Хроніка культурного життя Хмельниччини
(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та
неопублікованих документів за серпень 2021 року)
Всі заклади культури області продовжують працювати з карантинними
обмеженнями відповідно до обмежень «зеленої зони».
Загальні питання
До Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у м. Хмельницький
вшанували загиблих за Україну. Присутні під час хвилини мовчання схилили
голови та віддали данину пам’яті полеглим Героям. Представники духовенства
міста відправили молебень за усіма загиблими.
Після молитви усі присутні поклали квіти до меморіальної дошки пам’яті
Героїв Небесної Сотні та учасників АТО, квіти також лягли до пам’ятника
Героям Небесної Сотні, пам’ятного знаку біля будівлі Служби Безпеки України,
до кожної могили земляків – Героїв російсько-української війни, похоронених на
кладовищах
мікрорайонів
Ракове,
Гречани
та
Шаровечка
(https://khm.gov.ua/uk/content/hmelnychany-vshanuvaly-zagyblyh-geroyiv).
У с. Двірець Ізяславської територіальної громади відбулися історикокраєзнавчі читання «Ізяславщина крізь плин віків» з нагоди 465-річчя від початку
робіт з написання та 460-річчя завершення робіт із написання української
Першокниги Пересопницького Євангелія на платформі ZOOM. Розпочалися
читання урочистим молебнем біля пам’ятного знаку на честь Української
Першокниги Пересопницького Євангелія. Згодом на базі Двірецького сільського
будинку культури та бібліотеки-філії № 6 Ізяславської центральної бібліотеки
відбулася пленарна частина читань. У заході взяли участь краєзнавці, науковці
та громадські діячі з Ізяславщини, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, села
Пересопниці Рівненської області.
День Державного Прапора України та День Незалежності України
На честь Дня Державного Прапора 23 серпня у населених пунктах області
пройшли урочисті церемонії підняття національного символу української
держави. У обласному центрі, під урочисті слова Державного Гімну на висоту 50
метрів в дендрологічному парку піднято найбільший стяг на Хмельниччині.
Цього ж дня, в небо над Хмельницьким, спеціальний дрон підіймав величезний
синьо-жовтий стяг площею 216 квадратних метрів.
22 серпня три тисячі людей, одягнених у вишиванки, на кордоні між
Гуківською (Хмельниччина) та Скалою-Подільською (Тернопільщина)
територіальними громадами розгорнули найдовший Прапор України – 1500
метрів на території кожної області. Цей показник був зафіксований генеральною
директоркою «Книги рекордів України» та встановлено новий Національний
рекорд України у номінації «Найдовший прапор єдності Українського народу».
У с. Великі Зозулинці Заслучненської сільської територіальної громади
Хмельницького району, представники благодійного фонду «Героїка» відкрили

меморіал пам’яті на братській могилі 26-ти вояків 6-ї Запасової стрілецької
бригади Армії Української Народної Республіки. Вояки загинули у липні 1920
року в бою з кавалерійською дивізією Червоного козацтва. Меморіал звели на
благодійні кошти.
В Хмельницькому у День Незалежності України на майдані Незалежності
відбулися: концерти, виставки, майстер-класи, конкурси, діяла тематична
виставка військової техніки, презентації громад, народних майстрів. Вулицями
обласного центру пройшов Марш захисників України та 12-й раз у
Хмельницькому відбувся парад вишиванок. Жителі краю встановили рекорд з
масового написання картини, яку попередньо розділили на 900 частин.
У населених пунктах області пройшли творчі акції, святкові концерти,
виставки майстрів народної творчості, фестивалі громад, флешмоби
подільського танцю, арт-галереї.
Заклади культури Хмельниччини долучилися до Всеукраїнського
культурно-освітнього марафону #Наша_незалежність. Публікували матеріали
про визначні події та постаті, що є знаковими для становлення української
незалежності.
У Хмельницькому відбувся перший тематичний пікнік національних
спільнот – Польський. Його організатором став департамент культури та туризму
міської ради, міський осередок Спілки поляків України та спортивно-культурний
центр «Плоскирів». Польський пікнік відбувався в рамках реалізації програми
«Нова лінія культурних змін». Головна мета дійства – ознайомити містян з
історією, традиціями і сучасним громадським простором польської общини.
Присутні на різних локаціях знайомилися з польською культурою через танці,
пісні, картини, пізнавальні розваги для дітей та виступи творчих колективів. Про
яскраві моменти розповідала фотовиставка «Мандрівка Польщею» хмельницької
фотохудожниці Валентини Мацонь.
Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і
мистецтва підведено підсумки 4-го етапу Всеукраїнського конкурсу
«Об’єднаймося ж, брати мої», присвяченого Шевченківським дням в номінаціях:
«Образотворче
мистецтво»
та
«Декоративно-прикладне
мистецтво».
(https://www.dnmczkmo.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/braty-2021-buklet.pdf).
Бібліотечна справа
До 30-річчя Незалежності України у бібліотечних закладах пройшов цикл
заходів:
онлайн-міст
«Ми
можемо
бути
іншими…»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_08_25_1/2021_08_25_1.php);
мотиваційна
дискусія
«Народжені
незалежними»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_08_20_2/2021_08_20_2.php); вулична акція
«Моя
земля
–
це
незалежна
Україна»
(Хмельницька
ОУНБ)
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_08_25_5/2021_08_25_5.php); синьо-жовтий
флешмоб «Наш прапор – наша гордість!»; майстер-клас з виготовлення
патріотичної квітки (Хмельницька ОБЮ) (https://www.facebook.com/357102041082626/); створено відеоогляди «30 років Незалежної України: місто
Хмельницький»
(Хмельницька
міська
центральна
бібліотека)

(https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id
=2479).
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека
Бібліотека приєдналася до IV Всеукраїнської тихої вечірки в навушниках
«Good Silent Party» та організувала локальну вечірку, присвячену 30-й річниці
незалежності
України
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_08_30_1/2021_08_30_1.php).
Презентовано книжково-ілюстративну виставку «Освіта України:
перспективи та інновації» учасникам обласного освітнього форуму «Розвиток
освіти
в
умовах
децентралізації»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_08_27_1/2021_08_27_1.php).
Мешканці Сахновецької сільської територіальної громади, користувачі
місцевих бібліотек спілкувалися зі спеціалістами з правових питань у Skype
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_08_26_1/2021_08_26_1.php).
Відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Українська
незалежність: 30 років поступу», приурочена 30-річчю незалежності України
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_08_18_1/2021_08_18_1.php).
У книгозбірні за сприяння Консульства Республіки Польща у Вінниці
відкрився Міжнародний проєкт «Польська полиця». Віцеконсул
Генерального Консульства РП у Вінниці пан Бартош Шеліга передав у
подарунок понад 80 примірників книг польською мовою та в перекладі
українською
мовою
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_08_10_8/2021_08_10_8.php).
У Літньому читальному залі під відкритим небом в міському сквері імені
Т. Г. Шевченка відбулась консультація Антоніни Джал – практичного психолога
міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_08_10_6/2021_08_10_6.php).
Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва
У бібліотеці відбулися народознавчі посиденьки «Три серпневі Спаси»
(https://www.facebook.com/ 357102041082626/).
Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка
Підведено підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Лідер
читання – 2021», ініційованого Національною бібліотекою України для дітей. У
конкурсі взяли участь 1163 дитини зі 187 бібліотек області
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1374
#gsc.tab=0).
У книгозбірні відбулася презентація художньої роботи сакрального
значення «Умілєніє» майстра з обробки деревини Анатолія Козака. Особливістю
даної ікони є те, що вона виготовлена з 13 різних порід дерев
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1373
#gsc.tab=0).
Відбулося відкриття виставки творчих робіт учасників Всеукраїнського

конкурсу дитячої творчості «Незалежна і єдина – моя Україна!». На відкриття
завітав відомий митець Хмельницького Андрій Томчишин – викладач
Хмельницької
художньої
школи
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1370
#gsc.tab=0).
Бібліотека розпочала реалізацію нового проєкту за підтримки УКФ
«Інклюзивний креативний простір «FreeDreams». Простір «FreeDreams»
складатимуть два майданчики – «Територія ідей» та «Лабораторія успіху». На
першому відбуватимуться цікаві івенти, зустрічі, обговорення, виставки, ігри та
квести. У другому учасники цільової групи зможуть набути практичних навичок
у тій чи іншій діяльності під час майстер-класів, тренінгів, креативних занять,
воркшопів від митців та професіоналів, з якими познайомляться на першому
майданчику
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1369
#gsc.tab=0).
У Хмельницькій центральній публічній бібліотеці Централізованої
бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади стартували
заняття в IV літній Школі медіаграмотності (https://khm.gov.ua/uk/content/ucentralniy-publichniy-biblioteci-rozpochalysya-zanyattya-v-iv-litniy-shkoli).
Відбулася презентація вишивального проєкту «Art Map Ukraine», до якого
долучилися 70 майстринь із 19 регіонів України та одна – з Ізраїлю. Разом вони
створили 70 фрагментів у різних техніках вишивки, які потім об’єднали у
рельєфну мапу України (https://www.kult.km.ua/news/view/685-art-map-ukraine).
У Волочиській центральній бібліотеці відбувся круглий стіл «Україно, ти
єдина у нас» за участю ветеранів-керівників підприємств, організацій та установ
Волочиська.
Теофіпольська централізована бібліотечна система продовжує
реалізацію проєкту «Бібліотечний простір у житті громади» для Шибенської
сільської громади. В рамках реалізації проєкту проведено поточний ремонт 2-х
кімнат Шибенської сільської бібліотеки.
У Городоцькій міській бібліотеці відбувся круглий стіл «З любов’ю до
тебе, Україно» за участю городоцьких краєзнавців, дослідників,
літературознавців та поетів.
У сільській бібліотеці Ганнопільської територіальної громади відбулася
презентація книг «Дві долі – одна філософія життя » та «Вуличні сподвижниці
України» Світлани Лелях (Бегутової).
У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному
театрі ім. М. Старицького стартував 91-й театральний сезон, який відкрито
прем’єрною виставою «Кайдаші» за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького в
постановці київського режисера Ігоря Білиця.
Відбулися покази: драми «Ой не ходи, Грицю та й на вечорниці» за
мотивами твору М. Старицького; трагікомедії «Тев’є Тевель» за мотивами твору
Г. Горіна; вистави-фарсу «Місто, в якому можливо все» за п’єсою Олега Єлшина
«Будні Аконапокауерро» та комедії «Приборкання норовливої» за мотивами
п’єси Вільяма Шекспіра та дитячої казки «Дюймовочка і метелик»

(https://www.facebook.com/groups/teatrstarickogo).
Хмельницька обласна філармонія до 30-річчя Незалежності України
підготувала оперу «Ярослав Мудрий» Г. Майбороди, яку демонстрували у
Тульчині на IV міжнародному open air «OPERAFEST TULCHYN – 2021».
Відбувся концерт органної та камерної музики «Танці біля органу: від
чаккони до… танго» відомого італійського органіста-імпровізатора Сальваторе
Пронесті.
Відбувся концерт «Українець у Швейцарії» за участю Молодіжного
духового оркестру Кантону Швіц (Швейцарія). Диригент Урс Бамерт, соліст
Андрій Драган (фортепіано, Україна – Швейцарія).
Відбувся концерт «Музика Заслуженого діяча мистецтв України,
композитора – Ростислава Демчишина» за участю академічного симфонічного
оркестру обласної філармонії (диригент, кларнет – Тарас Демчишин (Україна,
Японія, Німеччина)) та хору академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки
Поділля» (https://www.facebook.com/oblfilarmonia).
Гастролі
Академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля» з гастролями
відвідав Польщу в рамках Мандрівного Фестивалю Української Культури.
Гастрольні
концерти
відбулися
у
містах
Валч
та
Щецин
(https://www.facebook.com/oblfilarmonia).
Фестивалі
Народний аматорський хор «Доброслав» (м. Старокостянтинів) став
лауреатом II ступеня на Міжнародному фестивалі-конкурсі народного хорового
співу ім. Віталія Їжевського «Над Собом пісня дзвінко лине». Фестиваль вперше
проходив у форматі офлайн та онлайн, у ньому взяли участь 40 колективів та
понад 500 учасників. Цьогоріч фестиваль приурочили до 30-річчя Незалежності
України.
Солісти зразкового фольклорного гурту «Перлинка» із Славути здобули
друге місце у різних вікових категоріях на Всеукраїнському конкурсі
автентичного співу «Животоки». У конкурсі взяли участь співаки з
Хмельницької, Полтавської, Житомирської областей та міста Київ.
У Кам’янець-Подільському відбувся XI фестиваль «Республіка», який
проходив 27-29 серпня на п’яти сценах Старого міста. У другий день за
підтримки Українського культурного фонду відбувся конкурс молодих
музикантів «Respublica Showcase – 2021». У конкурсі взяли участь 30 гуртів.
Трьом переможцям дісталися грошові призи та організація туру п’ятьма містами
України. У фестивалі взяли участь молоді гурти, представники шоу-бізнесу,
український письменник Сергій Жадан, суспільний діяч, мандрівник Дмитро
Щебетюк та ін.
У м. Славута відбувся II Міжнародний етнофестиваль «Колодар» за
підтримки грантової програми Українського культурного фонду та
співфінансування Славутської міської ради. У фестивалі взяли участь більше
двох десятків етнографічних колективів із різних куточків України та з-за

кордону. Програма фестивалю включала кінні перегони, святкову ходу
центральною вулицею, різні локації, фотозони, майстер-класи, розваги для дітей,
презентовано крафтові вироби. У фестивалі взяли участь українські гурти
«Чумацький Шях», «TaRuta», «DrymbadaDaDzyga» та півфіналіста телепроєкту
«Голос України» Галина Куришко.
У Кам’янці-Подільському відбувся фестиваль історичної реконструкції
«Остання столиця», на якому згадували та вшановували добу Директорії, етап
становлення української державності 20-х років минулого століття. В рамках
фестивалю відбулися концерти сучасної та автентичної музики початку ХХ
століття, військово-історичний табір у форматі живого музею, хода містом,
відтворення бойових дій 1919 року армії УНР проти збройних сил Росії та
мистецькі заходи.
Відбувся обласний фестиваль ветеранських мистецьких колективів «Роде
наш красний, роде наш прекрасний!», присвячений 30-й річниці Незалежності
України, з ініціативи обласної ради організації ветеранів України та
Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і
мистецтва
(https://honmccm.com.ua/informatsiia-pro-khi-oblasnyj-festyvalveteranskykh-khudozhno-mystetskykh-kolektyviv-rode-nash-krasnyj-rode-nashprekrasnyj-prysviachenyj-30-ij-richnytsi-nezalezhnosti-ukrainy/).
Музейна справа
У дворику Руського магістрату Національного історико-архітектурного
заповідника «Кам’янець» відбулася творча зустріч представників Фундації
вільних фотографів та відкриття фотовиставки «Мій краю».
У конференц-залі відкрито персональну виставку Сергія Коропатви
«Екзистенція кольору» та експонувалися роботи іконописного пленеру у
Збаразькому
замку
«Святині
Тернопілля»
(https://www.facebook.com/niaz.kamenec).
У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» діяла
тимчасова виставка «Символи незалежної України» (https://mezhibozh.com/).
У Хмельницькому обласному літературному музеї відбулося засідання
круглого столу із нагоди відзначення 165-річчя від дня народження Івана
Франка.
До 30-річчя Незалежності України відбулося відкриття книжковоілюстративної виставки «Синій, як море, як день золотий – з неба і сонця наш
прапор ясний…», вулична акція, що супроводжувалася виступами письменників,
журналістів; літературні читання «Україні – слово наше і спів» за участю
письменників, молодих літераторів, бардів; діяла фотозона «Робочий стіл
письменника» (https://www.facebook.com/ -108100717313911/).
У Хмельницькому обласному художньому музеї з нагоди 30-річчя
Незалежності України, відкрився виставковий проєкт #СОНЦЕСЯЙНІ – твори
легендарної творчої родини Алли Горської та Віктора Зарецького (кураторки:
Олена Зарецька, онука митців, мисткиня, дизайнерка, та Олена Михайловська,
мистецтвознавиця, науковиця ХОХМ) та персональний мультимедійний проєкт
Олени
Зарецької
«Час
минає»

(https://www.facebook.com/elena.../videos/3237585722965019). В рамках проєкту
на сторінках у Facebook та Instagram триватиме онлайн-проєкт
#зустріч_із_СОНЦЕСЯЙНИМИ, експонуватиметься виставка. Експозиції,
екскурсії, лекції, інтерактивні заходи та майстер-класи в рамках проєкту
відбуватимуться до кінця листопада 2021 року.
В рамках мистецького пленеру «Насолоджуйся Україною», присвяченого
святкуванню 30-річниці Незалежності України, музей відвідали учасники
пленеру, які ознайомилися з музейною експозицією, скульптурами та об’ємнопросторовими композиціями М. І. Мазура. В залах музею пройшла творча
мистецька зустріч учасників пленеру з художниками обласної спілки.
Відбулося відкриття виставки до 30-річчя Незалежності України та 90-річчя
митця Олександра Дубовика «Відгомін часу», на якій представлено твори 1950 –
2020 років.
Відбулося відкриття двох виставок в рамках святкування 30-річчя
Незалежності України: виставка творів зі збірки ХОХМ «АТЛАНТ» (до 110річчя з Дня народження Івана Гончара) в музейній галереї «квАРТира» та «ЗОНИ
ЧУТЛИВОСТІ» (нові надходження до колекції ХОХМ (2013 – 2021).
Пройшов майстер-клас з розпису скла за мотивами творів М. Приймаченко.
У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося відкриття
виставки фотографій «Люди і гори» Андрія Афтанаса (місто Львів)
(https://khm.gov.ua/uk/content/hmelnyckyy-muzey-studiya-fotomystectvazaproshuye-na-vystavku-robit-lvivyanyna-andriya).
У Музеї пропаганди (м. Шепетівка) діяла виставка графічних робіт Ніла
Хасевича «(Не)паперовий солдат» із фондової колекції Рівненського
краєзнавчого музею (https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka/).
До Дня Незалежності України відбулися майстер-класи «Ми діти твої,
Україно!» для особливих дітей. Започатковано проєкт «Кіно просто неба». В
рамках проєкту відбулися перегляди художніх фільмів «Білий птах з чорною
ознакою» «Нескорений» та «Черкаси» режисера Юрія Іллєнка.
У музеї відбулися Дні вшанування пам’яті загиблих на сході України
шепетівчан: Василя Кашлакова, Леоніда Крипця, Володимира Шевчука, Ігоря
Балди, Юрія Лабунця.
Протягом місяця працювала Творча майстерня «Літо в музеї».
Співробітники музею разом з Хмельницьким благодійним фондом «Хесед Бешт»
інформували присутніх про звичаї та традиції українського народу та разом
виготовляли
тканинну
ляльку-мотанку
(https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka/).
У Новоушицькому краєзнавчому музеї відкрито виставку-розпродаж
робіт Людмили Романової «Краса душі – у творінні рук». На виставці
представлені картини, вишиті бісером. Виставка діятиме до кінця вересня.
У Городоцькому краєзнавчому музеї відбулася презентація виставки « Ти
у мене єдина» до 30-річчя Незалежності України.
У Нетішинському міському краєзнавчому музеї відбулася презентація
виставки викладача художньої школи Алли Макарик «З Україною в серці».

Просвітництво. Художня самодіяльність
У Хмельницькому, у сквері імені Тараса Шевченка, відбувся Фестиваль
аматорських хорових колективів, присвячений ювілейній річниці незалежності
України. Своє пісенне мистецтво хмельничанам і гостям міста дарували шість
вокальних
колективів
(https://khm.gov.ua/uk/content/vidbuvsya-festyvalamatorskyh-horovyh-kolektyviv).
Виставкова діяльність
У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і
мистецтва відбулося відкриття персональної виставки вишитих картин «Золота
нитка України» Гончарук Ніни Іванівни (https://honmccm.com.ua/ukhmelnytskomu-onmtskim-18-serpnia-uspishno-vidbulys-2-tvorchi-mystetskizakhody-prysviacheni-30-ij-richnytsi-nezalezhnosti-ukrainy/).
У Новій Західній башті Старого замку Кам’янця-Подільського до Дня
Незалежності відкрилася меморіальна виставка «Блокпост пам’яті» українського
пошуковця, голови Міжнародної асоціації дослідників фортифікації «Цитадель»,
представника Національного військово-історичного музею України Павла
Нетьосова.
Вшанування пам’яті
На будівлі навчального закладу в с. Ганнопіль Ганнопільської
територіальної громади відкрито меморіальну дошку Лесі Українці до 150річчя від дня народження, в рамках Української міжрегіональної літературномистецької акції «Стежками Лесиного краю». На відкритті були присутні:
авторка меморіальної дошки – нетішинська скульпторка, художниця, лауреатка
літературно-мистецької премії імені Лесі Українки Житомирського обласного
відділення Українського Фонду культури Світлана Лелях (Бегутова), меценат
Олександр Стеманюк, громадський діяч Микола Романчук, працівники культури
територіальної громади.
На будівлі Кам’янець-Подільського залізничного вокзалу урочисто
відкрили меморіальну дошку на честь Української Республіканської Капели під
керівництвом Олександра Кошиця. На меморіалі зазначено, що саме з цього
місця у березні 1919 року хор вирушив у світове турне з дипломатичною
культурною місією за наказом Голови Директорії УНР Симона Петлюри.
Українська Республіканська Капела об’їхала 17 країн Європи, Північної та
Південної Америки і принесла всесвітню славу відомому твору «Щедрик»
українського композитора Миколи Леонтовича.
За ініціативи Подільської «Просвіти» та «Активної громади» було здійснено
збір благодійних внесків та виготовлення меморіалу.

Зав. сектором регіональної і правової інформації Філіпенко З. В.

