




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у серпні 2010 р.

    

Культура. Загальні питання.

20 серпня місто Дніпродзержинськ Дніпропетровської області відзначало 260-річчя з дня заснування. Торжества проходили 4 дні. В програмі відбулися: екскурсії історичною частиною міста, фестиваль церковного передзвону «Дніпровський дзвін», концерти, спортивні змагання. Була відкрита виставка робіт місцевих фотографів, пройшов фестиваль етнічних культур. Відбулося також музейне свято «Моя Украина, мой город родной».

10 серпня в музеї «Літературне Придніпров’я» відбулася презентація журналу «Арт-ШУМ». Журнал цікавий тим, що цей проект – екстра територіальний: про нього знають в інших містах України та Росії – Вінниці, Запоріжжі, Києві, Москві, Одесі, Харкові і ін.. В рамках презентації виступили автори: А Воронов, О. Чернов, Л. Тихонова, М. Волохань, С. Бєльський та багато інших. 

У Дніпропетровську розпочався ІV Всеукраїнський скульптурний пленер. Цього року він присвячений 234-м роковинам святкування Дня міста. В пленері беруть участь п’ять скульпторів з Дніпропетровська і Краматорська, які працюватимуть декілька тижнів під відкритим небом, а перед Днем міста скульптури встановлять у сквері ім.. Леніна. Це проект «Щаслива сім’я» скульптора Юрія Щедрова, проект «Амазонки» В’ячеслава Гутирі, проект «Пробудження скульптора Анатолія Дубовика, проект «Відпочинок» заслуженого діяча мистецтв України В’ячеслава Данилова та проект «Хвиля» заслуженого діяча мистецтв України Василя Мірошниченка.


Концертне життя.

На сцені Дніпропетровської консерваторії ім.. М. Глінки звучала скрипка Лоренцо Старіоні – учня самого Антоніо Страдіварі. На скрипці майстра грав лауреат міжнародних конкурсів, заслужений артист Росії Граф Муржа.


Образотворче мистецтво. Музейна справа.

В серпні петриківський розпис їде завойовувати світ. Виставка так і називається – «Преемственность поколений», вона створена під патронатом екс-губернатора Дніпропетровщини – Надії Дєєвої. 
Останнім часом у нашому місті виникла нова традиція: цього літа випускниці ДНУ в якості дипломних робіт розписали стелю одного із залів  Палацу студентів. А зараз «дипломи» випускниць художнього коледжу прикрасили художній музей. Це зала, розписана руками дівчат, дає уявлення про інтер’єр української хати, тільки в сучасному вигляді. Її експонати в серпні були представлені на всеукраїнській виставці в Києві.

У нашому місті відкрилась експозиція картин закарпатського художника, майстра сучасного мистецтва Сергія Дубцова. Його роботи успішно експонуються в США, Австралії, Німеччині, Угорщині. З картиин нового циклу заслуговують на увагу «Нові міфи», «Не спи», «Театр»та інші. Також цікаві роботи, написані на зламі 80-90-х років: «Муки радості», «Чуттєві радості», «Блазень».
25 серпня в Художньому музеї відкрилась виставка «Єдність в різноманітті», присвячена Дню Незалежності України. Її мета – розкрити національну самобутність культур народів, які проживають на Україні, крізь призму образотворчого мистецтва. 64 твори 52-х авторів, з якими знайомить нас виставка, розкривають жанрову, тематичну і стилістичну різноманітність мистецтва художників різних національностей.

11 серпня в музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась нова експозиція – Персональна художня виставка Анатолія Семеновича Другашева «Радуга». Представлені пейзажі, жанрові та тематичні полотна в різноманітних техніках.

Молода дніпропетровська художниця Катерина Коркач створила незвичайну серію ілюстрацій до поезій Василя Симоненка – у витинанках. Роботи мають увійти до нового видання творів відомого українського поета. Катерина переконана: витинанка з її карколомними різаними лініями якнайкраще здатна передати трагічне звучання творів поетів-борців. Ідею вирізати книжкові ілюстрації художниця перейняла в одного з колег. Українська витинанка, що бере свої корені в глибині віків, каже вона, співзвучна експресії поезії Симоненка. Щоб проілюструвати улюблені рядки, дівчина вдалася до низки вічних образів: дерево як уособлення долі, людські силуети – втомлений, але незнищенний народ, пульсуючі кола – життя, яке не зникає без сліду.

***

Звідки пішла наша незалежність – відповідь на це питання жителі Дніпропетровщини можуть знайти на виставці у національному історичному музеї ім.. Д. Яворницького. До 20 вересня тут працює виставка «Демократичні традиції в Україні», створена за ініціативою Кабінету Міністрів України. Після закриття виставка буде подорожувати містами Дніпропетровської області.

У Павлоградському міському дозвільному центрі «Мир» відбулася презентація проекту вченого із світовим ім’ям , що працює в галузі хімічної медицини, Віктора Карцева, який народився та закінчив школу у цьому місті.. Свій приїзд у рідне місто він здійснив з наміром започаткувати створення художнього музею. Початком експозиції мають стати 50 картин, презентованих на виставці під назвою «Палітра літа». Це картини російських та українських художників, подаровані Павлограду. Експозиція буде поповнятись роботами місцевих майстрів живопису та митців з ближнього зарубіжжя.


Бібліотечна справа.

В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія пройшли такі заходи:
	20 серпня в патентно-технічному відділі відбулося засідання клубу «Ікар» на тему «Абетка винахідництва», де поділилися своїм досвідом науковці, викладачі, технологи. У відділі організована виставка документів з цієї теми.
	3 серпня у відділі документів з питань мистецтв пройшло засідання міського клубу «Літературна вітальня» на тему «Слово о полку Ігоревім» – літературна пам’ятка Київської Русі» (до 825-річчя від дня створення та 210-ї  річниці від дня друку).
	17 серпня у відділі читальних залів відбулося засідання кіноклубу. Для кіноклубників підготували фільм «Ми Українці», наданий Першим національним каналом та соціальні рекламні ролики «Це моя Україна».










Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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