




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у січні 2010 р.

    

Культура. Загальні питання.

В Новорічні та Різдвяні свята наше місто порадувало своїх мешканців цілим комплексом святкових заходів. В палацах культури, культурно-спортивних комплексах, історичному музеї відбулися святкові вистави, театралізовані свята та народні гуляння. Централізована система бібліотек для дітей представила:
- літературну мозаїку «Новорічна розвага» (б\ф № 11);
- літературно-новорічну подорож-казку «В гості до зими-чарівниці» (студія «Світлячок», б\ф №2);
- вечорниці «Щедрий вечір, добрий вечір» (б\ф №26);
- театралізовані дійства  «Різдвяні вечорниці» (б\ф №9);
- народознавчу скарбницю «Січень крокує, свята дарує» (б\ф №30).

22 – 24 січня в Палаці культури студентів пройшла Міжнародна кіно асамблея, організована Центром духовної культури «Лествица». Глядачам представили нові документальні фільми: «Список Кисельова» (реж. Малюгін Ю.), «Понять человека» (реж. Столяров А.), а також дитячі сеанси.

31 січня у м. Дніпропетровську стартував Міжнародний фестиваль сучасного танцю «Дорослі і діти». Вперше на Україні презентували декілька міжнародних проектів, у тому числі за участю Швеції, України, Молдови та Білорусі.


Театрально-концертне життя.
30 січня в Дніпропетровському академічному театрі опери та балету мешканці міста насолоджувались балетом  П. І. Чайковського «Лебедине озеро». Ця «лебедина сюїта» була присвячена 100-річчю геніальної балерини Галини Уланової.

В Дніпропетровському театрі ляльок завершив свою роботу фестиваль «Сказочная феерия  2009», який тривав з кінця листопада. Він був створений у 2005 році до 200-річчя від дня народження Г.-К. Андерсена за ініціативи управління культури та мистецтв міськради. Номінантом фестивалю стала казка «Коза Дереза» у постановці народної артистки України Л. Кушкової.

***

Дніпропетровський академічний симфонічний оркестр щойно повернувся з гастролей по Італії, які проходили в період різдвяних та новорічних свят. А 16 січня в приміщенні Дніпропетровської обласної філармонії відбулася прем’єра концерту «С Рождеством  Христовым». Разом з оркестром в концерті взяв участь камерний хор філармонії (хормейстер Яна Кириленко).

З 26 по 29 січня в театрі ім.. М. Горького обласного центру проходив XVII  традиційний фестиваль різдвяних піснеспівів «Від Різдва до Різдва».                                                                                                До нас приїхали колективи   з Білорусі, Молдови, Росії та Польщі. Фестиваль уже став візитною карткою нашого міста.

«Рождественские музыкальные фантазии в Святой вечер» – таку назву мав концерт, який підготували для дніпропетровчан солісти Будинку органної та камерної музики 6 січня. Прозвучали органні твори видатних композиторів. 
Ансамбль народної української музики «Січеславські музики» Дніпропетровського
Будинку органної та камерної музики в рамках угоди про творчу співдружність між Дніпропетровською областю та Нижньо-Сілезьким Воєводством Республіки Польща дав концерти. Зокрема, дніпропетровські музиканти виступили в місцевому університеті та в осередку товариства українців м. Вроцлава. Під час виступів колектив познайомив глядачів із кращими зразками музичного та пісенного мистецтва України, виконуючи жартівливі, ліричні, стрілецькі пісні, а також класичні та сучасні музичні твори.

25 січня на сцені Дніпропетровського академічного театру опери та балету стартував всеукраїнський тур музичного спектаклю «Моя Кармен» з Тамарою Гвердцителі в головній ролі. Ідея спектаклю та практичне втілення належить головному режисеру дніпропетровської опери Юрію Чайці. У спектаклі також беруть участь інші артисти зі світовими іменами та симфонічний оркестр Бернара Мулена.

Наша землячка, дніпропетровчанка Наталія Лігай стала переможцем другого сезону масштабного танцювального шоу України «Танцюють всі» та виграла головний приз – 250 тисяч гривень.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

12 січня у Дніпропетровському художньому музеї відкрилась персональна виставка заслуженого художника України Андрія Потапенка, присвячена його 85-річчю. В експозиції – 85 робіт майстра. Виставка художника займає три зали та відображає майже весь шлях художника – від робіт 50-х років до минулорічних.. В основному це пейзажі та урбаністичні картини.

20 січня у Дніпропетровському художньому музеї відкрилась виставка відомого українського графіка Валерія Самохвалова. На багатьох малюнках та акварелях художник відобразив своє ставлення до жіночої краси. Всі роботи (а їх біля 100) об’єднує тема любові, прагнення до щастя та повноцінного життя. Його творчість відома далеко за межами України.

***

12 січня в Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. Яворницького відкрилась унікальна виставка. На ній представлено 36 фотографій пам’ятників культури, 32 репродукції скульптур та барельєфів та 11 інформаційних стендів, які розповідають про культуру та мистецтво давніх народів Америки. В рамках виставки проводяться лекції на тему культури народів майя та майстер-класи з даної тематики.

З 14 січня по 11 лютого в історичному музеї проходить виставка «Play ink ink Play – Пекінська опера в сучасному китайському живопису». На виставці представлені роботи з легендарної колекції Національного художнього музею Шанхая імені Лю Хайсу.. Цей проект – частина культурного обміну між Україною та Китаєм.

Дніпропетровський художній музей приймав гостей з далекої Голландії. В рамках гуманітарного проекту, організованого нашими співвітчизниками Л. Доннерс-Мунт та В. Копистком, вони передали музею полотно знаменитого Рембрандта.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

Протягом  Різдвяних свят у палаці культури ВАТ «Південний ГЗК», що у м. Кривий Ріг, проходив 14-й заключний фестиваль фольклору та народної творчості «Душі криниця». Цього року в конкурсній програмі взяли участь не лише колективи міста, а й самодіяльні виконавці Широківського району.

***

В обласній універсальній науковій бібліотеці в січні пройшли такі заходи:
4 січня у відділі документів з питань мистецтв відкрилась виставка творчих робіт у техніці батик студентів відділення образотворчого мистецтва та дизайну ДНУ (викл. О. А. Половна-Васильєва).

У відділі читальних залів 19 січня пройшло засідання кіноклубу. У програмі:
–  виступ краєзнавця М. П. Чабана з розповіддю про кінооператора і режисера, одного з піонерів українського кінематографа з Катеринослава – Данила Сахненка.
– показ фільму «Человек с киноаппаратом» (виробн. ВЦФКУ, 1929 р.) Автор фільму – Дзиґа Вертов, головний оператор – М. Кауфман, асистент по монтажу – Є. Свілова.
–  знайомство з режисером-аматором Антоном Ціватим та його фільмами «Свобода», «Зоряне небо», «Непослушание».

У відділі патентно-технічної літератури 21 січня пройшло засідання клубу «Академія досліджень та винахідництва» на тему «Особливості інноваційної діяльності в економіці України». Тему обговорювали студенти, науковці, фахівці у сфері інновацій в різних сферах економіки.

«Віват, читач!» – таку назву мала зустріч за круглим столом у відділі абонемента, присвячена звіту перед читачами.

19 січня в обласній бібліотеці для дітей відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», який проходив у загальноосвітніх закладах України.

Дніпропетровська міська бібліотека, Дніпродзержинська центральна бібліотечна система (ЦБС), а також Софіївська та Юр’ївська районні бібліотеки вийшли в фінал грантового проекту програми інформатизації бібліотек «Бібліоміст». Цей проект організований Посольством США в Україні та фірмою «IREX». Переможці, які стануть володарями гранту, одержать комп’ютерне обладнання для відкриття 4 інтернет-центрів безкоштовного обслуговування користувачів.



Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.







