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Маріуполь – місто металургів і трудівників, яке славиться своєю чарівною архітектурою,
визначними пам'ятками. Місто зі своїми традиціями та самобутньою культурою.
Звичайно, найголовніша цінність Маріуполя - це його мешканці. Люди, які люблять свій
дім, пишаються ним. Більшість талановитих, творчих людей родом саме з нашого міста.

Наприклад, Архип Куїнджі, видатний живописець-пейзажист, картини якого відомі по
всьому світі. До речі, 18 лютого у Маріупольському художньому музеї відбулося
відкриття виставки, яка була присвячена 180 – річчю з дня народження Архипа Куїнджі.
Цінителям мистецтва були представлені понад 60 картин художників з Києва, Харкова,
Одеси, Львова, Маріуполя. Маріупольці зможуть насолодитися творами живопису до
кінця березня.

Дмитро Скаженік - карикатурист. Роботи Дмитра виставлені в Нью-Йоркському музеї
графічного мистецтва. В даний час працює в «Газеті по-українськи» і журналі «Країна».

Сучасна молодь міста також дуже творча та талановита. Варто згадати прем'єру
короткометражного фільму під назвою «Дорогий брат», який був знятий
сімнадцятирічними студентами Маріупольського музичного училища. Показ фільму
відбувся в кінотеатрі «Перемога» в 2016 році. Сам фільм, який триває близько 16 хвилин,
розповідає історію двох братів, яких розлучила Друга світова війна. Через багато років
вони зустрілися. Мораль фільму полягає в тому, що війна нікому не потрібна. До речі,
кінострічку вже відправили на Одеський кінофестиваль.

Досить відомий в сучасному світі мас-медіа харизматичний телеведучий та актор Андрій
Бєдняков. Він виступав в ролі ведучого разом з Оксаною Марченко на українському
проєкті «Х-фактор» в 7 сезоні. Коли стартували 8 та 9 сезони «Х-фактору», Бєдняков
був основним і єдиним ведучим програми. В 2019 р. став зіркою тревел-шоу «Орел і
решка». Дебютував як кіноактор у фільмі «Ржевський проти Наполеона». На
сьогоднішній день Андрій Бєдняков веде пізнавальну програму про подорожі - «Вірю - не
вірю», в якій розповідає п'ять цікавих фактів про країну, якій присвячений випуск, один з
яких - помилковий.

Драматичний театр є невід’ємною частиною культурного життя міста Марії. У театрі
працює більше 50 талановитих акторів. Найвидатніші з них Світлана Отченашенко,
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народна артистка України, яка зіграла в більш ніж 40 спектаклях, таких як «Сильвія»,
«Отель Каліфорнія» і т.д. Її колега Олександр Арутюнян, заслужений артист України,
став найулюбленішим актором багатьох маріупольців. «Останній подвиг Ланцелота»,
«Червоні паруса», «Денис Давидов» - його найяскравіші творчі роботи. Також хотілося
відмітити роботу молодих перспективних, талановитих акторів таких як: Артур
Войцеховський, Олена Біла, Наталя Квятковська, Л.Єршова, Дар’я Недавня, Марина
Мусієнко і т.д.

Наявність культурних досягнень дає право вважати наше місто культурним, розвиненим,
сучасним, найяскравішим...Таким, де мистецтво та культурні традиції завжди будуть на
першому плані у людей.

Тож любіть своє місто та не бійтеся втілювати в життя свої творчі мрії, будьте
креативними та творчими особистостями.

Джерело: http://donetsk-region-theater.in.ua

Джерело: https://kultura-mariupol.org.ua
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