




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у квітні 2010 р.

    

Культура. Загальні питання.

11 квітня розпочався традиційний фестиваль «Французька весна» у Дніпропетровську, в рамках якого відбулися: фестиваль міні-спектаклів французькою мовою «Весняна квітка», показ короткометражних фільмів, сучасний танець «Наші золоті тенета» компанії Сара Дюка, виставка живопису Андре Жоліве «Квіти роману», вистава сучасного цирку та майстер-клас з режисером Ніколя Енгелом, Міжнародна конференція «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур»

У Дніпропетровську відбувся ХV Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Чарівна книжка», у якому взяли участь 117 дітлахів з різних куточків України та Росії. У рамках злету юних талантів пройшли майстер-класи з провідними фахівцями літератури та образотворчого мистецтва. 47 учасників отримали відзнаки у різних номінаціях

Дніпропетровці Андрій Назарчук  та Ірина Козарь завоювали золото на конкурсі танцю «Estrellite-2010», який щороку проходить у Києві і збирає найсильніших танцівників з усієї України.

Театрально-концертне життя.
З 19 по 24 квітня у приміщенні академічного театру російської драми ім.. М.Горького пройшов 18-тий Міжнародний фестиваль молодіжних театрів «Рампа-2010». Цього року глядачі мали змогу побачити крім українських колективів, театри з Латвії, Білорусії, Росії – усього було відібрано 12 кращих. Фаворитами стали запорізький СТЕМ «Будильник» з комедією «Трійця» та театральна група «П’яте колесо» з Донецька з виставою «Казки простого олівця»

6 квітня провідний актор Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім.. Т.Шевченка Вілен Головко відзначив 40-ліття театральної діяльності та 65-річний ювілей. На його рахунку крім яскравих ролей ще й досвід режисерської справи (вистава «Безіменна зірка»).

28 квітня відсвяткував свій ювілей чудовий дніпропетровський актор театру російської драми ім.. М.Горького, заслужений артист України Віктор Захаров.

Дванадцятий театральний сезон Дніпропетровський дитячий музичний театр «Золотой ключик» (художній керівник – Т.Єгорова) відкрив прем’єрою мюзіклу «Зовёт неведомая даль», за мотивами казки Метерлінка «Синя птиця». З цією виставою колектив у кінці квітня поїде до Парижу на запрошення французького культурного центру.


***

Насиченим на події виявився квітень для Дніпропетровської філармонії:
		три вечори поспіль звучала тут музика Фридеріка Шопена. Перед слухачами виступили українська піаністка Олександра Зайцева та польський виконавець Ян Кшиштоф Брой, а також симфонічний оркестр під диригуванням Романа Реваковича за участю солістів. Так завершився український музичний тур «Шопен-2010» і водночас розпочалося святкування у нашому місті 200-річчя від дня народження видатного польського композитора і піаніста.;


		 відбувся творчий вечір Юрія Захоженко-Катренко. Він – унікальна особистість: талановитий композитор, автор балетів, опер, симфонічних творів, зараз – соліст Національної опери України, де виконує головні тенорові партії, чудовий педагог, а ще пробує свої сили у живописі (в фойє філармонії була розгорнута його невелика, але яскрава виставка пейзажів та натюрмортів). Академічний симфонічний оркестр, яким диригував цього дня заслужений діяч мистецтв України В.Гаркуша, зміг передати всю різноманітність і мелодійність музики гостя;


 –   		пройшов третій сольний концерт «Грай баян!» акордеоніста Костянтина Іванченко і його  колег, консерваторських викладачів, дуету баяністів Андрія Тарасенко і Сергія Жорова. Зі сцени лунали твори Скарлаті, Баха, П’яцолли.

	5 квітня камерний оркестр ім.. Г.Логвіна «Времена года» подарував дніпропетровцям нову музичну програму, за підтримки народного депутата від БЮТ М.Соколова у рамках акції «Відродження культури і духовності Дніпропетровщини». Звучали твори Д.Шостаковича, 
В-А. Моцарта, вперше «Інтродукції до Алегро» Е.Елгара

Вже в сьомий раз кращі юні і молоді вокалісти країни з’їхались до нашого міста, де у приміщенні Дніпропетровської консерваторії ім.. М.Глінки пройшов Всеукраїнський фестиваль вокального мистецтва імені Бориса Гмирі. Слухачів не зоставили байдужими виступи Р.Гуляєва, Т.Дидур, В.Бебенко, В.Галушко.

. У великій залі консерваторії ім..Глінки відбувся 5-тий Всеукраїнський фестиваль-конкурс юних баяністів ім.. М.Різоля. Цього разу приїхало 240 учасникі з 20-ти міст і шести областей України, оцінювали виступи у трьох вікових категоріях та у чотирьох номінаціях. Головою журі виступив народний артист України, професор Національної музичної академії ім..Чайковського Володимир Бесфамільнов



.Образотворче мистецтво. Музейна справа.

В Будинку вчених відкрито персональну  виставку фотохудожника Ігоря Жолобака (с.Губиніха, Новомосковського р-ну) «З гумором по життю», де представлені репортажні та постановочні кадри, які викликають посмішку у відвідувачів. До кожного сюжету підібрано оригінальний підпис.

У приміщенні редакції газети «Наше місто» відкрито виставку  художниці-аматора Н.Крушельницької. Це вже третя персональна виставка, яка отримала схвальні відгуки відвідувачів.




***
	У  Художньому музеї відбулася невелика персональна виставка дніпропетровського художника Йосипа Білополого, якому цього року виповнилося б сто років. За своє життя він написав понад 300 портретів.

	23 квітня  у Дніпропетровському національному музеї ім.. Яворницького відбулася VI  обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя»
	
Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

	Вже сімнадцять років у нас за широкого розмаху проводиться міський фестиваль художньої творчості інвалідів. Нинішнє його гасло «Крок до творчості – крок до життя», а підсумковий гала-концерт, що проходив у театрі ім.. М.Горького, присвятили 65-річниці Великої Перемоги.176 учасників стали лауреатами традиційних «мистецьких оглядин»

	Три дні у Будинку культури машинобудівників продовжувався 9-й Всеукраїнський відкритий фестиваль хореографічного мистецтва «Білий лелека» при підтримці управління культури і мистецтв Дніпропетровської міської ради. Журі оцінювало конкурсантів з трьох номінацій: сучасна, класична і народна хореографія. Гран-прі фестивалю отримав колектив народної студії «Родничок» (м.Макеївка).
	
	У Будинку студентів ДНУ ім.. О.Гончара відбувся традиційний обласний фестиваль туристичної пісні, який зібрав школярів, студентів і усіх романтиків. Девіз фестивалю – «Немає іншої Вкраїни, немає другого Дніпра». Абсолютним переможцем стала Аліса Касатонова, студентка ДНУ, яка отримала у приз – гітару.

	Протягом року дніпропетровське студентство готувалось до традиційного міського фестивалю «Студентська весна-2010», який стартував цього місяця. Це міжвузівське свято  дає можливість проявити себе, розкрити свої можливості і таланти.

	В палітру весняних фестивалів у нашому місті свою фарбу додав і 7-ий Міжнародний фестиваль вокальної творчості «Пісня на біс». Його організатори – дитячий театр пісні «Біс» і міське управління культури та мистецтв.

	У м. Орджонікідзе  відбувся довгоочікуваний ХVІ Міжнародний фестиваль патріотичної пісні «Перевал-2010». У ньому брали участь близько 60-ти виконавців з України, Росії, Білорусії, Молдови, Вірменії. Від дніпропетровських десантників на фестивалі зі своєю піснею виступив учасник бойових дій у Афганістані гвардії полковник Сергій Іцкович.

	Цього місяця у Палаці культури «Тернівський» (м.Кривий Ріг) вирував 8-мий Всеукраїнський відкритий дитячий та юнацький фестиваль «Танець скликає друзів». Понад 40 колективів з багатьох міст України вели творче суперництво у номінаціях народного, бального та сучасного танців.


***
У обласній універсальній науковій бібліотеці відбулися такі заходи:

 		– «Я жив віршами навіть на війні» - виставка творів поета-фронтовика, письменника, талановитого інженера і організатора виробництва, нашого земляка Михайла Сергійовича Селезньова;

	– Книжкова виставка з циклу «Час. Ідея. Особистість» «І стали пам’ятниками книги», присвячена видатним книговидавцям і просвітителям XVIII – XX ст.
– Засідання клубів: 
«Літературна вітальня» за темою :«Я вибрала Долю собі сама…», присвячене 80-річчю від дня народження Ліни Костенко, у якому взяли участь професор ДНУ ім..Гончара Н.Заверталюк, заступник начальника міського управління культури і туризму В.Бойко, студенти факультету української, зарубіжної філології та мистецтвознавства ДНУ, студенти консерваторії ім..М.Глінки.
	«Ріднокрай» за темою: «Павлоградське повстання 1930 року: невідомі сторінки історії», де виступили історики з Дніпропетровська, Павлограда, Кривого Рогу;
	«Кіноклубу», присвячене історії виникнення кінематографу «Як все було насправді», де відбувся перегляд унікальних стрічок, знятих піонерами кіно кінця ХІХ - початку ХХ ст.
	– Урок-скорботи до дня чорнобильської катастрофи у рамках  засідання клубу «Захопленість»   « Бог не під силу хреста не дає» ;
	– День музики легендарного ансамблю «The Beatles» (до 50-річчя від дня заснування), де користувачі мали змогу прослухати музичні композиції гурту та переглянути тематичну добірку літератури.
	– Free book  презентація (вільна книжкова презентація) сучасної проєвропейської прози «Життя в Європі». Були презентовані  романи "Життя попереду" Ромена Ґарі, «Два фургони» Марини Левицької, «Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки» Наталки Сняданко, збірки есеїв  «Життя, смерть та інші неприємності» Ярослава Грицака та «Дезорієнтація на місцевості» Юрія Андруховича, які відображають такі сучасні проблеми як європейська та українська ідентичність, життя в Європі та інші.

	Заступник директора з питань автоматизації Крупій Г. Я. взяла участь 22-23 квітня у Міжнародній науково-практичній конференції «Библиотека ВУЗа на новом этапе развития социальных коммуникаций» з нагоди 80-річчя з дня заснування Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім.. академіка В. Лазаряна та бібліотеки і виступила з доповіддю «Электронные ресурсы ДОУНБ: приоритеты создания и использования».


	В міській бібліотеці Дніпропетровська пройшла презентація поетичної збірки «Кордон» і першої аудіантології поезії «СПА» (сучасна поезія від авторів). Новинки представив автор, кримський літератор і культуролог Ігор Сід (Сидоренко) (народився у Дніпропетровську)







Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.





