




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у травні 2008 р.
    

Культура. Загальні питання.

У травні на Дніпропетровщині святкували 360-річний ювілей Жовтоводської битви. В урочищі Княжі Байраки в с. Жовтоолександрівці  П’ятихатського району відбулося вшанування славного козацтва. Театралізоване свято з виступами фольклорних колективів, демонстрацією козацьких бойових мистецтв, виставкою виробів народних майстрів зібрало сотні глядачів з усієї області. 
До цієї знаменної дати у Дніпропетровському історичному музеї імені                    Д. Яворницького відкрилася виставка «Козацькому роду нема переводу».

19-23 травня на Дніпропетровщині пройшло міжнародне літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій», покликане вшанувати пам’ять Великого Кобзаря та ширше познайомити жителів козацького краю з творчим доробком сучасних письменників країни та зарубіжжя. До нас приїхали міністр культури і туризму України Василь Вовкун, голова Спілки письменників України Володимир Яворівський, відомі вітчизняні митці, гості із зарубіжних країн. Офіційні урочистості пройшли 20 травня у Дніпропетровську. Коштом обласного бюджету була видана антологія «Шевченкіана Придніпров’я».У рамках свята відкрилась і всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна». У виставковій залі обласної організації Національної спілки художників було представлено понад 300 творів живопису і графіки майстрів з усієї України. «Шевченкіана в книжкових знаках і графіці», – виставка під такою назвою 19 травня відкрилась у Дніпропетровському художньому музеї. 

30 травня в Дніпропетровську, біля пам’ятника Т. Г. Шевченку на Монастирському острові, відкрився Перший міжнародний фестиваль слов’янської культури «Слов’янські джерела». Його організатор – громадська організація «Білоруси Придніпров’я». Головна мета фестивалю – об’єднати слов’янські народи, розширити рамки їх культурного обміну. 

У приміщенні художнього музею відбулася презентація проекту «Пам’ять: події та персоналії», ініційованого благодійним фондом мецената Олексія Лазька. Проект передбачає встановлення меморіальних знаків на будинках, де мешкали або працювали видатні особистості, які багато зробили не лише для нашого краю, але й України взагалі. У списку видатних дніпропетровців поки що 37 прізвищ. За чотирма ескізами художника Олександра Бородая меморіальні дошки будуть встановлені уже цього року.

В центрі культури української мови імені Олеся Гончара Національного гірничого університету відбулася презентація книги Любові Голоти «Епізодична пам’ять», за яку у цьому році відома письменниця була удостоєна Національної премії України імені Тараса Шевченка.



Театрально-концертне життя.

26 травня відбулася 16-а церемонія вручення найвищої театральної премії Придніпров’я «Січеславна». Гран-прі удостоєний спектакль Дніпропетровського академічного театру опери та балету «Карміна Бурана» К. Орфа. Приз «Надія Січеславни» присуджений художнику Марії Ткаченко.

22 травня в Дніпродзержинську уже всьоме пройшов Міжнародний театральний фестиваль «Класика сьогодні». Він зібрав чимало яскравих творчих колективів з України, Росії, Білорусі, Казахстану.

Дніпропетровськ відвідали організатори та учасники ХІ Міжнародного відкритого кінофестивалю «Золотой бриг». Члени журі та актори презентували картини фестивалю та провели прес-конференцію.
***
24 травня у Дніпропетровську пройшов перший Міжнародний джазовий фестиваль «МайJAZZ». Його гостями стали краща в світі жінка-трубач Саскія Лару та легендарний російський саксофоніст Олексій Козлов.

В Палаці студентів традиційно пройшов ІХ Всеукраїнський фестиваль «Дзвени, бандуро!». У ньому взяли участь 36 колективів з різних областей України, дитячий ансамбль бандуристів «Веснянка» із Саратовської області, колективи дитячих музичних шкіл.

В Дніпропетровську за сприяння посольства та генерального консульства Республіки Польща в Україні пройшов ХІ дитячий фестиваль-конкурс української та польської музики ім.. Ф. Шопена – один із трьох найпрестижніших та найзначиміших в Україні.
Образотворче мистецтво. Музейна справа.

«Світ Божий, як Великдень», – велика виставка з такою назвою відкрилась напередодні найбільшого православного свята у залі Спілки художників. Такої широкої та різноманітної репрезентації у нас ще не було. 135 художників з усіх куточків України представили свої роботи у різних жанрах та видах образотворчого, прикладного та ужиткового мистецтва. Світ України, світ Божий постав на цій виставці великим, різнобарвним і прекрасним.

У Дніпропетровському художньому музеї проходить виставка «Мистецька родина» династії художників Бородай, на якій представлені роботи восьми майстрів. У першому та другому залі представлені роботи Олександра Бородая та Тамари Турдієвої, в третьому залі – старшого покоління. Виставка, де представлені роботи усієї династії знаменитих майстрів, організована вперше.
В художньому музеї зараз також можна побачити біля 70 робіт художника Йосипа Островського – виставка живопису і графіки «Одеса – Єрусалим» проходить за підтримки комітету «Джойнт».

У Дніпропетровську стартував перший етап п’ятого міжнародного фестивалю «Корова!!!», а саме виставка ILLUSTRATION:2008. Її тематика – ілюстрації, створені для видань, плакатів, журналів та дизайн книги. Цього року в експозиції представлені роботи художників України, Росії, Гонконгу, Бразилії, Сербії, Іспанії, Італії.

В Криворізькому міському виставковому залі відкрилася фотоекспозиція, яка є най- масштабнішим творчим контактом «Кривбасфотоклубу» та Вінницького народного фотоклубу «Обрій». До Кривого Рога гості привезли роботи 23 майстрів фото.

В Жовтоводському міському Палаці культури урочисто відкрилась і працює персональна виставка оригінальних картин самодіяльної художниці Олександри Синівської . Полотна виконані в незвичайній техніці, яку можна назвати «клаптиковим живописом».
 

***

18 травня – Міжнародний день музеїв. У Дніпропетровській області нині діють 156 історико-краєзнавчих, природознавчих, мистецьких, літературних, етнографічних та галузевих музеїв, де зберігається майже 700 тисяч експонатів. Тільки історичний музей ім. Д. Яворницького пропонує нам понад 60 виставок щорічно.

«Співці української старовини», – так називається виставка, яка відкрилася на початку травня в стінах меморіального будинку-музею Дмитра Яворницького. Це вже третя виставка в рамках проекту будинку-музею. Вперше з Харкова до Дніпропетровська привезено картини, малюнки, ескізи-проекти книжкових обкладинок визнаних майстрів живопису: І. Рєпіна, С. Васильківського, М. Самокиша, О. Сластьона. Цього року виповнюється 10 років проектові «Музеї України в гостях у Дніпропетровського історичного музею» та 20-річчя меморіального будинку-музею Дмитра Яворницького.

В цьому музеї також відкрилась виставка старовинних годинників «Свидетели вечности», яка діятиме до вересня. Вся музейна колекція складається із 300 унікальних предметів, на виставці представлено 96, датованих ХVІІІ-ХХ століттями і виготовлених відомими майстрами.

Напередодні Дня Перемоги в художньому музеї відкрилась традиційна виставка художників – ветеранів Вітчизняної війни, членів Національної спілки художників України «Не стареют душой…». Сьогодні їх залишилось лише шестеро: П. Магро, М. Кокін, А. Потапенко, М. Анищенко, В. Жуган, В. Соколенко. Їм уже біля 90 років. Автор експозиції – учасник Великої Вітчизняної війни, мистецтвознавець Л. Богданова.
 
В музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась виставка сучасного мистецтва «На пороге». Ця експозиція знайомить дніпропетровців з творчістю 12 авторів із України та Росії, які представляють новий напрямок у живопису: художники виходять у своїй творчості із кольору. Робоча назва художників об’єднання «Ост-вест» (виникло в 2003 році) – художники – інтерпретатори.

В історико-краєзнавчому музеї м. Павлограда відбулася презентація книги-розповіді про місцевих майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. 120 прізвищ, яскравих обдарувань, об’єднала у книзі її автор , керівник творчого об’єднання «Кольори» Т. Ведмідь.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

Три дні у Дніпропетровську і області проходив 12-й міжнародний фольклорний танцювальний фестиваль «Орленок собирает друзей». За свої 12 років «Орленок» став танцювальною площадкою для сотень дітей. Цього року в фестивалі взяли участь аматорські танцювальні колективи багатьох зарубіжних країн.

В Палаці студентів ДНУ, уже вп’яте,  пройшов гала-концерт фестивалю військово-патріотичної пісні «Світло вічного вогню». У ньому взяли участь понад 60 молодих виконавців. Відбіркові тури проходили в усіх районах області з початку весни.

У П’ятихатському районі пройшов фестиваль «Родинне коло». Доробки майстрів і рукодільниць району прикрасили фойє районного Будинку культури. Вишивки, різні плетіння пропонували конкурсанти глядачам і журі. На сцені фестивалю також виступали вокальні і танцювальні колективи.
***

22 травня Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека святкувала 174-річчя від дня свого заснування. Цій даті була присвячена традиційна зустріч поколінь: сучасного та 70-х років.
24 травня у відділі абонементу пройшло засідання клубу «Захопленість» у формі години духовності і доброти, що було присвячене дню заснування обласної наукової бібліотеки.
У патентно-технічному відділі «Бібліотечний травень» був присвячений зустрічам з ветеранами бібліотеки та відділу.
У відділі документів з питань мистецтв ДОУНБ відкрита виставка дніпропетровського художника-любителя Олега Кузьменока. «Гармонія людини та природи», – основний лейтмотив 43 живописних робіт. Автор – кандидат технічних наук, викладач Національної металургійної академії.
12 травня у відділі відбувся тематичний перегляд літератури «Т. Г. Шевченко – художник».
22 травня – пройшло засідання клубу «Літературна вітальня» на тему «Невідомі сторінки життя О. Пушкіна: родинне древо роду Пушкіних».
Засідання читацького клубу «Екософія людини», що діє при читальній залі ДОУНБ, було присвячене темі «Календар майя. Календар – нового часу».
У відділі літератури іноземними мовами 16 травня пройшов день інформації «Шедеври європейських музеїв» та презентація книжкової виставки «Поет світового значення» («Кобзар» у перекладі на мови світу).
«Свобода совісті: історія і практичне втілення в Україні», – така тема розглядалась на засіданні клубу релігієзнавців в Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі. 

В залі Дніпропетровської центральної міської бібліотеки для дорослих відкрилась виставка, присвячена 150-річчю англійського письменника Джозефа Конрада і в якій відображене його життя і творчість. Син польського дворянина і поета, мав польський родовий герб. Працівники бібліотеки підготували виставку польської літератури. На відкритті  були присутні віце-консул Генерального консульства Польщі у Харкові А. Сташкевич, представники польської діаспори.

В Дніпропетровській бібліотеці-філії №5 пройшов тематичний вечір, присвячений Міжнародному дню сім’ї та Дню Матері. Відбувся концерт колективів художньої самодіяльності, підготовлена тематична виставка літератури.

Вже 12 років існує дитячий фестиваль творчості «Чарівна книжка». У приміщенні Палацу Культури «Шинник» відбулося чергове нагородження переможців у п’яти номінаціях. Традиційними стали і майстер-класи іменитих письменників і художників, що проводяться перед нагородженням. Була організована виставка робіт конкурсантів.

Туризм.

Другий рік в нашій області діє проект «Зелёная усадьба», в рамках якого створено зелений і сільський туризм. Таких місць в області поки що 18. Про цей проект та його перспективи говорила на прес-конференції в інформаційному агентстві «Новий міст» директор КП «Центр зеленого туризму та народних ремесел Дніпропетровщини».

Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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