




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна універсальна  наукова бібліотека

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

у червні 2007 року.

    

Культура. Загальні питання.

За ініціативою голови обласної Ради Юрія Вілкула та відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування Дніпропетровщини на 2007 – 2011 роки, на базі обласної Ради буде створений музей історії місцевого самоврядування регіону. Для нового закладу вже виділено приміщення та створено організаційну раду музею, перше засідання якої відбулося 20-го червня.

Наш земляк з Підгороднього – композитор і співак, музикант, заслужений діяч мистецтв України Петро Клименко разом з доньками взяв участь у першому українському міжнаціональному фестивалі мистецтв «Обнімись, Україно!», що проходив у Києві з 1-го по 3-є червня. Журі відзначило виступ нашого земляка дипломом першого ступеня.

7 червня в Потьомкінському палаці пройшов другий Благодійний Губернський бал. Серед присутніх – представники обласної державної адміністрації, обласної та міської Рад, керівники провідних компаній та організацій Дніпропетровщини. Основна мета балу – благодійність.

Своє п’ятиріччя відзначила громадська організація «Литовський культурно-діловий центр «Гінтарас». Центр має статус обласного об’єднання. Його мета – об’єднати охочих спілкуватися рідною мовою, збиратися на святкування державних та релігійних литовських і українських свят.

У Міжнародний день захисту дітей (1-го червня) Дніпропетровський український музично-драматичний театр ім.. Т. Г. Шевченка приймав учасників обласного фестивалю «Поверь в себя». Фестиваль проводиться з 1990 р. за підтримки облдержадміністрації та є свого роду підсумком творчих майстерень та гуртків, які працюють у спеціалізованих закладах області – школах-інтернатах, санаторіях, дитячих будинках. 
Театрально-концертне життя.
В середині червня Дніпропетровський академічний театр опери і балету  закрив свій тридцять третій театральний сезон. 23 червня театр запросив шанувальників мистецтва на бенефіс Олени Дубровіної – балерини, педагога, репетитора. А 26 червня відбулася прем’єра музичної драми М. П. Мусоргського «Борис Годунов». Закриттю оперно-балетного сезону була присвячена прес-конференція, яка відбулася в стінах театру.
***
15 червня академічний симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії завершив свій концертний сезон. В заключному  концерті сезону прозвучали твори І. Брамса, Л. Ван Бетховена. 
«Літній блюз-2007», – так називається нова програма лауреата джазових конкурсів та фестивалів Дніпропетровського джаз-оркестру під керівництвом Юрія Паламарчука, яка була представлена 28 червня в театрі ім.. Т. Г. Шевченка.
У Будинку вчених відбулася творча зустріч з неперевершеним майстром скрипки Остапом Шутком та учасниками творчого колективу «U – TRIO» і презентація нового CD диска, який включає унікально виконані музичні твори Баха, Моцарта, Бетховена, Скорика, джазові п’єси сучасних композиторів. 

Образотворче мистецтво. Музейна справа.
У виставковому залі обласної організації Національної спілки художників України відкрилась виставка одеської художниці Тетяни Біновської «Ах, Африка».
 
В музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась виставка творів Ірини Душацької. Тут представлені дві живописні роботи, що послужили оригіналами для подальшої реалізації у вишивці, вишивка шовком та один технічний ескіз. На виставці зібрані роботи різних творчих періодів.
В Будинку архітектора відкрилась виставка «Волшебный мир древней Индии глазами детей». Представлено більше 100 дитячих робіт: колажі, графіка. Більшість виконана олівцем, аквареллю чи фломастерами.
У приміщенні Дніпропетровського відділення національної Спілки журналістів України відкрилась фотовиставка Юрія Муханова під назвою «Бог створив землю для життя». На фото – краєвиди Македонії, звідки щойно повернувся автор. 

***

Після конкурсу на побудову лапідаріуму для кам’яних баб, що розміщені біля історичного музею ім.. Д Яворницького, невдовзі відбудеться засідання містобудівної ради, яка прийме рішення про побудову скляного павільйону загальною площею 2276 кв. м. Лапідаріум увіллється в музейний комплекс.

У стінах Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького відбулася презентація книжки дніпропетровського історика Івана Стороженка про  гетьмана Богдана Хмельницького та Запорозьку Січ кінця ХVI – середини ХVII століть. На презентації виступив мистецький колектив з українськими піснями.
В  музеї ім. Д. Яворницького також відкрита фотовиставка Василя Глевачука «На краю земли». Автор, криворожанин, вперше представив свої роботи не лише у Дніпропетровську, а й на Україні.

«Фонтан-искусство», – під такою назвою 13 червня у Дніпропетровському художньому музеї відкрилась виставка. Автор представлених на малюнках птахів – один із самобутніх художників сучасності, уродженець Індії Шрі Чінмой Кумар Гхош. Він – музикант, поет, філософ. У віці 43 роки він вперше взявся за пензлик і створив свій власний стиль – «Джарна-Кала», що в перекладі з бенгальського означає «Фонтан-Мистецтво».
В музеї також відкрилась виставка робіт заслуженого художника України, члена Спілки художників СРСР, художника-сценографа Дніпропетровського державного театру російської драми ім.. М. Горького Миколи Аніщенка. Представлено майже 300 картин, написаних у різні роки.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

12 червня у відділі документів з питань мистецтв обласної наукової бібліотеки відкрилась виставка творів декоративно-ужиткового мистецтва (народна вишивка) «Пісні на полотні». Автор – Віра Крупська.
Оформлена виставка документів «Таємниці української вишивки».

14 червня у відділі патентно-технічних документів ДОУНБ пройшло засідання громадського об’єднання «Академії досліджень та винахідництва» на тему «Спільна інтелектуальна власність – якісно новий крок взаємовідносин». Виступили: директор державного центру науково-технічної та економічної інформації Каленик В. І. та начальник ПТВ ДКБ «Південне» Репетя Є. І., фахівці у сфері інтелектуальної власності.

У краєзнавчому відділі ДОУНБ відбулося  позачергове засідання у зв’язку з поверненням з творчої поїздки у Канаду відомого краєзнавця, автора книг про історію Катеринославщини Миколи Чабана.

1 червня в обласній бібліотеці для дітей пройшло обласне свято – Театральний альманах «Планета Астрід Ліндгрен» (до 100-річчя від дня народження письменниці). Цим заходом були підведені підсумки обласної сімейної вікторини «Казки про правду життя».
26 червня в бібліотеці підвели підсумки обласного заочного літературного конкурсу творчої молоді «Молода муза», присвяченого 75-річному ювілею Дніпропетровщини. Кращі твори, представлені на конкурс, увійдуть в однойменну збірку.

У Петропавлівській районній дитячій бібліотеці пройшов районний семінар на тему бібліотечного краєзнавства. Відбулося справжнє поетичне свято, до якого долучилися працівники районного Будинку культури, краєзнавчого музею. Воно було присвячене петропавлівській поетесі Фросині Карпенко.

   


 















