Хроніка культурного та мистецького життя Хмельниччини у
серпні 2019 року
Театри
Хмельницький академічний обласний театр ляльок відкрив
ювілейний 50-ти сезон
Гарна цифра 50 уже є своєрідною подією, а ще прем’єра вистави
«Маленька Фея» і повний зал юних глядачів створили чудову атмосферу
справжнього дитячого свята. У привітальному слові директор театру
А.Пундік пообіцяла сюрприз який очікує на глядачів після вистави. Сюрприз
перевершив усі сподівання. У дворі театру відкрили чи не найкращий у
місті дитячий майданчик «Ляльковий дворик» для дітей дошкільного віку.
Створив його театр за власні кошти. Не будемо перераховувати усі дива
цього чарівного місця, це потрібно побачити. Враховуючи мізерну ціну
можна сказати, що це серйозний соціальний проект театру ляльок.
Бібліотечна справа
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Лідер читання” завершився.
Організатором конкурсу серед бібліотек області стала обласна бібліотека для
дітей імені Т.Г.Шевченка. Конкурс проводився за ініціативи Національної
бібліотеки для дітей України, за сприянням Міністерства культури України,
Української асоціації працівників бібліотек для дітей, Національної секції
Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги, а також управління культури,
національностей, релігій та туризму Хмельницької ОДА. У конкурсі взяли
участь більше 3 тисяч читачів та 315 бібліотек Хмельниччини.
Кращі читачі нашої області змагалися за звання лідера в обласній
бібліотеці для дітей імені Т.Г.Шевченка. Звісно, боротьба була запеклою,
адже на переможця чекав особливий подарунок – поїздка до Одеси. Наші
книголюби не лише демонстрували свою начитаність та ерудованість, а й
отримали поради та рекомендації від подільськихмайстрів літературного
слова Віталія Міхалевського та Михайла Цимбалюка, які і були членами
журі. Інтерактивні вікторини, тестові завдання, скринька з секретом та квест
для фіналістів – усе під силу тим, хто не розлучається з книгами навіть під
час літніх канікул. А тепер розкриваємо секрети! Лідером читання серед
читачів Хмельниччини – учнів 5-7 класів стала Юлія Соколюк – читачка
Деражнянської РДБ. Усі учасники конкурсу отримали грамоти та особливі
подарунки від письменників.
Музейна справа

23-25 серпня до Меджибожа з’їхались байкери з різних куточків
України на мотофестиваль “Wer Wolf 2019 – VIKING”, що проходив на
території фортеці. Цього разу організатори обрали тематикою заходу
безстрашних воїнів зі Скандинавії – вікінгів. Учасники, гості та відвідувачі
заповідника на кілька днів наче поринули в епоху середньовіччя у період
VIII-XI століть, що по праву називають ерою вікінгів.
Під час фестивалю подвір’я фортеці розділяли розважально-тематичні
зони, які відтворювали тогочасну атмосферу. Тут одночасно можна було
взяти участь у майстер-класах та байкерсько-вікінгських конкурсах,
придбати сувеніри на пам’ять, сфотографуватись на фоні колоритних
фотозон, зробити тимчасове тату, спробувати різних страв та смаколиків
середньовічної кухні. Крім того, під час фестивалю учасники клубу
історичної реконструкції «Збаразький гарнізон» демонстрували показові бої
вікінгів, а дівчата з танцювальних гуртів ”Astarta” і “Tribal Fusion”
зачаровували всіх своїми костюмами та магічними танцями. Всі дійства
відбувались під мелодії мандрівного музиканта-волинщика, а ввечері гостей
розважали музиканти рок-гуртів з Києва, Ужгорода, Чернігова, Дніпра,
Хмельницького та Кам’янця-Подільського.
Спеціально для учасників і гостей фестивалю працівники заповідника
проводили незвичайні екскурсії на території фортеці та в підземеллі палацу,
знайомили з Меджибожем і його пам’ятками.
Програма видовищ, рок дискотека та незвичайних екскурсій не
залишили байдужими гостей фортеці, які приїхали сюди на святкові дні.
15 серпня в художньому музеї, незважаючи на примхи погоди, посправжньому тепло та сонячно. Адже своїм настроєм, темпераментними
творами та гостинністю ділився гість з Туманного Альбіону, британськолитовський художник українського походження Сергій Овчарук. Митець
презентував свою персональну виставку живопису «Ритми міста». До
експозиції увійшло 16 живописних полотен з циклу міських пейзажів, що
наповнені атмосферою мінливого Лондона, в якому автор проживає з 2013
року.
Сергій Овчарук народився у Львові, втім має безпосередній зв’язок з
нашим містом. Саме тут свого часу він проживав та навчався в дитячій
художній школі, про що з ностальгією згадав на вернісажі. Про нього можна
впевнено сказати, що він мрійник та романтик з душею моряка. Життєвий та
творчий шлях художника насичений подіями та подорожами: навчався у
Санкт-Петербурзі, де отримав освіту професійного моряка, роки навчань в
художніх майстернях, проживання у Литві, де активно працював та приймав
участь в різноманітних виставках та проектах у різних куточках нашої
планети. Його роботи не лише активно експонуються, але й прикрашають
численні приватні колекції.
«Ритми міста» – портрет мегаполісу, наповненого метушнею та
постійним рухом. Вхопити мить із безперервного калейдоскопу життя і,
разом з тим, одночасно показати його стрімкий невпинний рух – завдання не

з легких, втім автор береться за нього із завзяттям та особливим трепетом.
Художник мислить кольором, будує ним форму. В енергійні, сміливі мазки,
нанесені мастихіном, він вкладає всю силу емоційного хвилювання, надаючи
творам експресії та динаміки. Сергій Овчарук вважає, що мистецтво – це
неосяжний світ добра та любові, який формує людську свідомість та впливає
на природу нашого існування. Саме тому йому хочеться перебувати в цьому
світі нескінченно довго та щедро ділитись ним з глядачем. Підхопити «Ритми
міста» в художньому музеї та переконатись у цьому особисто можна до 8
вересня.
7 серпня у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки
відбулося засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на
посаду директора ДІКЗ “Межибіж”. Під час засідання конкурсна комісія з
проведення конкурсного добору провела співбесіду з Олегом Погорільцем,
заслухавши програму розвитку ДІКЗ “Межибіж” на один та п’ять років.
Співбесіда з Костянтином Пархоменком не проводилась у зв’язку із
відсутністю кандидата. За результатами засідання комісія визначила Олега
Погорільця , діючого директора закладу культури, переможцем конкурсу на
посаду директора ДІКЗ “Межибіж”. Враховуючи рішення конкурсної комісії,
протокол засідання направлено начальнику управління культури,
національностей, релігій та туризму облдержадміністрації Ірині Труновій для
призначення Олега Погорільця директором ДІКЗ “Межибіж” та підписання з
ним контракту.

Фестивалі. Конкурси
Двадцять п’ять кращих виконавців естрадної пісні Хмельниччини
обрані для участі у Суперфіналі Відкритого обласного фестивалю-конкурсу
естрадної пісні імені Миколи Мозгового «Грай, музико моя!» Ось і пройдено
фінальний етап Відкритого обласного фестивалю-конкурсу естрадної пісні
імені Миколи Мозгового «Грай, музико моя!». Даний мистецький проект є
даниною пам’яті та визнанням цінності творчого доробку композитора,
поета, музиканта і співака, народного артиста України Миколи Мозгового,
який народився у с.Сарнів Волочиського району на Хмельниччині. Позаду
хвилювання, конкурсантам можна зітхнути і трошечки відпочити, але не
довго, оскільки незабаром розпочнуться репетиції до суперфіналу
Фестивалю-конкурсу.
Проведення суперфіналу конкурсу планується 1 жовтня 2019 р. до
міжнародного Дня музики. Голова журі суперфіналу – народний артист
України Олександр Пономарьов.
Слід зазначити високий виконавський рівень обраних суперфіналістів, тому
суперфінальні батли обіцяють бути цікавими і гарячими. До участі у
суперфіналі журі обрало дев’ятнадцять солістів та шість гуртів.

У молодшій віковій категорії, від десяти до дванадцяти років це:
Лєскова Кіра, Вознюк Єлизавета, Каменюк Юлія, Свинарчук Ольга та
Льовкіна Катерина.
У другій віковій категорії (13 – 15 років) суперфіналістами стали:
Ситник Каріна, Рубановська Каріна, Гончарук Поліна, Шимкова Анна,
Аракелян Арман, Пентюк Анастасія та Поліщук Божена.
У старішій віковій категорії – Кохан Богдан, Савчук Максим, Бас Рената,
Остапчук Вікторія, Тихонюк Ілона, Станіславська Крістіна та Гаєвська
Євгенія.
Колективи – суперфіналісти: гурт «Вернісаж», зразковий вокальний
ансамбль «Усмішка», гурт «Кумасі», гурт «Поляночка», гурт «Камелія» та
гурт «Синевір».
Оргкомітет фестивалю обрав кожному суперфіналісту пісню Миколи
Петровича Мозгового, яку ті будуть виконувати у супроводі оркестру.
Хочеться побажати учасникам суперфіналу успіху та натхнення!

