка-продаж «Серпнева спека». Її автори – вісімнадцять художників з Дніпропетровська, Дніпродзержинська та Кривого Рогу. Більшість робіт виконано професійними художниками в техніці олії, а також викладачами та учнями художніх шкіл.

***

У Дніпропетровському історичному музеї імені Д. Яворницького знову відкрилась виставка китайського фарфору.

У Дніпропетровському художньому музеї відкрилась виставка, приурочена до Дня незалежності України під назвою «Трое выдающихся мастеров». На виставці представлені роботи видатних майстрів петриківського розпису Тетяни Пати, Надії Білокінь та Федора Панка з колекції музею.

В музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась виставка молодої художниці Яни Фефелової. Виставку назвали «Оборванный след дорог, ведущих в детство». Герої художниці – літаючі риби, добрі мрійники, які живуть у фантастичних світах. Виставка пройде до 6 вересня. 

У Жовтоводському міському історико-краєзнавчому музеї до Дня міста (30 серпня) відкрилась виставка «Родинні скарби». На експозиції представлені роботи талановитих сімей міста: картини з піску, іграшки, картини з пластиліну, вироби з солоного тіста і т.ін.

У Тернівському філіалі Криворізького історико-краєзнавчого музею відкрилась виставка робіт художників і народних умільців «Таланти твої, Тернівський район». На ній представлено 215 експонатів 31 автора. Представлені сюжетні картини, скульптури малих форм, петриківський розпис, побутові вироби.

 Бібліотечна справа.

Президент України нагородив працівників Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки з нагоди175-річного ювілею з дня заснування книгозбірні. Орден «За заслуги» одержала головний бібліотекар Л. Гурай, Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеню нагороджена директор Н. Титова. Звання «Заслужений працівник культури» присвоєне заступнику директора Т. Абраїмовій та провідному бібліотекарю Л. Горпиняк.

В обласній науковій бібліотеці 20 серпня відбувся музично-поетичний вечір, присвячений творчості поета Роберта Рождественського. У ньому взяли участь дніпропетровські вокалісти, концертмейстер музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка І. Басалаєва та ведучий Ф. Гербер.

Кіномистецтво.

2 серпня у Дніпропетровську проходив Міжнародний фестиваль короткометражного кіно та анімації «Дивофільм». Представлені майстер-класи, ретроспектива та конкурсна програма, в якій брали участь любителі та професіонали з різних міст України, Франції, Чехії, Грузії, Росії.
В рамках заходу також творча програма для дітей. Роботи, що беруть участь у фестивалі, оцінювало компетентне журі в номінаціях «режисура», «операторська робота», «сценарій». Нинішнього року фестиваль проходить уже вдруге.








Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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