




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у березні 2010 р.

    

Культура. Загальні питання.

З нагоди роковин Дня народження Тараса Шевченка у області проходили традиційні Шевченківські дні.

У стінах музею історії міста в Дніпродзержинську відбулася презентація унікального видання – Другий «Кобзар» Шевченка. Саме так називав його сам Тарас, про який мріяв і якого не дочекався. Випустив книгу видавничий дім «Андрій» невеличким тиражем у 17 примірників

Юні письменники, журналісти, композитори, художники і майстри декоративного мистецтва Дніпропетровщини змагалися за звання кращого на конкурсі «Собори наших душ». Журі оцінило більше тисячі робіт. Найкращих нагородили у Палаці дітей та юнацтва.

У Дніпропетровській консерваторії відбулася друга Всеукраїнська науково-практична педагогічна конференція, присвячена пам’яті викладача, науковця, лектора, заслуженого працівника культури України, кандидата мистецтвознавства Аріадни Постової. Вона викладала у музичному училищі та консерваторії ім. М. Глінки, була активним громадським діячем, з моменту заснування камерного оркестру «Времена года» ім. Гаррі Логвіна вела його концерти та разом з ним, просвітницькі цикли для молоді, очолювала Дніпропетровське регіональне відділення і була членом правління Національної спілки композиторів України.


Театрально-концертне життя.
Дніпропетровський Молодіжний театр «Камерна сцена» відсвяткував своє 70-річчя, хоча дата ця умовна. Саме «Камерна сцена»  створена у 1997 році шляхом злиття лялькового театру (рік заснування -1939) та ТЮГу (заснований у 1969 році). За цей період створено багато яскравих талановитих вистав. Театр є улюбленцем глядачів.

У Дніпродзержинському музично-драматичному театрі ім. Лесі Українки пройшов Тиждень української драматургії, у рамках якого, глядачі побачили класичні п’єси «Шельменко-денщик» і «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, сучасний мюзикл «Фемінізм по-українськи» за мотивами «Бой-жінки» того ж автора, а малят порадувала кумедна казка «Коза-Дереза» за народними мотивами. Завершенням Українського тижня стала велика театралізована концертна програма «Савтання в Кам’янському» (первісна назва Дніпродзержинська)

19 березня у Дніпропетровському театрі опери та балету глядачам показали най- скандальнішу виставу десятиріччя – балет «Чайковский и его мужчины». Музика – великого Чайковського, хореограф-постановник Б. Ейфман.

У Криворізькому театрі драми та комедії ім. Т. Шевченка відбулася прем’єра двохактної оперети І. Кальмана «Сільва» у постановці заслуженого артиста України В. Короленка. Головну роль блискуче виконала солістка театру Т. Плужник: до речі, одночасно вона відзначила і 25-річчя перебування на сцені цього театру.

***
У Великій залі Дніпропетровської консерваторії ім.. М. Глінки відбувся ювілейний вечір з нагоди 30-річчя творчої діяльності заслуженого працівника культури України, педагога, керівника капели бандуристів «Чарівниці» ( у 2009 році на Всеукраїнському конкурсі ім. О.Вересая цей колектив визнано кращим в Україні академічним ансамблем) Світлани Овчарової

13 березня Агенція «Арт-Вертеп презентувала новий альбом «Імперія» гурту «ТОК» у ріднному місті. У концерті взяв участь гурт «Чёрный обелиск» (м.Москва, Росія)

У залі Криворізького музичного училища відбувся концерт лауреата Міжнародних конкурсів, аспірантки Київської Національної музичної академії Владислави Крускаль (фортепіано)

30 березня у приміщенні театру ім..М.Горького за благословення митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея у Великий вівторок Страсної седмиці пролунала ораторія для хору й оркестру «Страсті по Матфею» композитора Іларіона (Алфеєва), митрополита Волоколамського. Це одинадцятий концерт музичного проекту «Місце зустрічі – Острів класики»


Образотворче мистецтво. Музейна справа.

У виставкові залі Спілки художників обласного центру відкрито щорічну традиційну виставку, автори, представлених робіт – тільки жінки. Цього разу їх 14-ть, які експонують понад 40 своїх робіт різноманітних за тематикою, у різних жанрах та техніках. 

У галереї Університету інженерів залізничного транспорту до Міжнародного жіночого свята відкрилась виставка «Мир в разноцветной палитре», де представлені роботи трьох дніпропетровських художниць: Н. Волконської, Г. Польняк,  В. Ареп’євої.

23 березня у Виставковій залі м. Кривий Ріг відкрито персональну виставку художника Віталія Мельниченка. Нині ім’я художника досить відоме: неодноразово його роботи виставлялись у столичних галереях, знайшли шанувальників у Німеччині, він має особисті відзнаки.

 У Дніпропетровському художньому музеї відбулося урочисте відкриття виставки, на якій представлені роботи нашого земляка, українського художника Володимира Бублика. Тут представлені портрети, пейзажі, натюрморти талановитого автора. Мистецтвознавці окреслюють його твори як «український модернізм 20-х років»





***

У Національному історичному музеї ім.. Д.Яворницького відкрито одразу дві унікальні виставки:
– культових предметів з тканини. Історія створення цієї колекції сягає 1905 року, коли при Катеринославському обласному музеї ім. О. Поля було створено відділ церковних старожитностей;
– мікромініатюр В. Казаряна. За 25 років автор відтворив понад 500 робіт. Цю майстерність він успадкував від свого батька, відомого майстра у цій галузі мистецтва Є.Казаряна.

У меморіальному будинку-музеї академіка Д.Яворницького відкрилася виставка «Портрети діячів козацької доби» (олійний живопис та гравюра) із колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького та Дніпропетровського художнього музею. На виставці можна бачити 15 картин художників ХІХ – початку ХХ ст..

У Дніпродзержинському музеї історії міста були виставлені «Кобзарі» Т. Шевченка з колекції місцевого колекціонера Андрія Ялового.

Першому народному історико-революційному музею Павлоградщини (с.Межиричі) виповнилось 45 років. Його заснував Михайло Охотник, який завжди вів велику дослідницьку роботу по вивченню рідного краю. Зараз у музеї зберігається велика кількість старожитностей.


	
Культосвітня робота. Бібліотечна справа.


	   У день працівників культури та аматорів народного мистецтва у Палаці студентів вшановували кращих працівників цієї галузі. Їм вручили подяки міського голови та управління культури, високі державні нагороди.

	   На VІІІ Міжнародному конкурсі-фестивалі для дітей та молоді «Весняний зорепад», що відбувається за підтримки Міністерства оборони України, юна криворіжанка Т. Клевакіна здобула головну перемогу.
	    
	  Вперше за останні 17 років команда КВК з Дніпропетровська у вищій лізі Клубу веселих та винахідливих у Москві. Це високий рівень для усієї України, бо з часів криворізького «95-го кварталу» цього не домоглась ні одна українська команда.
          
У м. Кривий Ріг відбувся VІІІ міський фестиваль народної творчості «Весна Рудани».


***

В Обласній науковій універсальній бібліотеці були організовані і пройшли такі заходи:
 – в секторі рідкісних і цінних документів до святкування Дня народження геніального українського поета, художника, мислителя Т. Г. Шевченка відкрилась книжкова виставка «Благовістив їм слово нове, любов, і правду, і добро …». На виставці були представлені рідкісні книги XIX та поч. XX ст..: з автографами, мініатюрні видання творів Т. Г. Шевченка, а також література про його життя і діяльність, в тому числі журнали з публікаціями статей про поета «Русская мысль», «Русское богатство» та ін. Найціннішими експонатами виставки були видання «Кобзаря» 1874, 1911, 1939 та 1944 рр. і факсимільне репродукування першого видання 1840 р. у Санкт-Петербурзі.
– в читальній залі абонемента демонструвалася книжкова виставка-персоналія «Поет природний, як природа», присвячена 80- річчю від дня народження української поетеси Ліни Костенко. Виставка організована на допомогу шкільному навчанню
	– в приміщенні відділу мистецтв в рамках засідання клубу «Літературна вітальня» відбулася прем’єра збірки поезій Ксенії Пінягіної «Екатеринославские ноктюрны».


– у відділі читальних  залів відбулося чергове засідання кіноклубу, де демонстрували   
 фільм «Птицы небесные» (кінокомпанія «Лествица», автор і оператор - Ігор Собко, режисер - Анна Регульська), який знайомить з першим у Росії дитячим православним притулком.


–  у відділі документів іноземними мовами  експонувалась міні-виставка «Сучасні теорії культури»  ( за матеріалами Ґете-інституту) 

– у салоні»Експромт», що діє при відділі документів з питань мистецтв відкрито виставку творчих робіт Т. Кузнєцової «Вишиті мрії», де представлено 17 вишитих хрестиком картин.
– для завідуючих відділами комплектування міських і районних ЦБС відбулись курси підвищення кваліфікації за темою «Бібліотечні фонди: сучасні реалії і шляхи подальшого формування і використання».


У літературно-музичній вітальні Центральної міської бібліотеки Дніпропетровська відбувся вечір пам’яті, присвячений всенародній улюблениці, народній артистці України Раїсі Кириченко 

У літературно-музичному клубі «Штрих» бібліотеки Дніпропетровського Національного університету відбувся концерт «Караван сонячних бардів», де виступили прихильники авторської пісні трьох братніх народів Білорусії, України та Росії.
.

	

Кіно.  ЗМІ.


Фільм українських документалістів «Портрет немолодого человека» отримав спеціальний приз на ювілейному Сретенському фестивалі «Встреча» (Росія). Це спільний проект кінокомпанії «Лествица» (Дніпропетровськ) та фільмолабораторії «Ирпенский круг» (Київ), автор сценарію протоієрей Ігор Собко та режисер О.Столяров.

Дніпропетровський осередок Національної спілки кінематографістів на чолі з В.Слободою відсвяткував своє 10-річчя. Це одна з наймолодших творчих спілок у нашому місті. Але є вже певні здобутки дніпропетровських ентузіастів: щорічний фестиваль екранних мистецтв «Дніпроcintma», міський телетеатр,студія «Юність» Національного гірничого університету, творчі об’єднання «Телепродюсер», «Лад», «VOC», славно відомий дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» та ін..

***


Анатолій Литвин, почесний громадянин Дніпродзержинська, заслужений діяч української культури, відзначений «Золотою медаллю української журналістики». Так вшанували його внесок у розвиток мас-медіа в нашій країні, а також створений ним цикл радіопередач «Музичний радіокур’єр», що уже понад 20 років успішно йде на обласному радіо. Медаль А. Литвину врочисто вручив мер міста Я. Корчевський. 
Незважаючи на свій поважний вік – 70 років, А. Литвин дотепер працює  завідуючим редакцією Дніпродзержинського радіо.
У відділі документів іноземними мовами експонувалась міні-виставка «Сучасні теорії культури»
Відомій журналістці й письменниці, колишньому головному редакторові дніпропетровської обласної молодіжної газети «Прапор юності» Марії Зобенко виповнилось 60 років. Вона знаний гончарознавець, лауреат премії «Золоте перо» НСЖУ, лауреат премії ім.. Олеся Гончара, міжнародної премії Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету у Нью-Йорку, Кавалер ордена Княгині Ольги ІІ ступеня.

Дніпропетровська письменниця Еліна Заржицька отримала спеціальний приз журі за свою казку «Про Пищика молодця, школи «Сакура» бійця» на ІІІ Всеукраїнському конкурсі сучасної радіоп’єси «Відродимо забутий жанр», започаткований Національною радіокомпанією України та каналом «Культура». Не виключно, що п’єсу про хоробре мишеня   озвучить  в  ефірі сама Ольга Сумська.



Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.




