Цирк Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41

Програма та квитки в Запорізький державний цирк

Перші згадки про циркові вистави в м. Олександрівську (нині Запоріжжя) припадають на
20-і роки минулого століття. На той час театралізовані вистави проводилися в
тимчасових спорудах. 26 травня 1948 року в м. Запоріжжі відновлено літній цирк,
зруйнований під час Великої Вітчизняної війни, який мав дерев'яну будівлю літнього типу,
розраховану на 1785 місць глядацького залу і був розташований на території міського
парку «Металургів». Архівні документи про дату заснування даного цирку були втрачені
під час Великої Вітчизняної війни. Відновлювальні роботи проводилися методом
народного будівництва.

В грудні 1966 року в м. Запоріжжя розпочалось будівництво нової будівлі цирку по вулиці
Рекордній, 41 за проектом, який планувалося втілити в шести містах Радянського Союзу:
Краснодарі, Гомелі, Миколаєві, Грозному, Запоріжжі, Ставрополі. 20 квітня 1972 року
введено в експлуатацію будівлю Запорізького державного цирку
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На арені Запорізького цирку радували глядачів такі видатні діячі циркового мистецтва,
як Народні артисти СРСР Ю. Нікулін, М. Румянцев (Карандаш), Ігор та Еміль Кіо,
Володимир та Людмила Шевченко, В. Філатов, Х. Заріпов, М. Запашний та багато-багато
інших.

На теперішній час підприємству вдалося здійснити багато інших досягнень, направлених
на те, щоб цирк залишався для дітей та дорослих міста і області яскравим святом
дитинства. Керівництво Запорізького цирку: 1948–1954 директор М.Бушель; 1955–1956
директор П.Ткаченко; 1956–1972 директор А.Дворкін; 1972–1973 директор І.Шерстюк;
1973–1983 директор І. Аверченко; 1983–1998 директор В.Пономаренко; 1998-2013
директор С.Кравець. Запорізький державний цирк очолює Т.В.Зубко, яка розпочала
свою трудову діяльність у 1974 році на посаді артистки спортивно-акробатичного жанру
дирекції українських колективів «Цирк на сцені» у м.Києві.

З 1999 по 2013 роки працювала головним адміністратором на цьому ж підприємстві, яке
на теперешній час називається Дирекція пересувних циркових колективів Украіни. За
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток українського циркового
мистецтва нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України і
ЦК Профспілки працівників культури України, Грамотою Верховної Ради України; у 2015
році дипломом лауреата обласного конкурсу «Господиня свого краю»у номінації
«Жінка-працівник культури та мистецтва».

Запорізьким держцирком ведеться активна благодійна діяльність
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