Хроніка культурного життя Кіровоградщини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими
документами за серпень 2017 року)
Загальні питання

Письменник з м. Кропивницький Роман Любарський став одним з переможців V Міжнародного
конкурсу творів для дітей “Корнейчуковська премія” за 2017 рік. Друге місце у номінації “Проза
для дітей середнього і старшого шкільного віку” присуджено твору Романа Рафаїловича
“Родниковая вода”. Конкурс запроваджено Одеською обласною радою та громадською організацією
“Агентство регіонального розвитку” у 2013 році.
На Компаніївщині планується створення садиби-музею видатного українського митця, члена
Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреата премії імені Катерини
Білокур, заслуженого артиста України, соліста Державного академічного українського народного
хору імені Григорія Верьовки, письменника Василя Завгороднього. Києвський художній музей
передав роботи майстра на батьківщину. Передача робіт відбулась за сприяння голови
Компаніївської райради.
22 серпня в приміщенні Державного архіву Кіровоградської області відкрили меморіальну кімнатумузей, присвячену Миколі Смоленчуку, українському письменнику та літературознавцю, який
родом із Бобринця. Експозицію музею складають особисті речі письменника, фотографії,
документи, листи та книжки різних років видавництва.
23 серпня в м. Кропивницький відбулися урочистості з нагоди Дня Державного прапора України.
Жителі обласного центру разом з керівництвом області та міста вирушили урочистою ходою, аби
вшанувати пам'ять видатних діячів українського народу, які присвятили своє життя боротьбі за
свободу та незалежність України. Учасники ходи поклали живі квіти до монументa Героям
Небесної сотнi на площі Героїв Майдана. Після цього поклали квіти до пам’ятних дошок Віктору
Чміленку та В’ячеславу Чорноволу. Хода закінчилася біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Біля
пам’ятника Шевченку відбувся святковий мітинг та церемонія підняття Державного Прапора.
Завершився велелюдний святковий захід з нагоди Дня Державного прапора України спільним
виконанням музичного твору “Молитва за Україну”.
23 серпня в міській раді м. Кропивницький відкрито фотогалерею портретів 182 земляків учасників антитерористичної операції полеглих на Сході України. Створення галереї ініціювали
члени громадської організації “Бойове братство”.
23 серпня у Державному архіві Кіровоградської області відкрилась виставка документів та
матеріалів “Україна суверенна — від витоків до сьогодення”. В експозиції представлено документи,
які розповідають про національно-визвольну боротьбу українців початку ХХ століття. Серед них
біографічні матеріали і твори фундаторів Центральної Ради нашого земляка Володимира
Винниченка та Михайла Грушевського, ІV Універсал Центральної Ради, документи кінця ХХ
століття, документальні матеріали про діяльність Народного Руху України за перебудову на
Кіровоградщині.
24 серпня у м. Кропивницький відзначили День Незалежності України. Святкування 26-ї річниці
Дня Незалежності України розпочалось з покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим
військовослужбовцям 3-го полку спецпризначення. та хвилини мовчання в пам’ять героїв –
захисників української землі. Керівники області та міста, ветерани АТО та громадськість
вшанували полеглих героїв хвилиною мовчання. Святкування Дня Незалежності України в
обласному центрі продовжились на майданчику перед будівлею міської ради. Тут організували
концертну програму за участі хореографічних та вокальних колективів міста. В рамках заходу

кращі з кращих жителів міста отримали відзнаки виконавчого комітету, Кіровоградської міської
ради та ОДА.
24 серпня у м. Кропивницький презентували велику вишиту карту України, яку заздалегідь
вишивали учні місцевих шкіл , гуртківці ЦДЮТ та майстрині міста. Розпочалась робота у День
вишиванки. Під час святкувань Дня Незалежності України всі полотна об’єднали у єдину карту.
Готове полотно виставили на площі перед будівлею міської ради.
24 серпня на Театральній площі м. Кропивницький відбулась виставка народних умільців, членів
обласного творчого об’єднання “Дивосвіт”, організована обласним Центром народної творчості. На
виставці були представлені роботи у традиційних та сучасних техніках народного мистецтва. У
заході взяли участь: майстер різьблення Сергій Марущак із с. Бережинка Кіровоградськго району,
вишивальниці Валентина Дробишевська, Віра Залізняк та Валентина Ковтун, майстри з
виготовлення ляльки-мотанки Людмила Капінус, Валентина Гусак, майстер декупажу Катерина
Володіна з м. Кропивницький та інші.
24 серпня відбулася восьма традиційна хода у вишиванках, по закінченні якої мешканців та гостей
міста чекав концерт гурту "Чумацький шлях".
24 серпня гурт “Big Boss” виступив на концерті, присвяченому Дню Незалежності в м. Знам’янка
Кіровоградської області.
Театрально-концертне життя

7 серпня у Ковалівському парку обласного центру відбувся благодійний концерт “Якщо не ми, то
хто?”. У заході взяв участь заслужений артист України Олег Осадчий. Концерт відбувався у рамках
благодійного туру на підтримку Збройних Сил України. Організатором туру виступила громадська
організація “Світло миру”.
Заходи в рамках роботи Першого Національного мистецького фестивалю "Кропивницький-2017":

2 вересня – “Перемагай і живи!” Концерт артистів-волонтерів: TaRuta, Шабля/Вова Гейзер, Арсен
Мірзоян, Жадан та Собаки, Luiku, Крихітка, Без Обмежень, KOZAK SYSTEM. Ведучі – Анжеліка
Рудницька та Дмитро Лазуткін;
1 вересня біля пам'ятника Володимиру Винниченку відбувся поетичний марафон за участю Наталії
Бельченко (Київ), Олени Герасим’юк (Київ), Богдана-Олега Горобчука (Житомир), Елли Євтушенко
(Київ), Сергія Злючого (Кам'янське), Анатолія Кичинського (Херсон), Павла Коробчука (Луцьк),
Олега Коцарева (Харків), Галини Крук (Львів), Дмитра Лазуткіна (Київ), Анни Малігон (Конотоп),
Юрія Матевощука (Тернопіль), Юрія Островершенка (Одеса), Артема Полежаки (Харків), Ірини
Цілик (Мрин) та місцевих поетів – Олександра Косенка (Долино-Кам’янка), Василя Левицького і
Кирила Поліщука (Кропивницький);
3 вересня – Український мейнстрім. Національна поп, рок музика у виконанні популярних
українських гуртів: Indie, Down tempo, World Music: AtmAsfera, Katya Chilly Group 432Гц,
FamiliaPerkalaba, Navkolo Kola, Vivienne Mort, Друга Ріка. Ведучі – Аня Заклецька і Дмитро
Лазуткін.
Обласна філармонія
Заходи в рамках роботи Першого Національного мистецького фестивалю "Кропивницький-2017"
Вистави:

29 серпня – “Йди”, документальна вистава Євгенії Відіщевої. Постановка “Театр переселенця”;

30 серпня – “Пошились у дурні”, за мотивами п’єси Марка Кропивницького. Постановка
Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру Режисер – Євген
Мерзляков;
31 серпня – вистава “Хто винен?” за п'єсою Івaнa Кapпенкo-Кapoгo "Бестaлaннa". Постановка
Сумського теaтpу імені М. Щепкінa. Режисеp - Aнтoн Меженін;
2 вересня – “Товар”, документальна вистава Аліка Сардаряна. Постановка “Театр Переселенця”;
2 вересня – “Донбас. Спекотний серпень”, автентичний пісенний фольклор Донеччини та інших
регіонів України. Постановка етно-театр “Дивина”;
3 вересня – “Пісок”, інтердисциплінарний перформанс, заснований на текстах сучасних
українських і африканських поетів із антології “Каїсе-дра росте, де хоче”. Театр танцю “Black
O!Range Dance Production”, етно-театр “Дивина” і афро-драмери з гурту “AfriKAN”.
Концерти:

9 серпня – Харківський гітарний квартет “Танцюй, дихай, дивися на зірки до світанку”. Програма з
творів Дмитра Малия, Юрія Стасюка, Сергія Радзецького, Костянтина Бліоха, Дениса Бочарова,
Петра Полухіна, Андрія Андрушко;
30 серпня – Дует “Duo Sonoro”. У складі: Андрій Павлов – скрипка, Валерія Шульга – фортепіано.
Програма з творів Валентна Сильвестрова, Богдана Сегіна, Сергія Пілютикова, Максима
Коломійця, Золтана Алмаші;
31 серпня – Kонцерт “TRANSPARENZ” Твори Віталія Вишинського, Сергія Вілки, Дмитра
Пашинського, Фредеріка Ржевскі, Любави Сидоренко, Олександра Шимка у виконанні ансамблю
“SED CONTRA”;
1 вересня – “Перехрестя культур”, програма з творів Станіслава Людкевича, Тадея Маєрського,
Адама Солтиса у виконанні “Collegium Musicum”. У складі Ігор Завгородній – скрипка, Віталій
Лиман – фортепіано, Тарас Демко – слово, читання.
Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Кропивницького

24 серпня – Святковий концерт міського професійного духового оркестру
Заходи
в
рамках
"Кропивницький-2017"

роботи

Першого

Національного

мистецького

фестивалю

Вистави:

29 серпня – “Нація”, вистава зa мoтивaми твopів Мapії Мaтіoс Постановка Івaнo-Фpaнківськoгo
теaтpу імені І. Фpaнкa. Режисеp –Poстислaв Деpжипільський;
30 серпня – опера “IYOV”. Гучний пpoект від Влaдa Тpoїцькoгo, кoмпoзитopів Poмaнa Гpигopівa тa
Іллі Paзумейкa. Це “oпеpa для пpепapoвaнoгo poяля, удapних, віoлoнчелі тa солістів”;
30 серпня – Львівський академічний духовний театр “Воскресіння” та музичний гурт “Середина
Звуку”;
31 серпня – вистава “Іфігенія в Авліді”. Постановка Львівського духовного театру “Воскресіння”.
Режисер – Ярослав Федоришин;
31 серпня – вистава “Хазяїн”. Постановка Кіровоградського академічного українського музичнодраматичного театру ім. М. Кропивницького. Режисер – Євген Курман;

31 серпня – “Вишневий сад”, вулична вистава за п’єсою А. Чехова. Постановка Львівського
духовного театру “Воскресіння”. Режисер – Ярослав Федоришин;
1 вересня – “Дивна вистава”, вистава зa п'єсaми Девідa Aйвзa “Слова, слова, слова”, “Час летить”,
“Варіації на смерть Троцького”, “Філадельфія”, “Ще б пак”, “Звичайний хлопець”. Поставка:
Театральна лабораторія "Теaтp нa Чaйній"(м. Одеса). Режисер — Олександр Оніщенко;
1 вересня – “Катерина”, вистава за твором Тapaсa Шевченкa. Постановка Львівського
нaціoнaльного теaтpу імені Мapії Зaнькoвецькoї. Режисеp – Бoгдaн Pевкевич;
1 вересня – “Загадкові варіації”, вистава за п’єсою Еріха-Емманюеля Шмітта. Постановка
Київського академічного драматичного театру “Мoлoдий театр”. Провідні актори – Стaніслав
Бoклaн тa Oлексій Веpтинський. Режисер – Андрій Білоус;
1 вересня – вулична вистава “Сни за Кобзарем” Постановка Львівського академічного духовного
театру “Воскресіння”. Режисер – Ярослав Федоришин;
2 вересня – міждисциплінарна вистава “Чорний сніг”. Постановка Київського “PostPlay Теaтpу”. .
Режисеpи – Ден тa Яна Гуменні;
2 вересня – вистава “Слава Героям”. “Слaвa Геpoям” – це спільний пpoект Київського
експериментального театру “Золоті ворота” з Івaнo-Фpaнківським теaтpoм ім. І. Фpaнкa. Режисеp –
Стaс Жиpкoв;
2 вересня – “Баба Пріся, або на початку і наприкінці часів”, вистава за п’єсою Павла Ар’є.
Постановка Хеpсoнського обласного академічного музично-драматичного теaтpу імені М. Кулішa.
Режисер – Павло Ар’є;
2 вересня – “Вгору по річці”, прем’єра бaлету за мотивами оповідання Френсіса Скотта
Фіцжеральда “Загадкова історія Бенджаміна Баттона”. Постановка "Київ Мoдеpн Бaлет" під
кеpівництвoм Paду Пoклітapу;
3 вересня –“Украдене щастя”, вистава за мотивами п’єси Івана Франка Постановка Київського
експериментального театру «Золоті Ворота». Режисеp – Івaн Уpивський. Ця вистaвa – лaуpеaт
теaтpaльнoї пpемії "Дзеpкaлo сцени";
3 вересня – "Тpи тoвapиші", за п’єсою Еpіхa Мapії Pемapкa. Постановка Нaціoнaльнoгo теaтpу
імені І. Фpaнкa. Режисер – Юpій Oдинoкий. У гoлoвних poлях – Євген Нищук, Aндpій Poмaній,
Oлексaндp Печеpиця, Aнжелікa Сaвченкo.
Вистави:

Культурно-просвітницькі заходи:
30 серпня жителі тa гoсті м. Кpoпивницький взяли участь у теaтpaльній хoді, яку ініціював
Львівський духовний теaтp “Вoскpесіння” та учасники фестивалю.
Просвітництво. Аматорство.

Родинний дует “Мальви” у складі Марини Шевченко та Катерини Мунтян з Новогригорівського
сільського Будинку культури та солістка Розсохуватського сільського Будинку культури Юлія
Беспалова взяли участь у II Всеукраїнському фольклорно-етнографічному фестивалі “Саджавське
намисто”, що проходив у селі Саджава Богородчанського району.
29 серпня в обласному Центрі народної творчості відбулось засідання художньо-методичної ради,
на якому розглядалися питання діяльності клубних закладів, підпорядкованих відділу культури і

туризму Бобринецької райдержадміністрації, в частині задоволення культурно-дозвіллєвих потреб
жителів району.
Музейна справа
Обласний художній музей

Фондове зібрання Кіровоградського обласного художнього музею поповнилося роботами народної
художниці, нашої землячки Надії Падурської. Роботи непересічного майстра із власної колекції в
музейну збірку передала Віта Атаманчук.
Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

8 серпня – відкриття виставки творів за підсумками проведення мистецької акції – пленеру
“Живописні куточки Помічної”. Виставка присвячена річниці з дня смерті художника, музиканта
Віктора Остапенка (1958-2016);
21 серпня – відкриття виставки творів заслуженого художника України, голови Криворізької міської
організації Національної спілки художників України Леоніда Федоровича Давиденка “Козацький
код України”, до Дня Незалежності України;
23 серпня – відкриття пересувної виставка “Герої не вмирають”. Виставка присвячена світлій
пам’яті історика, добровольця 42-го батальйону Віктора Голого, який загинув у 2014 році в зоні
АТО. Експозицію приурочено до Дня Незалежності України.
Майстер-класи:

Протягом місяця відбулися майстер-класи із виготовлення аплікації з кольорового паперу “ Півень”,
із виготовлення віночка з паперу, із виготовлення квітів з крепованого паперу, із зображення 3D малюнка.
Культурно-просвітницькі заходи:

1 серпня – перегляд документальних фільмів про творчий та життєвий шлях видатного художниказемляка Петра Оссовського (1925-2015) до 2-ої річниці з дня смерті.
4 серпня – лекція з історії образотворчого мистецтва “Подорож між соцреалізмом та “суворим”
стилем” до 2-ої річниці з дня смерті видатного художника-земляка Петра Оссовського (1925-2015).
Лектор: Анатолій Кімнатний – завідуючий відділом обласного художнього музею – картинної
галереї Петра Оссовського “Світ і Вітчизна”.
18 серпня – лекція з історії образотворчого мистецтва “Преображення Господнє у живописі”.
Лектор: Анатолій Кімнатний – завідуючий відділом обласного художнього музею – картинної
галереї Петра Оссовського “Світ і Вітчизна”.
Обласний краєзнавчий музей

9 серпня відбулася урочиста передача унікальних археологічних експонатів з розкопок
трипільського поселення на території с. Небелівка, що проводилися україно-британською
археологічною експедицією Інституту археології НАН України та Департаменту археології
Даремського університету Великобританії у 2012-2013 роках. Трипільське протомісто поблизу с.
Небелівка Новоархангельського району існувало шість тисяч років тому і є одним із найбільших у
Європі поселень часу неоліту.
Обласний краєзнавчий музей
Виставки:

24 серпня на Театральній площі Кропивницького було створено виставку “Символ, що об’єднує”, у
рамках відзначення Дня державного Прапора та Дня Незалежності України. На виставці були
представлені прапори із фондових зібрань обласних краєзнавчого і художнього музеїв, обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Д.І. Чижевського, обласного центру народної творчості.
Основу виставки складають : прапор України, який використовували представники
Кіровоградського обласного осередку Української Гельсінської спілки у кінці 80-х – на початку 90-х
років ХХ ст., прапор Української Повстанської армії, з яким колишній член УПА і політв’язень С.К.
Сорока брав участь у подіях Революції Гідності, прапори колишніх 17-го і 42-го батальйонів
територіальної оборони, прапор України з підписами бійців 3-го окремого полку спеціального
призначення Збройних Сил України, прапори Кіровоградської області та два державних прапори
України. На виставці також були представлені стяги декількох громадських та волонтерських
організацій, які проводять активну допомогу бійцями АТО та членам їхніх родин. Під час роботи
виставка поповнилася ще одним експонатом – прапором Окремої роти 17-го батальйону
територіальної оборони.
Культурно-просвітницькі заходи:

22 серпня – “Краса і велич символів державних”, урочистий захід присвячений дню Державного
прапора України та 26-й річниці проголошення незалежності України. Учасники заходу
переглянули документальний фільм “Історія державного прапора України” та дізналися багато
нового про символіку нашого народу починаючи з часів Київської Русі.
Меморіальний музей М.Л.Кропивницького
Культурно-просвітницькі заходи:

17 серпня відбувся захід присвячений святу Спаса з циклу “Звичаї і обряди українського народу”.
Гості музею, в числі яких були слухачі Вищої народної школи та ветерани шахти Інгульської,
згадували давні традиції нашого народу, слухали розповідь шанувальниці українських звичаїв і
обрядів Наталії Володимирівни Овчаренко. Н. Овчаренко розповіла не тільки про традиції трьох
серпневих Спасів, а і повідала про значення квітів і кольорів в житті українського народу.
Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого.

Відкриття виставки “На варті слова золотого”, до 80-річчя українського поета, публіциста,
літературного критика Володимира Базилевського.
Культурно-просвітницькі заходи:

22 серпня – Вечір патріотичної пісні, присвячений 26-й річниці Незалежності України. На заході
прозвучали пісні “Золоті слова”, “Мій земляк загинув на Донбасі”, “Куля”, “Вставай, Україно!” у
виконанні лауреата фестивалю авторської пісні та співаної поезії “Світязь-97”, Андрія Фоменка та
дипломанта музичного фестивалю “Червона рута” (2015) Андрія Шульги. До глибини душі
зворушили слухачів музична інтерпретація Андрія Фоменко твору “Каменяр” Івана Франка. У
заході також взяв участь гурт “Партизанбенд”. У виконанні гурту прозвучали пісні “Вічне
джерело”, “Волонтери”, “Біля тополі” на музику Андрія Шульги, “Партизан”, “Колесо”,
“Трепанація”, “Лети” Максима Кушніра - добровольця АТО.
Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна
Виставки:

18 серпня – презентація виставки “Геральдика Кіровоградщини”, до Дня Державного Прапора
України. Експозицію складають кольорові плакати з зображенням гербів та прапорів
Кіровоградської області, обласного центру та районів області, авторами яких є члени обласного
відділення Українського Геральдичного Товариства.

28 серпня – відкриття виставки “Художник-медальєр В’ячеслав Попов”, до 80-річчя з дня
народження художника-медальєра члена Національної Спілки художников України В.В. Попова. В
експозиції представлена музейна колекція бронзових пам'ятних медалей із серії “Видатні
особистості Кіровоградщини” передана автором музею у 2012 році.
Приватні галереї міста
Галерея “Єлисаветград”
Виставки:

9 серпня – відкриття виставки художника-графіка Андрія Чебикіна. Митець працює у галузі
станкової, книжкової графіки, монументального мистецтва. Твори А. Чебикіна зберігаються у
Національному художньому музеї України (Київ), Державній Третьяковській галереї (Москва),
інших музеях та приватних колекціях України і світу.
Культурно-просвітницькі заходи:

11 серпня – поетичний вечір Олександри Гонтар під назвою “Алкоголь та інша романтика”;
Творча зустріч із доктором мистецтвознавства Олександром Федоруком.
Образотворче мистецтво

Художниця Аліна Ліндау створила новий мурал в НВО № 6 м. Кропивницький. Мисткиня за
допомогою вчителів та учнів школи розмалювала стіни у внутрішньому дворі школи, зобразила на
стінах небо, хмаринки і романтичні сцени.
24 серпня у Дендропарку м. Кропивницький підвели підсумки ІІ Всеукраїнського Весняного
пленеру, який проходив у квітні цього року. Конкурс було започатковано у 2008 році головою
наглядової ради Корпорації “ХХІ століття” Ларисою Онул. У 2016 році Весняний пленер вийшов
на всеукраїнський рівень. У 2017 році конкурс проходив під патронатом Міністерства Культури
України. У заході взяли участь 50 художників з різних куточків України. За підсумками конкурсу
перше місце між собою розділили три юні талановиті художниці Марічка Хмара, Марія Волошина
та Аліна Дуднік.
Заходи
в
рамках
роботи
"Кропивницький-2017":

Першого

Національного

мистецького

фестивалю

30 серпня у парку “Ковалівський” м. Кропивницький проходив Пленер художників Києва,
Кропивницького, Львова, Одеси, Харкова.
1 вересня у парку “Ковалівський” м. Кропивницький відбулось відкриття виставки сучасного
мистецтва: інсталяції, скульптура, ленд-арт, просторові об’єкти, перфоманси. За участю АРLЗ 15
(Одеса), Назара Білика (Київ), Бориса Кашапова (Київ), Ути Кілтер (Одеса), Дар’ї Кольцової
(Харків), Антона Логова (Київ), Романа Михайлова (Харків), Олени Науменко (Київ), Степана
Рябченка (Одеса), Олексія Сая (Київ), Віктора Сидоренка (Київ), Ігоря Слободяна (Львів), Олекси
Фурдіяка (Львів), «Чорнобиль 360», Маши Шубіної (Київ).
Фестивалі

Народний хореографічний ансамбль “Світанок” з м. Кропивницький здобув нагороду на
Міжнародному мистецькому фестивалі-конкурсі “Summer Best Fest” у Болгарії. "Світанок" отримав
диплом “Кращий колектив в новітній історії народного танцю”. У фестивалі також брали участь:
дитяча хореографічна школа при національному заслуженому академічному ансамблі танцю
України імені Павла Вірського, грузинський національний ансамбль пісні і танцю “Арсіані”,

народна артистка України, солістка Одеського оперного театру Лариса Стадніченко, фіналістка
телевізійного шоу “Голос країни” Марта Адамчук.
З 3 по 5 серпня в Олександрії у Палаці урочистих подій проходила друга виставка-фестиваль
гладіолусів “Скіфська веселка”. У заході взяли участь квітникарі з усієї країни, які виводять і
вирощують нові сорти гладіолусів.
11-13 серпня на Театральній площі м. Кропивницький проходив кінофестиваль документальних
фільмів просто неба “Lampa.doc”. Мета заходу: сприяння культурній децентралізації та
популяризація сучасної української й польської документалістики. Цього року фестиваль пройшов
у шести містах: Луцьку, Червонограді, Кропивницькому, Житомирі, Запоріжжі та Умані. У програмі
фестивалю дванадцять фільмів виробництва Польщі та України 2016-2017 років. Це фільми про
музику в людині і людей в музиці – “Jamala.UA” (Україна) та “Варіація на віолончелі соло”
(Польща), спорт – “Виграти все” (Україна), документальна комедія з іронією “Перший поляк на
Марсі” (Польща) та фільм про колишнього гангстера “Урок ходіння” (Польща), історії на одвічні
загальнолюдські теми дітей та батьків “Три розмови про життя” (Польща) та кохання “Тісний
зв’язок” (Польща), а також фільми, що покажуть очима документалістів ситуацію в сучасній
Україні: “Рідні” (Україна, Німеччина, Латвія, Естонія), “Гострий біль” (Україна), “МА” (Україна),
“Коли цей вітер вщухне” (Польща), “Металурги” (Україна). Всі польські фільми з програми
Lampa.doc стали українськими прем’єрами. Окрім показов фільмів під час фестивалю відбувались
лекції та творчі зустрічі.
12 серпня в селі Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області відбувся щорічний
обласний фестиваль художньої самодіяльності “Серпневий зорепад”. Цього року фестиваль
проводиться у восьме. Кожний наступний захід приймає переможець попереднього. Минулого року
фестиваль проходив в селі Пантазіївці, Знам’янського району. У фестивалі взяли участь народні
аматорські колективи області. Більшість колективів представили народний напрямок творчості,
даруючи присутнім на фестивалі можливість відчути всю глибину та щирість, мелодійність
української народної пісні. Своєрідним способом представити край і конкретну територію стали
представлення кухарських традицій сіл і населених пунктів Кіровоградщини. Зірковими гостями
фестивалю стали Олег Скрипка з гуртом ВВ та Василь Вірастюк. Переможцями у творчому
конкурсі стали представники села Головківка Олександрійського району.
18 серпня в м. Вільногірськ Дніпропетровської області відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс
дитячої та юнацької творчості “Грант-талант”, в якому взяли участь аматори з об’єднаної
територіальної громади Соколівської сільської ради Кіровоградського району: Ксенія Ракша з с.
Новопавлівка (2 місце у номінації “Декоративно-прикладне мистецтво”) та Ольга Биндич з с
Вишняківка (3 місце у номінації “Естрадний вокал”).
19 серпня у Дендропарку м. Кропивницький відбувся ІV Всеукраїнський фестиваль хіп-хопу та
брейк-дансу. Кращі хіп-хопери та брейк-дансери з усієї країни зібрались, щоб позмагатись за
звання найкращих у своїх категоріях. Гості свята могли відвідати майстер-класи, воркшопи та
видовищні батли всіх вуличних танцювальних стилів
19-20 серпня відбувся етно-фольклорний фестиваль “Чута Фест”. Захід проходив на території
зеленої садиби “Гайдамацька Січ”, в селі Цибулеве (Знам'янського району). Етно-фольклорні гурти,
вокальні колективи та окремі виконавці району, області та інших регіонів України представляли
свою творчість. Звучали автентичні і українські народні пісні, сучасні естрадні композиції,
авторські твори, сучасні патріотичні пісні у виконанні рок-гуртів. Під час урочистої частини гостям
свята був представлений оберіг Знам’янського району “Рушникова доріжка”. У заході також взяли
участь майстри народних ремесел – вишивальники, гончарі, ковалі. Гості свята мали чудову нагоду
взяти участь у численних майстер-класах з вишивки, гончарства та малювання. Увечері відбулись
показовий виступ козака Назарія з бойовим батогом та феєричне вогняне шоу. Останнім акордом
свята стала вечірня ватра.

24 серпня у селі Скопіївка, Добровеличківського району, відбувся масштабний фестиваль "Ми українці!", до Дня Незалежності України. У фестиваль взяли участь самодіяльні колективи району
та зірки української і зарубіжної естради: Анастасія Приходько, "Лісапетний батальйон", "Брати
Гадюкіни", Олена Дарк, ансамбль барабанщиць “Topor orchestra”, грузинський ансамбль “КАІА”.
Також на гостей фестивалю очікувала різноманітна програма, розрахована на всі вікові категорії:
виставка-ярмарок виробів народного мистецтва, спортивні ігри, конкурси, дискотека та святковий
салют.
Переможцем Всеукраїнського фестивалю дитячого кіно і телебачення “Веселка”, який відбувався у
Кременчузі з 22 по 25 серпня став фільм “Стрикозунчик”, Знам'янської малобюджетної студії
“Жайвірфільм”. Режисер фільму - Валентина Силіна. У головних ролях: Олександр Суковач та
Марія Крук.
З 29 серпня по 3 вересня в м. Кропивницький при підтримці Міністерства культури України
проходив Перший Національний мистецький фестиваль "Кропивницький -2017". Фестиваль
проходив під слоганом "Культура в час випробувань". На семи локаціях демонстрували таланти
актори, кінематографісти, музиканти, поети художники, танцюристи з Києва, Львова, Луганщини,
Донеччини, Херсона, Сум, Одеси, Івано-Франківська, Харкова і нашого міста. Вистави проходили в
театрі імені Кропивницького, концерти - у філармонії, біля пам’ятнику В.Винниченка було
організовано літературний майданчик, вечірні концерти проходили на площі Героїв Майдану,
кінопокази транслювались у парку “Ковалівський”. На вулиці Дворцовій були розміщені інсталяції
з Пінчук-арт-центру. Всього за період фестивалю відбулося 34 мистецькі акції. Творча частина
представляла всі мистецькі жанри – театр, кіно, музику різних напрямів, образотворче мистецтво,
хореографію, сучасне мистецтво. Також поводились масштабні дискусійні платформи. Були
майстер-класи та лабораторії сучасної драматургії і режисури, критики, дитяча платформа, круглий
стіл та інші тематичні заходи. Завершився фестиваль концертом популярних українських гуртів на
Площі Героїв Майдану. (Докладніше про заходи фестивалю у розділах: “театрально-концертне
життя”, “образотворче мистецтво”, “кіномистецтво на Кіровоградщині”).
Кіномистецтво на Кіровоградщині

16 серпня в кінотеатрі “ПОРТАЛ” м. Кропивницький відбувся допрем’єрний показ фільму
"Червоний". Червоний – однойменна екранізація роману Андрія Кокотюхи. Режисер фільму Заза
Буадзе.
В м. Олександрія місцевий історик і краєзнавець Валерій Жванко та художник Олександр Охапкін
працюють над створенням фільму про дивовижну архітектуру міста. Фільм має стати частиною
масштабного проекту приуроченого до відкриття Олександрійської галереї. Проект окрім фільму
включає в себе виставку картин Олександра Охапкіна та виставку фото-робіт краєзнавця – Валерія
Жванка.
Заходи
в
рамках
роботи
"Кропивницький-2017":

Першого

Національного

мистецького

фестивалю

29 серпня – “Правило бою”, ігровий фільм режисера Олексія Шапарєва. Зустріч із виконавцями
головних ролей;
31 серпня – показ фільму “Земля” Олександра Довженка. Фільм з музичним супроводом гурту
“Даха-Браха”. Проект Центру Довженка;
1 вересня – “Тарас Шевченко. ІDентифікація”, документальний фільм. Режисеp – Сергій
Проскурня. Після фільму – зустріч з режисером;
3 вересня – “Міф”, документальний фільм про творчість та життєвий вибір співака, Героя України
Василя Сліпака. Зустріч з режисерами Леонідом Кантером та Іваном Яснієм.

Бібліотечна справа
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Програма літного відпочинку для дітей “Бібліотека – острів фантазії та творчості-2017”.
День пам’яті “Стрибок над долею”, присвячений 115-ій річниці від дня народження Юрія
Яновського. Спільний захід ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського та обласного краєзнавчого музею. Поціновувачі
творчості письменника мали змогу ознайомитися з історією створення меморіалу Юрія Яновському
в селі Нечаївка Компаніївського району, історією формування музейної колекції Нечаївського
літературно-меморіального музею письменника та дізнатися маловідомі сторінки життя
єлисаветградсьго періоду його життя. Обласний краєзнавчий музей представив найперші
експонати, пов’язані з Юрієм Яновським, що були передані до фондів музею у 1955 році дружиною
письменника Тамарою Юріївною Жевченко-Яновською.
Краєзнавчі студії “Сторінками детективних історій нашого міста”, в роботі яких взяли участь
краєзнавці Володимир Поліщук та Федір Шепель, а також співробітники Державного архіву
Кіровоградської області. Краєзнавець, автор книги “Убивство на фортечних валах” Володимир
Поліщук, представив власні дослідження давніх злочинів і оригінальних шахрайств з архівних
матеріалів та місцевої преси “Голос Юга”. Краєзнавець та журналіст Федір Шепель досліджував
так звані «політичні справи”, багато яких знаходяться в місцевому архіві, датовані 30-40-ми роками
минулого століття.
Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

Вулична акція “Бібліотечне надвечір’я”.
Вулична акція “З Україною в серці”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури Книжкові виставки
до пам’ятних дат:

“Тернистий шлях незалежності ”, до Дня Незалежності України;
“Літературна спадщина Осипа Маковея ”, до 150-річчя від дня народження українського
письменника О. Маковея;
“Людина із шляхетним серцем”, до 90-річчя від дня народження Миколи Смоленчука –
письменника, театрознавця, педагога;
“Художній світ Болеслава Пруса” до 170-річчя від дня народження польського письменника Б.
Пруса, в рамках роботи польського культурного центру
“Символи державності та єдності нації”, до Дня Державного Прапору України;
“Відчуття батьківщини Юрія Яновського”, до 115-річчя від дня народження українського поета та
романіста письменника Юрія Івановича Яновського;
“Мистецтво відвертості”, до 80-річчя від дня народження українського письменника В.О.
Базилевського;
“Внутрішній простір Володимира Базилевського”, до 80-річчя від дня народження українського
письменника В.О. Базилевського.

Тематичні книжкові виставки:

“Буремний час України”;
“Книжковий арсенал — 2017”;
“Екосистеми: збалансований розвиток”
“Канада – мультикультурна країна”;
“Шахова мозаїка”;
“Довідково-інформаційні видання – користувачам”;
“Канада – мультикультурна країна”;
“Археологічні знахідки та відкриття”;
“Квіти вашої мрії”;
“Секрети розумного городника”;
“Щасливий час, світ безтурботний” (оновлена);
“Цікавинки для всіх і кожного” (оновлена).
Перегляди літератури, тематичні полиці:

Відкритий перегляд “ Є найсвятіше слово на землі! Одне. Високе. Світле: Україна!”, до Дня
незалежності України;
Інформ-полиця “Красою Японії народжені. Бібліографія Японії”;
“Кращі народні зразки гончарного мистецтва України” – огляд фахової літератури для керівників
гуртків декоративно-ужиткового мистецтва.
Мистецькі виставки:

Фотовиставка “Рослини, які поширені на території України та підлягають особливій охороні”;
“Українські мадонни”, виставка ікон художника Олександра Охапкіна.
Клубна діяльність:

Кіноклуб “Екран”: Перегляд фільмів: “ Двадцять один день ”, режисер Дін Болгаробійця , 1940 ; “
Незнайомець на третьому поверсі”, режисер Борис Ингстер, 1940; ”Сім грішників”, режисер Тэй
Гарнетт, 1940; “Крамничка за рогом”, режисер Эрнст Лю?бич, 1940;
Польський культурний центр: Організація роботи курсів з вивчення польської мови та забезпечення
доступу користувачів до фонду документів польською мовою. Підтримка інформаційного стенду
польських освітніх проектів (Teraz Wroclaw та інших);
Клуб інтелектуальних ігор: шахові турніри для дітей та дорослих “Мистецтво інтелектуальної гри”;
Клуб розмовної англійської мови: засідання клубу “English Club with Gail “;“Modern Technologies”;
“Sport in our life”; “Creativity and Education”; “In the Land of Knowledge”; “Knitting lessons with
Gail”; “Knitting scarves and bracelets”; “Flister Vallieres”; “Youth and Old Age”; “Advertising”; “World

of Animals”; тематичне засідання клубу розмовної англійської мови “The King Forever!”, до Дня
пам’яті Елвіса Преслі. Організація роботи курсів з вивчення англійської мови;
Клуб народних ремесел “Єлисаветградський Узвіз”: засідання членів клубу;
Студія клаптарства Ірини Кудревич – засідання членів клубу.
Навчальні заняття (курси, тренінги, семінари та майстер-класи):
Тренінги:

Тренінги для користувачів літнього віку за темами: “Основи комп`ютерної грамотності”,“Основи
роботи в Інтернет”;
Курси з вивчення історії (ЗНО).
Майстер-класи:

“Ліплення народних іграшок” – майстер-клас для керівників гуртків декоративно-ужиткового
мистецтва.
Науково-методична діяльність. Підвищення кваліфікації працівників:

Заняття з підвищення кваліфікації за темою “УДК: побудова і властивості”;
День творчого спілкування для працівників бібліотек Новоархангельського р-ну “Будуємо
модельну бібліотеку, як центр сучасної громади”;
Вебінар для районних бібліотек “Електронні послуги органів влади в Інтернет”.
Обласна юнацька бібліотека ім. Т.Г. Шевченко

Тренінги для користувачів літнього віку за темами: “Основи комп`ютерної грамотності”,“Основи
роботи в Інтернет”;Рекламні бібліоакції, флеш-моби:
Курси з вивчення історії (ЗНО).
Науково-методична діяльність. Підвищення кваліфікації працівників:

Заняття з підвищення кваліфікації за темою “Кращі зразки сучасної української літератури.
Конкурс “Коронація слова”;
Tематична бесіда з представниками бюро правової допомоги та центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги “Надання юридичних послуг громадянам у регіональному центрі з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області”, в рамках занять з
підвищення кваліфікації;
Вебінар для районних бібліотек “Електронні послуги органів влади в Інтернет”.
Обласна юнацька бібліотека ім. Т.Г. Шевченко

Рішенням сесії обласної ради бібліотека для юнацтва відтепер носитиме ім'я Євгена Маланюка.
Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Україна – країна мрій”, до дня Незалежності України – вулична акція.

“Книга під сонцем” (літня читальна зала під відкритим небом) – вулична акція (цикл тематичних
книжкових виставок, вікторин, ігор та ін.)
В рамках акції відбулися:
– “Енциклопедичні видання”;
– “Бібліографічна мозаїка”;
– “Hand made-ідеї власноруч”;
– “Вишивка: рукам робота, а душі свято»;
– “Калейдоскоп улюблених книг”;
– “Пізнаємо Європу, вивчаємо світ”;
– “Мистецтво, що зачаровує”;
– “Шедеври живопису зі всього світу”;
– “Книжково-літній джем: читаєм зі смаком”;
– “Нові часи - нові герої”.
Інтерактивні масові заходи:

“Моя країна незалежна Україна” – літературний tour (тур).
Мистецькі виставки:

"Кольоровий світ амігурумі” – виставка творчих робіт та майстер-клас.
Відбулися засідання клубів за інтересами:
Літературний клуб “Ліра”:

Обговорення проектної діяльності спільно з учасниками молодіжного клубу книголюбів “Кафка”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Українська держава та її національна символіка”, до Дня Незалежності України;
“Україна: незалежність, гідність, свобода”, до Дня Незалежності України;
“Віталій Кривенко: ”Треба вміти бачити прекрасне і самому творити його”, до 80-ої річниці від дня
народження архітектора, геральдиста;
“Тернистий шлях Майстра”, до 115-річчя від дня народження Ю. Яновського;
“Архітектурні перлини України”, до Дня архітектури України;
“Ю. Яновський: творчість крізь призму сучасності”.
Тематичні книжкові виставки:

“Газета “Психолог”? порада поруч”;
“Україна. Дорогами мужності й болю”,за сторінками книг серії “Історія без цензури”;
“Літературне слово степового краю”;
“Сторінками нашої історії”
Участь у проектній діяльності та громадських акціях, співпраця з іншими культурнопросвітницькими закладами міста та громадськими організаціями:

Участь в чемпіонаті у м. Кропивницький з військово-спортивного хортингу на Фортечних валах
(спільно з Центром оперативно-тактичної підготовки “Цитадель”)
В рамках акції відбулися:
- “Патріотичний артрозпис” - майстер-клас;
- “Патріотичні браслети” - майстер-клас;
- “Карта України”- майстер клас.
Тематичний похід на природу для учасників патріотичного арт-табору “Сторінками історії”
(спільно з ГО Кіровоградський кіш УДЮТ “СІЧ”).
Обласна дитяча бібліотека ім. Т.Г.Шевченка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Інтерактивні масові заходи:

Розважальна програма “Україно, ти для мене – диво”, до Дня Незалежності України в рамках
заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і невгамовних”;
Диспут “Веб-спілкування, нетикет” в рамках літніх занять для користувачів “Діти та Інтернет.
Безпека не гарантована!”;
Інтелектуальний спринт “Ерудит біля книжкової полиці” в рамках заходів клубу літнього читання
“Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і невгамовних”;
Вікторина “Весела англійська” в рамках літніх занять для користувачів “Діти та Інтернет. Безпека
не гарантована!”;
Бібліографічна гра “Операція “ПОШУК” в рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо
для веселих, кмітливих і невгамовних”.
Голосні читання:

“Story-time” для дошкільнят “Баба Яга” з циклу заходів ”Вивчаємо енциклопедію казкових героїв”
в рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і невгамовних”.
Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

Інформаційно-пізнавальна хвилинка “Прийшов Спас у гості до нас” в рамках заходів клубу
літнього читання “Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і невгамовних”;
Година державності “Символи України: Герб, Прапор, Гімн”, до Дня Незалежності України;
“Твоє здоров’я та Інтернет” - бесіда з циклу літніх занять для користувачів ”Діти та Інтернет.
Безпека не гарантована!”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Закоханий в людину”, до 115-ї річниці з дня народження Юрія Івановича Яновського;
“Хай квітне щаслива моя Україна!”, до Дня Незалежності України.
Огляди літератури:

Книжкова виставка “На літературних островах” в рамках заходів клубу літнього читання
“Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і невгамовних”;
Викладка літератури літнього календарного циклу Українців “Цілющі джерела українських
традицій” в рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і
невгамовних”.
Огляди літератури:

Огляд книжкової виставки “Навіки слава Україні, героям слава на віки”, до Дня Незалежності
України;
Огляд виставки “Відпочивай з книжкою” в рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо
для веселих, кмітливих і невгамовних”.
Буктрейлери:

Перегляд буктрейлера на роман Ю.Яновського “Вершники”, до 115-ї річниці з дня народження
Юрія Івановича Яновського
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Бібліотечний клуб читання та розваг :” Сонячний промінчик на книжковій полиці”.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи):
Тренінги:

“Скайп: спілкування без меж” – тренінгове заняття з циклу літніх занять для користувачів “Діти та
Інтернет. Безпека не гарантована!”;
Основи комп’ютерної грамотності
переміщеними особами;

–

Індивідуальні

заняття-консультації

з

внутрішньо

“Основи роботи з програмою для створення відеороліків - Кіностудія” – індивідуальні заняттяконсультації з циклу “Наш друг і помічник – комп’ютер” для дітей, чиї батьки є учасниками АТО.
Майстер-класи:

“Цікаві речі руками нашої малечі” – цикл майстер-класів з різноманітних технік хенд-мейд в
рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і невгамовних”;
“Барвиста Україна”, до Дня Незалежності України – майстер-клас;
“Я люблю Україну”, до Дня Незалежності України – майстер-клас з виготовлення прапорців.

