Хроніка культурного життя Хмельниччини у серпні 2018 року
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими
документами)
Музейна справа
У художньому
Приймаченко»

музеї

відкрилася

виставка

«Диво-звірі

Марії

Виставка робіт Марії Приймаченко, народного художника, заслуженого
діяча мистецтв, лауреата Державної премії України, приурочена Дню
Державного прапора та Дню незалежності України. На вернісаж завітали
Тетяна Зеленко, заступник керівника виконавчого апарату Хмельницької
обласної ради, Людмила Рожко-Павленко, мистецтвознавець, художники,
поціновувачі таланту художниці. Особливого національного колориту додав
виступ гурту «З Грицьком» Хмельницької обласної філармонії. Присутні мали
нагоду сфотографуватися у спеціальній фото-зоні, долучитися до мистецьких
практик і розфарбовувати розмальовку з творів художниці.
До експозиції увійшли двадцять три твори художниці з музейної колекції
– квіткові композиції, сюжетні картини, зображення фантастичних звірів.
Розписи виконані на ватмані гуашшю. Художниця стверджувала, що образ
народжувався у неї в уяві. Потім вона переносила його на аркуш і працювала з
кольором, який мав у її творчості глибоке символічне значення. Світ людей, їх
вчинки Марія Приймаченко відтворювала в образах фантастичних істот,
називаючи їх цілком реально: ведмідь, мавпочка, вовчиця, куропатка тощо.
Виражаючи своє ставлення до дійсності, мисткиня реагує на будь-які
сторони життя, її хвилюють проблеми освіти, моралі. Те, що хвилювало,
тривожило, вражало, викликало глибокі роздуми, Марія Оксентіївна
реалізовувала через композицію, колір. Але мало дослідженим лишається її
безсумнівний літературний дар, який проявився у підписах до творів. Кількома
словами, парою рядків вона ємко й чітко уміла сформулювати головну думку,
використовуючи особливий ритм і риму. При такому лаконізмі підписи
дивують багатим чуттєвим забарвленням. В них і мораль, і осуд, і співчуття, й
неприхований біль самотності…
Марія Приймаченко вміла підкорити часткове цілому, вдихнути життя у
втілюваний образ. Її, здавалося б, традиційне мистецтво, має глибоко
індивідуальну образну структуру.
В роботах Марії Оксентіївни гармонійно поєднані традиція,
індивідуальність і сучасність. Вона – глибоко національний митець, що оперує
архетипами, символами, притаманними і рідній, і загальнолюдській культурі. Її
твори – окраса нашого минулого, сьогодення і майбутнього. Її творчість –
складова світової художньої культури.
Виставка діятиме до кінця вересня.

17-18 серпня обласний літературно-меморіальний музей Миколи
Островського зібрав творчо обдарованих людей з особливими потребами на
VІІ Всеукраїнську школу майстерності.
Вже традиційно захід проходить напередодні Дня Незалежності України,
а в цьому році тематика Школи також була приурочена до 75-річчя від дня
народження незрячого поета Шепетівщини Миколи Ігоровича Красюка, тому й
була названа на честь його поетичної збірки «Наодинці з Україною».
Львівська спеціалізована бібліотека ім. Т.Г. Шевченка УТОС та Львівська
обласна організація УТОС спільно з літературно-мистецькою студією «Доля»
підготували літературно-мистецьку композицію, де люди з вадами зору за
допомогою шрифту Брайля читали поезії М. Красюка та виконували пісні в
основу яких покладено творчість незрячого поета. Учасники літературномистецької студії «Доля», в свою чергу, теж подарували поетично-музичні
дарунки львів’янам від краян , де виріс поет, що прославив Шепетівщину.
Протягом двох днів присутні мали змогу долучитися до майстер-класів з
поетики, бісероплетіння, декупажу та в’язання. Галицькі майстрині під час
кулінарного майстер – класу з виготовлення львівських смаколиків не лише
навчали кондитерської справи, а й пригощали смачними солодощами.
В фойє музею учасники школи майстерності презентували власні творчі
доробки.
Бібліотечна справа
Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою
проведено цикл інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди відзначення
Дня Державного Прапора та 27-ої річниці Незалежності України.
«Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україно» - під такою
назвою відбулися історико-патріотичні читання.
У заході взяли участь: Матвіюк Кузьма Іванович - колишній дисидент,
почесний громадянин м.Хмельницького, Корнішук Антон – активний учасник
Революцїї Гідності та військових дій на Сході України, Чергіндзія Фатіма –
солістка обласної філармонії, заслужена артистка України, представники
національних меншин, внутрішньо переміщені особи, творча інтелігенція міста,
педагогічні працівники та бібліотекарі Хмельницького району. В ході
проведення заходу був зроблений екскурс в історію становлення української
державності, особливо наголошувалося на значенні Української Революції
1917-1921 рр. для проголошення Незалежності України у 1991 році, відбулася
цікава розмова з справжніми патріотами України, які стояли у витоків
української незалежності у 80-ті-90 роки 20 ст. і сьогодні боронять ії
незалежність та територіальну цілісність на Сході України. Під час заходу був

здійснений перегляд та обговорення фрагментів документального фільму
«Проголошення незалежності України», звучали пісні та вірші про Україну,
здійснена презентація книжкової виставки «Живи, Україно, прекрасна і вільна».
У міському сквері імені Тараса Шевченка для хмельничан та гостей міста
бібліотека презентувала книжково-ілюстративну виставку «Незалежна і єдина
будь навіки, Україно!», проводила бібліоквіз - швидкий тест-опитуванні з
історії незалежності України та майстер-клас зі створення патріотичної брошки
в техніці старовинного японського рукоділля канзаши. Відвідувачі скверу
ознайомились з представленою літературою, взяли участь у швидкому тестіопитуванні, під час якого з’ясувалося, що більшість опитуваних добре знають,
які державні свята ми будемо відзначати 23 та 24 серпня, хто був першим
Президентом Незалежної України, який Основний Закон України та державні
символи та ін.
Учасники майстер-класу дізналися про цікаві факти щодо старовинного
мистецтва, познайомилися з технікою цумамі – виготовлення квітів зі стрічок
та тканини. Складали та обпалювали над свічками пелюстки майбутньої жовтоблакитної квітки, охайно склеювали між собою та власноруч виготовили квітки
канзаші патріотичних кольорів собі у подарунок.
Підготовлена ретровиставка "Україна: 27 раритетів історичного поступу", де
представлені рідкісні і цінні видання бібліотеки. Книжкові пам'ятки
презентовані вчителям-історикам Хмельницького району.
З нагоди Дня Державного Прапора України для користувачів бібліотеки
презентовано книжкову виставку «Величний символ моєї Держави», на якій
представлені книги та публікації в періодичних виданнях про один із головних
символів нашої країни, його походження, про часи скрути та невизнання, про
боротьбу за сильну та незалежну державу - за нашу Україну.
В рамках обласного фестивалю хорів ветеранів війни та праці презентовано
книжково-ілюстративну виставку «Хмельниччина в літописі незалежної
України», на якій представлена література про розвиток краю з часу
проголошення незалежності України.
У Літньому читальному залі бібліотеки відбулася зустріч з юристом
громадської організації «Подільська правова ліга» Анастасією Площинською за
темою «Я маю право знати свої права». В рамках проведення зустрічі присутні
отримали первинну правову допомогу з питань захисту своїх прав.

Відбулася
презентація
літературно-художнього
видання
члена
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» Валентина
Говоруна «Барви українського слова».
У презентації взяли участь письменники, журналісти, краєзнавці,
представники бібліотек, читачі та поціновувачі літературного слова.
В рамках проведення вірші Валентина Говоруна звучали у авторському
виконанні та декламувалися творчою молоддю; звучали пісні та вітальні слова
на адресу автора. Працівники бібліотеки презентували книжкову виставку з
творчого доробку поета та дослідника природничо-екологічного краєзнавства
Поділля «Багатогранність творчого доробку Валентина Говоруна».
3 серпня 2018 року на базі Шепетівської центральної районної бібліотеки
ім. М. Коцюбинського пройшов інформаційний тренінг в рамках проекту Пульс
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» для
активних учасників Ленковецької ОТГ.
Менеджер проекту Любов Квасюк ознайомлювала присутніх з можливостями
долучення членів громади до управління та бюджету ОТГ, а ще навчала писати
проекти. Тренінг пройшов цікаво, доступно та інформативно.

