

 




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія

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

у жовтні 2010 р.

    

Культура. Загальні питання.

14 жовтня у Дніпропетровську відбулось покладання вінків до пам’ятника видатного діяча України, гетьмана  Запорозької Січі Богдана Хмельницького, присвячене Дню українського козацтва. В церемонії взяли участь керівники області і міста, представники козацтва та громадськість.

17 жовтня у Дніпропетровську пройшов Всеукраїнський фольклорно-етнографічний козацький фестиваль «Самарська Покрова – 2010». У програмі заходу: Козацьке Коло, виставка археологічних знахідок з "Богородицької фортеці", показові виступи з традиційних козацьких бойових мистецтв, майстер-класи по традиційній козацькій зброї, традиційні козацькі забави, змагання лучників, метання списів та корчів, кінний герць, народні танці, ігри та забави, дитячі ігри та змагання лава на лаву. 
У Дніпропетровському Національному аерокосмічному центрі 30 жовтня відбувся   хореографічний фестиваль індійського танцю. В його рамках пройшли майстер-класи   провідних виконавців та гала-концерт кращих танцювальних колективів України.

Театрально-концертне життя.
У Дніпропетровську діячі культури відзначили 100-річчя від дня народження  легендарної актриси Зінаїди Хрукалової – народної артистки України, яка все своє життя, з 1933 р., працювала у Дніпропетровському українському музично-драматичному театрі. Потім 25 років очолювала обласну організацію Українського театрального товариства (нині СТДУ). У 1976 р. на будинку, де вона жила (пр.. К. Маркса, 79) встановлена меморіальна дошка. На урочистостях, присвячених ювілею акторки, багато теплих слів сказали представники міської ради, обласного управління культури та туризму, театральні діячі.

8 жовтня Дніпропетровський академічний російський драматичний театр ім.. М. Горького відкрив 84-й театральний сезон одним з кращих спектаклів репертуару А. Островського «На всякого мудреца  довольно простоты». Режисер-постановник – народний артист України Жан Мельников.

15 жовтня Дніпропетровський молодіжний театр «Камерна сцена» відкрив свій   72-й сезон спектаклем «Два ангела, четыре человека» за однойменною п’єсою Віктора Шендеровича.

Відкрили новий сезон артисти Криворізького міського театру драми і музичної комедії ім.. Т. Шевченка. Вони запропонували глядачам прем’єру спектаклю - «Дуже коротка історія» у постановці М. Мельникова.

75 років тому, 8 жовтня, у м. Дніпродзержинську відкрився перший професійний театр. Нинішній музично-драматичний театр ім. Лесі Українки відкрив свої двері перед глядачем майже 30 років тому, 22 жовтня. Тож свій ювілей театр відзначав два дні – 22 та 23 жовтня.

***

1 жовтня – Міжнародний День музики. В цей день відкрив новий 24-й концертний сезон Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики. Прозвучала органна музика італійських композиторів у виконанні італійського органіста Паоло де Маттеис.

25 жовтня дніпропетровський камерний оркестр ім. Гаррі Логвина «Времена года» відкрив свій 18 концертний сезон. Ця важлива подія в культурному житті нашого регіону відбулося в рамках програми народного депутата України М. Соколова «Культура і духовність Дніпропетровщини». Солістами на концерті виступили знані музиканти– лауреати міжнародних конкурсів М. Которович, С. Топоренко  (скрипки, Київ) та І. Серьогіна  (фортепіано, клавесин).

Чудовий подарунок зробили селянам  с. Преображенка Томаківського району артисти Дніпропетровської обласної філармонії в рамках обласної мистецької акції «Будуємо нову Дніпропетровщину». Вперше на сільській сцені виступив камерний хор, тріо скрипалів та солісти.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

У Дніпропетровському художньому музеї відкрилась персональна виставка живопису художника Андрія Соколенка. В основному представлені міські мотиви. Андрій Соколенко – один з організаторів мистецького об’єднання «Коло».

У Дніпропетровському національному історичному музеї відкрилася виставка для  людей з вадами зору. Представлені експонати, які можна потримати в руках – муляжі, максимально наближені до музейних оригіналів. В експозиції – більше 150 експонатів: знаряддя праці, вироби з глини, залізна зброя, а також  речі релігійного культу.

У Дніпропетровську пройшла виставка «Прекраснейшие творения ручной работы». Її учасники – 50 представниць прекрасної статі, які надали свої ексклюзивні роботи: прикраси із бісеру, напівдорогоцінного каміння, полімерної глини, м’які іграшки, вишивку, розпис на склі та багато іншого. Незвичайним можна назвати стенд з фігурками воєнно-історичної мініатюри.

***

У Дніпропетровському національному історичному музеї ім.. Д. Яворницького відкрилась виставка католицької та уніатської ікони  XVIII-XIX століть. Ця виставка приїхала до нас по обміну з м. Луцька. Більша частина з 26 експонатів представлена вперше.




Бібліотечна справа.



В обласній науковій бібліотеці ім. первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія у жовтні пройшли такі заходи:
- 21 жовтня аматорський клуб «Ріднокрай» при відділі краєзнавчої літератури та бібліографії відзначив 20-річчя від дня заснування. З цього приводу відбулось засідання «20 років любові до рідного краю», на якому виступили науковці, краєзнавці, читачі.
28 жовтня у відділі провели своє засідання члени дніпропетровського генеалогічного товариства.
- у відділі патентно-технічних документів 7 жовтня пройшло засідання «Академії досліджень та винахідництва», де обговорювали тему «Набуття знань у сфері інтелектуальної власності – важлива складова сучасної підготовки фахівців».
21 жовтня у цьому відділі відбулося засідання клубу «Еколог» на тему «Екологічний стан довкілля».
- у відділі документів з питань мистецтв 21 жовтня відбулась презентація та відкриття виставки робіт відомого чеського фотохудожника Йозефа Судека.
 19 жовтня у відділі документів з питань мистецтв відбулась зустріч та концерт «Мексіканський жовтень на Дніпропетровщині». Гостями заходу були учасники ансамблю музичної академії ім. Л.- В. Бетховена м. Орисаба (штат Веракруз) (Художній керівник – О. Лабза).
- 8 та 19 жовтня у відділі читальних залів пройшли засідання клубу «Екософія людини» та кіноклубу.
- 24 жовтня у відділі абонементу відбувся літературно-поетичний вернісаж в рамках клубу «Захопленість», присвячений митцям Дніпропетровська та мав назву «Поетичне слово земляків».
- у Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі 30 жовтня пройшло засідання асоціації релігієзнавців «Відродження церкви в Україні (1917-1930 рр.)».
- інформаційний центр «Вікно в Америку» презентував 2 жовтня виставку плакатів до Всесвітнього Дня музики «Музыка вокруг нас».

Уже п’ять років уДніпропетровській центральній міській бібліотеці для дорослих працює літературно-музична вітальня, яку створили співробітники відділу мистецтв. Нещодавно тут пройшла зустріч шанувальників короля танго Оскара Строка під назвою «Король сочиняет танго». До заходу була приурочена книжково-нотна виставка.

В Покровській центральній районній бібліотеці відбулися урочистості з нагоди 115-ї річниці від дня відкриття першої бібліотеки на Покровщині. Нині бібліотеки – активні учасники усіх районних культосвітніх заходів.

Бібліотеці селища Дослідного Дніпропетровського району виповнилось 40 років. Своє існування вона почала 1970 року в головному науковому корпусі Інституту зернового господарства. Зараз її бібліотечний фонд нараховує 14 тисяч томів.


Кіномистецтво. ЗМІ.

11 жовтня у Дніпропетровській міській раді міський голова щиро привітав учасників і переможців VI Всеукраїнського фестивалю екранних мистецтв «Дніпро-сінема» ім. Данила Сахненка. В ході фестивалю було показано 167 творчих робіт різних жанрів митців з багатьох міст України, а також Росії та Білорусії. Головну мистецьку премію імені Данила Сахненка  І. Куліченко вручив корифею кінематографістів Дніпропетровська, сценаристу, письменнику В. Платонову. Гран-прі дістався полтавчанам.













