




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у лютому 2010 р.

    

Культура. Загальні питання.

В лютому на 34-му каналі міської студії телебачення стартував новий проект, який закликає знайомити телеглядачів з обдарованою молоддю Дніпропетровщини у вокальному, танцювальному та оригінальному жанрах. Проект представлений в рамках програми «Утро на 34 телеканале». Його мета – пошук таких обдарованих молодих людей.

В Дніпропетровську відбувся відбірковий тур фестивалю для соціально незахищених дітей «Назустріч мрії» Це найбільш масштабний благодійний проект, який підтримують багато відомих зірок української естради. У нашому місті серед членів журі були Євгенія та Шон Карр, учасники гурту «Пара нормальних», президент «Циркової Спілки Кобзів» М.Кобзов. Серед багатьох учасників вибрали 37 найкращих, які продовжать подальшу боротьбу.

Дніпропетровщина традиційно відсвяткувала свято Масляної народними гуляннями, концертами самодіяльних колективів, веселими конкурсами та іграми. У Дніпропетровську міський голова І. Куліченко пригощав земляків власноруч засмаженими млинцями.

Театрально-концертне життя.
На сцені дніпропетровської опери «Євгеній Онєгін» заіскрився новими кольорами – дякуючи тому, що диригував оркестром диригент зі світовим ім’ям – Едуард Дядюра, наш земляк. Опера у новій, авторській трактовці  Е. Дядюри дуже сподобалась мешканцям нашого міста.

Дніпродзержинський драматичний театр ім. Л. Українки та Херсонський академічний театр ім. Куліша обмінялись гастролями. Наші земляки представили херсонському глядачеві виставу «Женитьба» за п’єсою Гоголя, а дніпродзержинські театрали отримали задоволення від херсонської трупи у виставі «Бережіть жінку».

12 лютого 70-річний ювілей відсвяткував директор і художній керівник обласного молодіжного театру «Камерна сцена», заслужений діяч України Володимир Мазур. Кращим подарунком ювіляру стала прем’єра вистави у рідному театрі за п’єсою В.Шендеровича  «Два ангела и четыре человека»


***

У Дніпропетровську з концертом старовинної музики побували гості із США – О. Тимофєєв та Д. Кохан. «Шедеври чотирьох століть» – так назвали свій концерт музиканти. Він пройшов 8 лютого у залі Дніпропетровської консерваторії в рамках програми імені Фулбрайта в Україні та її концертної серії «Нова музика в Україні». Засновник і керівник проекту, його творчий натхненник – відомий в Україні та в Європі композитор, член секретаріату Національної Всеукраїнської музичної спілки, лауреат міжнародних конкурсів В. Рунчак. 

14 лютого у Дніпропетровській філармонії відбувся концерт відомого російського віолончеліста  Алєксандра Князєва, присвячений 200-річчю композитора Р. Шумана. Разом з талановитим музикантом свою майстерність показав академічний симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії – диригент, заслужений діяч мистецтв України Н. Пономарчук.

У нашому місті разом з оркестром «Времена года» виступили відомі ізраїльські музиканти (кларнетисти) з дніпропетровським корінням - брати Даніель і Олександр Гурфінкелі і вперше в Україні виконали Симфонію №9, до-мажор, Концертну п’єсу ре-мінор Ф.Мендельсона та Концерт для двох кларнетів з оркестром, мі-мінор М.Бруха.


Образотворче мистецтво. Музейна справа.

13 лютого відсвяткував свій 70-річний ювілей наш талановитий земляк, відомий скульптор, член Національної Спілки художників України Петро Куценко. Йому завдячують  мешканці Дніпропетровська за створені у місті бюст Т.Шевченка, скульптури «Юність Дніпра», «Три грації», інтер’єру зимового саду в театрі ім.. Шевченка, численні керамічні роботи та меморіали.

17 лютого у Виставковій залі м. Кривій Ріг відкрито виставку робіт талановитого фотохудожника Василя Гелевачука «Панорамна Україна», де представлено 100 найкращих панорамних пейзажів, мальовничих куточків нашої країни. Ця виставка – щирий подарунок автора рідному місту до свята визволення від фашистських загарбників.

У Дніпропетровську завершився конкурс дитячих робіт  з образотворчого мистецтва, присвячений подвигу радянських військ за часу війни в Афганістані. З 30-ти робіт, представлених на конкурс, журі відібрало 10-ть найкращих. Особливо відмічено роботу А.Жердєвої


***


	     Указом Президента України від 15 лютого Дніпропетровський історичний музей ім.. Д.Яврницького отримав статус Національного. Таким чином було враховано
 вагомий внесок нашого музею  у розвиток музейної справи, збереження, вивчення та популяризацію історичних і культурних пам'яток України та різних культур світу, міжнародне визнання результатів його діяльності.

В історичному музеї ім..Д. Яворницького одразу у трьох залах розміщено фотовиставку «Ретро». Її автор – один з найкращих фотохудожників на теренах СНД Ілля Кейтельгиссер, який народився і більшу частину свого життя провів у Дніпропетровську. На виставці представлено понад 70 робіт з видами багатьох міст, портретами людей. Особливе вражання викликає альбом «Чернобыль».



Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

Дитячий музичний театр «Волшебный мост» – надзвичайно популярний творчий колектив Дніпропетровська. Юні «чарівники» колядками відкрили Всеукраїнський фестиваль духовних піснеспівів «Від Різдва до Різдва». Театр також брав участь в телешоу «Україна має талант». Цього року театру виповнюється 10 років. Гостями колективу стали педагоги із Московської державної консерваторії ім.. П. І. Чайковського. Десять днів вони проводили майстер-класи та практичні заняття з композиції, акторської майстерності та сценічної мови.

«Таланти ріднокраю» – так називається районний фестиваль, перший тур якого вже вп’ятнадцяте стартував у смт. Магдалинівка. Цього року він присвячений шістдесят п’ятій річниці визволення України від фашистських загарбників. 

***
Управління Служби безпеки України урочисто передали в дарунок Обласній науковій бібліотеці добірку книг, що розкривають історію національно-визвольного руху, політичних репресій та трагедії голодомору  1932-1933 років в Україні. Це унікальна інформація, що містить раніше засекречені документи, архівні матеріали, пов’язані з трагічними подіями в історії нашої держави.

Літературна громадськість відзначила 150-ліття від дня народження А. П. Чехова, який народився в Катеринославській губернії.
 В обласній науковій бібліотеці були організовані виставки документів:
– «Шлях від Землі до високої зірки» (відділ абонементу);
– «Життя Чехова неймовірне, його творчість дивовижна» (відділ читальних залів);
–  «Герої Чехова на екрані» (відділ документів з питань мистецтв).
Цій даті було присвячене засідання міського клубу «Літературна вітальня», що мало назву «Сеял разумное, доброе, вечное» (відділ документів з питань мистецтв,                24 лютого).

В обласній науковій бібліотеці у лютому були також організовані такі заходи:
– вечір сімейного спілкування «Родина як зірка єдина» із циклу «Традиції сімейного читання» у розрізі засідання клубу «Захопленість» (відділ абонементу, 23 лютого);
– засідання клубу «Еколог», тема якого – «Альтернативна енергетика» (відділ патентно-технічних документів, 18 лютого). В обговоренні теми взяли участь науковці, фахівці у сфері екології, викладачі та студенти вузів. Організована виставка документів;
– засідання краєзнавчого клубу «Ріднокрай», де обговорювали тему «вісім замахів на життя Богдана Хмельницького» (18 лютого, відділ краєзнавчої літератури та бібліографії). З доповіддю виступив історик, директор музею у с. Суботові на Черкащині В. Гугля;
– засідання асоціації релігієзнавців Дніпропетровської області «Митрополит Іларіон. Берестейська унія 1595 – 1596 року» (Канадсько-Український Бібліотечний Центр, 27 лютого).
– засідання кіноклубу у відділі читальних залів (16 лютого),  в програмі якого:
	Показ фільму «Родня» (виробництво «Мосфильм», 1981 р., автор сценарію – В. Мережко, режисер – М. Михалков):

Знайомство з виставкою «Катеринославець Данило Сахненко – піонер українського кінематографу».


Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.


