




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека


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

у червні  2009 р.

    

Культура. Загальні питання.

Губернатор  області В. Бондар відвідав Петриківський район. Під час візиту окрім адміністративно-господарчих заходів, побував у Центрі народної творчості «Петриківка», де ознайомився з експозицією музею, роботою майстерень і навіть попробував себе в якості художника (за підтримки професіоналів опанував «класику жанру» – ягоди калини)

Управління культури та мистецтва Дніпропетровської міської ради провело виїзне засідання колегії у приміщенні культурно-дозвільного центру «Іскра» у селі Таромське. Тема засідання – «Стан розвитку аматорського мистецтва та жанрів народної творчості у закладах культури клубного типу». В колегії взяла участь заступник Дніпропетровського міського голови І. Зайцева.

В середній школі села Знаменівка Новомосковського району відбулась регіональна краєзнавча конференція «Проблеми історії і культури Присамар’я». Серед доповідачів були відомі вчені нашого міста, сільські вчителі історії. Доктор історичних наук Ірина Ковальова зробила цікаву доповідь про останні археологічні розкопки козацького містечка Самарь (Новобогородицької фортеці, нині це селище імені Шевченка Самарського району Дніпропетровська.) 

В м.Дніпропетровськ пройшов ХІІ фестиваль мистецтв національно-культурних товариств Дніпропетровщини «Всі ми діти твої, Україно». Сьогодні у нас налічується 39 організацій національно-культурних товариств, які представляють двадцять національних меншин. На святі звучали національні мелодії, виконувались народні танці, літературні композиції, розповіді про історію різних народів.

3-6 червня у м. Дніпродзержинську, в музеї історії міста, під патронатом міського голови Ярослава Корчевського проходив ІІ історико-культурний фестиваль «Мамай- fest».
За програмою фестивалю відбулися: презентація виставки Ореста Скопа «Козак Мамай», відкриття виставки «Запорізьке козацтво у сучасному мистецтві», виступ фольклорного гурту «Арт-вертеп»,  свято української вишиванки за участі майстринь народної творчості, зустріч з мамаєзнавцем Станіславом Бушаком, концерт кобзарського співу Тараса Компанійченка, підведення підсумків конкурсу дитячої творчості «Козак Мамай та його пісня». 





5 червня в Києві відбулося урочисте вручення відродженої ЦК КПУ премії ім. В.І.Леніна нашому землякові М.С. Селезньову, фронтовому письменникові і поету,– за досягнення в художньому відродженні подвигу Радянського Солдата – переможця у Великій Вітчизняній війні, сучасну громадську лірику й публіцистику.


Театрально-концертне життя.
В Дніпропетровському академічному українському музично-драматичний театрі імені     Т. Г. Шевченка під завісу сезону відсвяткували ювілей народної артистки України Лідії Кушкової, яка є не тільки талановитою актрисою, але й режисером-постановником багатьох  вистав театру.
А ще шевченківці підготували прем’єру музичної комедії «Дами і гусари» А. Фредро. Це власний варіант водевілю про амурні справи шляхтичів у Польщі.


Тріумфально пройшли гастролі зіркової балетної пари – народної  артистки А.Дорош і заслуженого артиста України М. Чепелика. Дніпропетровці побачили у їх виконання балет-феєрію «Спляча красуня».

До ювілею А. Пушкіна академічний театр опери і балету підготував прем’єру ліричних сцен опери П.Чайковського «Евгений Онегин». У виставі були задіяні студенти-випусники Дніпропетровської консерваторії ім.М. Глінки 
.
***


Наш земляк, народний артист України Іван Шепелєв визнаний Міжнародною асоціацією артистів естради й вар’єте (Париж) кращим у жанрі  конферансу за 2008 рік. Нагорода «Срібна маска» із мальвовою галузкою вручено конферансьє також за творче довголіття.

Парад червневих «музичних іноземців» відкрив у Дніпропетровську Філіппо Конті (Італія). Маестро диригував шедевром італійської оперної класики – «Аїдою» Д. Верді. Симфонічний оркестр Дніпропетровського академічного театру опери та балету під керуванням маестро зачарував публіку лавиною чудової музики.

Вперше академічним симфонічним оркестром обласної філармонії диригував 
Л. Уолт (Вальц) з США. В дуеті – диригент і оркестр прозвучали  музичні твори 
П. Чайковського, Дж. Данбара, Дж.Уильямса. 




Образотворче мистецтво. Музейна справа.

У Дніпропетровському історичному музеї ім.. Д.Яворницького з 12 червня по 10 липня відкрита виставка масштабних епічних картин художниці Ірини Ксікевич «Тіні забутих предків».Урочисте відкриття виставки відбулося 18 червня. В образах, що відтворені на картинах, втілені вічні уяви про велич людини і невинищувану життєву і духовну силу нашої нації. Опрацювавши багато історичного, археологічного та міфологічного матеріалу, художниця створила образ епох, племен та культур, які залишили на теренах України унікальні пам’ятки, свідоцтва життя і духовного розвитку прадавньої людини (25 тис.р. до н.е. – 7 ст. н.е.) і явилися підмурком формування української нації. Проект отримав Грант Президента України.

9 червня у Дніпропетровському художньому музеї відкрилась виставка живопису Миколи Івановича Родзіна (1924 – 1978). Представлені офорти, ліногравюри, акварелі, малюнки, які відтворюють красу та неповторність рукотворної природи рідного краю – індустріальної Дніпропетровщини.


У Будинку архітектора відкрито персональну ювілейну виставку робіт образотворчого мистецтва  І.М. Гаврилова (цього року Івану Миколайовичу виповнилось 70 років)– людини багатогранного таланту і великої душі, який дванадцять років перебував на посаді головного архітектора Кривого Рогу, десять років – головного архітектора області. 

***

Перша леді країни – Катерина Ющенко відвідала Дніпропетровський музей ім.
Д. Яворницького, де оглянула ряд експозицій. У супроводі директора музею Н. Капустіної дружина президента ознайомилась з виставкою «Це не повинно повторитись!», присвячену жертвам голодомору та політичних репресій.

16 червня в приміщенні Дніпропетровського історичного музею відкрилась виставка театральних костюмів сім’ї Ткаченко – Ірини та Марії – відомих театральних художниць Дніпропетровська. На виставці представлені костюми із знайомих старшому поколінню дніпропетровських театральних спектаклів «Мауглі», вперше поставленому  на сцені ТЮЗу в 1986 р., «Анчутка» (ТЮЗ, 1986), «Сестра моя Русалочка» (ТЮЗ, 1987), «Коли місяць зійде» (театр ім.. Т. Г. Шевченка, 1989), «Волшебные кольца Альманзора»(ТЮЗ, 1989). Молодий глядач пізнав на виставці костюми із спектаклів, які активно ставляться сьогодні на сценах театрів «Верим!», театру опери та балету. Відвідувачам представлені ескізи та чорнові наброски костюмів та уже готові пошиті костюми, для того, щоб була можливість порівняти, наскільки задумки художниць вдалося реалізувати на сцені.

22 червня в історичному музеї ім. Д. Яворницького відкрито археологічну виставку «Від чистого серця…», де представлені експонати з колекції Дніпропетровського національного університету, переданих Історичному музею. Це пам’ятки стародавньої та Середньовічної матеріальної і духовної культури, знайдені при розкопках у  1999-2007рр. у різних  куточках області.

Нікопольський державний краєзнавчий музей відзначив своє 90-ліття. Зараз тут зберігається більше 40 тисяч експонатів, зокрема унікальна ікона Війська Запорозького Ставротека. Музей було засновано 18 травня 1919року, коли в Нікополі  відкрився музей витончених мистецтв.

Поблизу музею історії міста Дніпродзержинська відкрито скансен – музей просто неба «Дніпродзержинськ у знаках та символах». На території скансену встановлено автентичну скульптуру Прометея роботи художника Олексія Сокола та ливарника Сергія Гречнєва, яку реставрував заслужений художник України  Гарнік Хачатрян. Тут також розміщено вагонетку для подачі коксу та 72-мм гармату часів Великої вітчизняної війни. Подальшими планами передбачено розміщення скульптури козака-першопоселенця та елементів української садиби. 






Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

	    Закінчився обласний огляд художньої самодіяльності учнів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. Заключний гала-концерт відбувся у Палаці студентів ДНУ ім. О. Гончара.

В парку ім. Глоби відбулося «Свято Дитини». Це подія  в рамках соціального проекту «Ближче до дітей», організованого журналом «Пізнайко» і покликаного об’єднати українські сім’ї . У святі взяли участь найкращі дитячі колективи міста, для вісх присутніх були організовані конкурси і вікторини, естафети і хороводи.

 7 червня	За сприяння громадської організації «Острів надії» до Дня захисту дітей відкрито перший у місті ЛОРІ ПАРК( парк папуг), де зібрана колекція екзотичних папуг та тварин. Зоопарк знаходиться на території ландшафтного парку храму на честь ікони Божої Матері «Іверська».


***

Плідно працювали у червні відділи обласної універсальної наукової бібліотеки.
16 червня у відділі патентно-технічних документів пройшло засідання клубу «Еколог», де обговорювалась тема «Енергетика і екологічні імперативи». У засіданні взяли участь науковці, фахівці у галузі екології, економіки, промисловості. До заходу організована виставка документів.
25 червня у цьому відділі члени «Академії досліджень та винахідництва» обговорювали тему «Захист прав інтелектуальної власності: проблеми судової практики».  В обговоренні взяли участь науковці, фахівці у сфері інтелектуальної власності, викладачі та студенти вузів.
18 червня у відділі краєзнавства відбулося засідання клубу «Ріднокрай», на якому висвітлювалась тема «Топонім «Романкове». Дослідження походження назви». В обговоренні взяли участь науковці нашого міста. З доповіддю виступив краєзнавець із Дніпродзержинська С. Я. Семенча.
Засідання міського клубу «Літературна вітальня» під назвою «Свій добрый век мы прожили как люди и для людей…» пройшло у відділі літератури з питань мистецтв 3 червня. Тут ішла мова про поетичну творчість поета-фронтовика Георгія Суворова.
У відділі літератури іноземними мовами 17 червня був організований день інформації для слухачів інституту післядипломної освіти.
В Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі 27 червня пройшло засідання асоціації релігіє знавців Дніпропетровської області «Просвітителі слов’ян – святі брати Кирило і Мефодій». 
3-12 червня – Керівник Центру «Вікно в Америку» Світлана Усенко прийняла участь у семінарі для керівників центрів «Вікно в Америку» «Розширення доступу до електронної інформації про США» та у 16-тій міжнародній конференції «Крим – 2009» у Судаку

Дніпропетровський державний цирк поповнив фонди відділу мистецтв центральної міської бібліотеки, передавши в дар циркові афіші, журнали, газети, буклети, відеоматеріали. В ролі дарувальників виступили не лише сама організація, а й ветерани цирку, які передали до бібліотечного фонду свої особисті матеріали.

Гостинно відчинила свої двері після ремонту міська бібліотека-філія № 30, що на житловому масиві «Тополя». Гостинний дім, центр спілкування для багатьох «топольчан», особливо старшого покоління, бібліотека стала справжнім інформаційно-соціальним центром.

Телебачення.

На початку червня в Палаці дітей та юнацтва, що у м. Дніпропетровську, завершився VІ фестиваль дитячих телепрограм та юних журналістів «Будем вместе!». Організаторами фестивалю традиційно виступили дитяча студія телебачення та преси «Вместе», міський Палац дітей та юнацтва і Комітет у справах сім’ї та молоді міськради. На фестиваль прибуло більше 200 учасників з України та Росії.



Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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