






Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у серпні 2008 р.

   
Культура. Загальні питання.

21 серпня в Дніпропетровському академічному театрі опери та балету відбулися урочисті збори громадськості міста, присвячені Дню незалежності України. 23 серпня біля будинку міськради відбулася церемонія підняття Державного Прапора України.

У третій декаді серпня Інститут суспільних досліджень організував у Дніпропетровську міжнародну наукову конференцію «Україна – Кубань: ретроспектива етнокультурних взаємин», присвячену 220-й річниці створення Чорноморського козацького війська. На конференцію були запрошені дніпропетровські вчені-краєзнавці та культурологи.

2 і 3 серпня біля 2000 козаків з усієї України зібрались в селі Капулівка, що на Нікопольщині, на щорічний козацький фестиваль. Він був приурочений до дня пам’яті легендарного отамана Івана Сірка. Свято проходило біля могили прославленого предка на березі ріки Чортомлик.

У Дніпропетровську на вулиці Набережній Заводській пройшло свято «Спас у Новому Кодаку», присвячене історії українського народу. Рік тому на місці святкування був встановлений пам’ятний знак «Козацька паланка». Його мета – увічнити пам’ять наших пращурів – козаків. В рамках свята була організована виставка витворів народного мистецтва, пройшов концерт художніх колективів, виступи фольклорно-обрядового театру «Родослав» та школи бойових козацьких мистецтв.

20-24 серпня в Одесі пройшов І Міжнародний фестиваль козацької, народної та естрадної пісні та документального кіно «Куяльник-2008», в якому брали участь представники  Дніпропетровщини. Першу премію в номінації «Козацька, народна та естрадна пісня» одержав нікопольчанин, автор і виконавець пісень І. Шемета. Гран-прі в номінації  «Документальне кіно» привіз до міста Дніпропетровська муніципальний телетеатр за фільм «Велетень степів» про Олеся Гончара в постановці О. Волошиної. Він знятий за сценарієм режисера, художнього керівника Дніпропетровського молодіжного театру «Камерна сцена» В. Мазура. 
 
Театрально-концертне життя.
У театрі «Крик» відбулась зустріч шанувальників з Михайлом Мельником: єдиним актором та режисером цього театру, лауреатом державної премії ім.. Т. Г. Шевченка. Майстер відповів на запитання  шанувальників його творчості.



Образотворче мистецтво. Музейна справа.

В приміщенні діорами «Битва за Дніпро» відкрилась виставка дніпропетровського художника Ігоря Куделіна під назвою «Факультет современного искусства». Митець зарекомендував себе як спеціаліст не лише в живопису, а й металопластиці, фото, інсталяції, перформансі, відео.
Тут також 25 серпня відкрилась виставка художника Варужана Айрапетяна. Своїми роботами автор намагається розкрити перед глядачами яскраві кольори навколишнього світу. Художня виразність картин досягається автором в широкому діапазоні: від безпредметного  до класичного живопису. Деякі роботи автора представлені спільно з художником Грантом Овсепяном.

В Палаці студентів відкрита експозиція талановитої дніпропетровської художниці Ірини Ксікевич. Тут представлений проект «Живописна Дніпропетровщина», а також пейзажі колоритних куточків Криму, Карпат, Львова.


***

У Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. Яворницького відкрилась виставка фоторобіт  Тетяни Кошелєвої «Мир женщины». На фото – світ очима автора: її знайомі та друзі, випадкові прохожі, композиції та тварини.


Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

Зразковий клуб акробатичного рок-н-ролу «Восторг» у м. Павлограді взяв участь в 10-му ювілейному благочинному дитячому фестивалі «Чорноморські ігри», що проходив у Скадовську. Юні павлоградські артисти стали володарями найвищої нагороди – Гран-прі фестивалю.

При Магдалинівській середній школі працює хореографічний колектив «Веселка». Нещодавно його вихованці  виступали в Одесі у ДП УДЦ «Молода гвардія», де проходив фестиваль «Молодогвардійські підмостки». Юні танцюристи повернулися з дипломом, а керівник – з подякою генерального директора дитячого центру.

***

В Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді ім.. М. Свєтлова та в музеї «Літературне Придніпров’я» пройшов творчий вечір  Бориса Борисова – молодого петербурзького письменника.



Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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