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Загальні проблеми культури
Кабінет Міністрів передав права керування Одеською кіностудією
художніх фільмів Міністерству культури. Від 19 липня 2017 року воно отримало
повноваження по керуванню корпоративними правами держави відносно
Одеської кіностудії. Міністерству культури буде передано пакет акцій, який
належить державі, тобто 50%+1акція.
За видатні творчі досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток
кіномистецтва, великі заслуги у громадському житті міста К.Г. Муратовій
присвоєне звання «Почесний громадянин міста Одеси».
Відомий одеський і світовий кінорежисер К. Муратова тепер серед більш
ніж 400-от академіків буде обирати лауреатів на американську кінопремію Оскар,
тому що вона поповнила лави Американської академії кінематографічних
мистецтв та наук і увійшла у склад Гільдії режисерів, яка вирішує долю цієї
кінопремії.
В Одесі було урочисто нагороджено переможців конкурсу «Люди дела», у
тому числі працівників культури: заслуженого художника України, головного
художника Одеського ТЮГу М. Вилкуна; директора Одеської міської бібліотеки
ім. І. Франка Н. Кликову; лектора-музикознавця Одеської філармонії,
заслуженого робітника культури України, члена обласної Ради Миру Г. Розен.
В Одесі пройшов VIII Міжнародний кінофестиваль, який представляв
світові кінохіти, удостоєні фестивальних нагород у Каннах, Берліні, Венеції,
Токіо, Сочі та на ін. кіноконкурсах. Гостями VIII ОМКФ були біля 300-т
кінематографістів – акторів, режисерів, сценаристів, продюсерів. Номінації
фестивалю – «Кращий фільм», «Краща режисура», «Краща акторська робота».
Відбулось урочисте нагородження переможців цієї значної в Одесі і в світі події.
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Культурна
спадщина
Одеси:
оновлені
фасади,
старовинні
артефакти,таємниці будинків, дворів,споруд. Про підтримку, ремонт і збереження
дорогоцінного архітектурного фонду – а в Одесі наліковується біля 1400
пам’ятників історико-культурної спадщини – йдеться у Програмі щодо їх
збереження.
Бібліотечна справа
В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась зустріч з В.Караташем –
активним учасником визвольної боротьби, довголітнім політв”язнем, одним з
активних учасників Кенгірського повстання, письменником, автором трьох книгспоминів, членом Всеукраїнського товариства політичних в”язнів і репресованих.
Захід було організовано обласним управлінням культури Одеської
держадміністрації за участі письменника Олекси Різниківа.
У бібліотеці ім. М. Грушевського м. Одеси пройшов перегляд
документального фільму «Процес:російська держава проти Олега Сєнцова» –
українського режисера, активіста Євромайдану, уродженця Криму. Після анексії
півострова Росією він став активним супротивцем окупації. У травні 2014 року
ФСБ заарештувала О. Сєнцова, звинувативши його у плануванні терактів.
У смт Біляївка Одеської області проведено семінар-нараду бібліотекарів з
розгляданням декількох питань, але головне – ознайомлення з підсумками II
етапу обласного огляду-конкурсу «Спільна просвітницька діяльність бібліотек у
патріотичному вихованні», в якому бібліотеки-філії сіл Василівка та Холодна
Балка зайняли перші місця. У цьому ж районі, але вже у дитячій районній
бібліотеці, відбувся семінар «Сучасний погляд на стратегію співпраці бібліотеки
та сім’ї».
Книговидання – опора становлення держави. Саме це, а також питання про
стан книжкового ринку обговорювалося за «круглими столами» в рамках
Всеукраїнської виставки-форума «Українська книга на Одещині».
До дня Європи в Україні у Фрунзівській районній бібліотеці Одеської
області було проведено Європейський тиждень «День Європи – символ спільних
цінностей», у рамках якого можна було ознайомитися з виставкою «День Європи
в Україні», почути бесіду «Дізнайся про Європу більше», побувати на масовому
заході «Знайомтесь – Європейський Союз».
Кіномистецтво
До чергового дня створення Одеської кіностудії та 110-річчя кінематографу
України на Одеській кіностудії було відкрито оновлений Музей кіно, де сьогодні
можна побачити гримерну зірки німого кіно Віри Холодної, відтворені знімальні
майданчики улюблених кінофільмів, інші кінораритети. Взагалі ж то у 5-и залах
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Музею виставлено та зберігається більш ніж 10 тис. експонатів. Керує Музеєм
відомий кінооператор, кінорежисер, автор низки книжок про кіно В.Костроменко.
На Одеській кіностудії відбувся творчий вечір учасників знімальної групи
кінофільму «Вертикаль», присвячений 50-річчю виходу цього фільму на екран.
Клуби. Зоопарк. Парки
Гурт «Благовіст» захищав честь Савранського району Одеської області, де
в селі Дубки на обласному етапі Всеукраїнської військово-спортивної дитячоюнацької патріотичної гри «Джура» виборов одно з призових місць.
У Біляївському районному Будинку культури Одеської області відбувся VII
районний фестиваль дитячого хореографічного мистецтва «Танцювальний
Олімп», в якому взяли участь понад 400 юних танцюристів з усього району.
У Теплицькому Будинку культури Арцизького району Одеської області
пройшов IX районний фестиваль національних культур «Віночок народних
талантів», на якому свою майстерність продемонстрували творчі колективи 21-го
клубного закладу району.
В Одеському Зоопарку було проведено свято «День Японії», де відвідувачі
мали можливість ознайомитися з культурою і традиціями цієї країни. Це були
виступи майстрів бойових мистецтв, тематичні майстер-класи з ікебани, оригамі,
можна було також скуштувати блюда японської кухні.
Цікаве екологічне свято «День тигра» сталося в Одеському Зоопарку до
міжнародного Дня тигра. В цей день до Зоопарку безкоштовно можна було
пройти завдяки специфічному дрес-коду: якщо матимеш у своєму одязі елементи
леопардового або тигрового забарвлення. Крім того, відвідувачі змогли дізнатися
багато чого цікавого про пару амурських тигрів Тайгера і Наталі, що мешкають в
Зоопарку, спостерігати за їх годуванням.
20 років виповнилося народному танцювальному колективу «Дана» м.
Чорноморська Одеської області, багаторазовому лауреату національних та
фольклорних фестивалів.
Літературне життя
В історичному музеї ім. О.В. Суворова м. Ізмаїла Одеської області
відбулась презентація книги ізмаїльського журналіста І.Огнєва «Измаил. Имена
на все времена» - про історію міста крізь призму доль його видатних
особистостей.
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Вийшов друком 22-й номер щоквартального літературно-художнього
журналу «Южное сияние», в який увійшли твори 29-ти авторів - поетів та
прозаїків Одеси, Києва, Москви, США, Польщі, Латвії, Ізраіля, Ірландії.
В Одеському літературному музеї пройшла презентація книги «Історія
гагаузів України» письменника С.Булгара та заступника голови Одеської облради
Ю.Дімчогло. На 800-ах сторінках автори розповідають про виникнення і
становлення гагаузької діаспори в Україні від XVIII ст. до нашого часу. 90
примірників отримають дев’ять гагаузьких сіл, решту – а це 910 примірників –
буде виставлено на продаж. Виручені гроші підуть на розвиток Центру гагаузької
культури, який розташований у селі Виноградівка Болградського району.
Вийшов новий, багато ілюстрований Путівник по Одесі, в якому є основні
факти з історії міста і численні матеріали про його найбільш відомі визначні
пам’ятки та культурні цінності.
«Одеса читає, Одесу читають» на десятках мов світу під час проведення
флешмобу у день народження великого одесита І.Бабеля. Ланцюжок читачів
розтягнувся майже на всю центральну частину міста. Сотні місцян під час цієї
акції читали твори одеських письменників І.Бабеля, Ю.Олєши, Е.Багрицького,
В.Катаєва, В.Інбер, сучасних одеських авторів на 24-ох мовах світу.Бібліотеки
Одеси надали усім бажаючим художню літературу для успішного проведення
флешмобу.
Хто переміг у I етапі літературного конкурсу ім. І.Бабеля? З 228-ми
оповідань на російській мові, які надійшли з 17-ти країн, журі відібрало роботи
15-ти авторів. Перше місце і нагороду у 60000 грв. одержала М.Гончарова з м.
Чернівці, друге – у А.Бердичевської з Москви, третє - у О.Гідеонова з Київа.
Музеї. Пам’ятники
На пляжі «Ланжерон», що у ЦПКіВ ім. Т.Шевченка, з’явився новий артоб’’єкт відомого українського скульптора, одесита М.Реви – фрагмент
старовинної двері з відчиненою створкою і з надписом Domus Solis, тобто Дом
Сонця. Це вже шоста робота автора, що прикрашає Одесу.
Музею образотворчих мистецтв ім. О.Бєлого, що у м. Чорноморську
Одеської області, виповнилося 40 років. Колекція фарфору цього музею
вважається однією з кращих на півдні України.
У селі Кулевча Саратського району Одеської області відкрито пам’ятник
святим рівноапостольним Кирилові та Мефодію, а центральну площу села
перейменовано на честь цих братів-просвітителів.
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В одному з дворів центру Одеси було відреставровано та встановлено
пам’ятник відомому художнику, голові Південно-Руського товариства
художників К.Костанді. На урочистостях були присутні родичі художника,
представники грецької громадськості та художньої школи імені К. Костанді.
В Одесі з’явився ще один новий арт-об”єкт – лавочка «Скамья», спинку
якої виконано у вигляді крилець великого метелика.
Національні культури
«Сімейна Одісея багатонаціональної Одеси» - так називається проект, який
було презентовано в Одеській обласній громаді греків за участі Генерального
консула Греції в Одесі Д.Кукулопуло. Проект ініціювали голова Одеської міської
громади «Грекі Одеси» О.Кузьмінська-Поліхроніді та журналістка О.Антонова з
роду Маврояні. Проект має метою збір та вивчення інформації про родові лінії
греків на Одещині.
Музей болгарської культури села Дмитрівка Татарбунарського району
Одеської області майже не буває без відвідувачів - тут регулярно проводяться
цікаві змістовні екскурсії.
«Българче» збирає друзів. Біля 200 дітей з чотирьох філій болгарської
недільної школи Татарбунарського та Кілійського районів Одеської області взяли
участь у звітному концерті, присвяченому Дню слов”янської писемності, просвіти
і культури.
В Одесі завершено конкурс «Дух Елади», в програмі якого були квести,
дослідницька робота, презентації та ін. заходи. Переможці отримали сертифікати
на подорож до грецького міста Лімнос, яке має співробітницькі відносини з
Одесою.
На честь 20-ліття побратимських відносин між Стамбулом і Одесою на
Потьомкинських сходах відбувся концерт «Стамбульский вечер». Для одеситів та
гостей міста лунали турецькі мелодії та пісні у виконанні музикантів народного
оркестру Муніципалітету Стамбула, відомих співаків, було продемонстровано
розважальний документальний фільм.
Образотворче мистецтво
«Якби не війна» – це назва виставки в Одеському музеї західного та
східного мистецтва. Представлено 122 портрети воїнів АТО та їх рідних.
Експозиція складається з 8-ми блоків: «Мами», «Про любов», «Загиблі»,
«Професія» та ін.
Виставку «Нам час для України жити», присвячену 100-річчю Української
революції, відкрито в історико-краєзнавчому музеї Одеси.
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В Одеському художньому музеі почало експонуватися повне музейне
зібрання творів великого марініста І.Айвазовського, яке охоплює період з 1830 по
1899 роки. Деякі з виставлених зараз творів були подаровані Одеському музею
безпосередньо майстром.
Більш ніж 100 творів живопису, графіки, скульптури, декоративноприкладного мистецтва 50-ти майстрів з 20-ти країн світу – Р.Кента, Х.Бідструпа,
С.Саварі та ін. демонструвалися на виставці «Двадцяте сторіччя» у музеї
західного та східного мистецтва.
Театрально-концертне життя
Наприкінці липня було відкрито новий, 71-ий сезон в Одеському театрі
музичної комедії ім.М.Водяного оперетою П.Абрахама «Бал в «Савойе». Взагалі
ж то у новому сезоні в цьому театрі на глядачів чекають квести, новий музей та
прем’єри – оперета Й.Штрауса «Циганський барон», сценічна версія феєрії
О.Гріна «Червоні вітрила», діти подивляться «Попелюшку», також протягом
сезону тут будуть працювати творча лабораторія та музей «Вікіпедія».
Група акторів Одеського ТЮГу ім. Ю.Олєши на чолі з лідером та
організатором С.Демченко реалізовує проект «Больничная клоунада» для дітей з
онкозахворюваннями.
Дуже неоднозначною вийшла нова вистава Одеського театру ляльок
«Интервью с ведьмами» у постановці мінського режисера Є.Корняги. Глядачів
заінтриговано – деякі приходять подивитись ще раз, деякі збігають з залу зараз
же, ще на початку перегляду.
У театрі на Чайній з успіхом пройшла здача вистави за п”єсою італійського
драматурга А.Ніколаї «Железный класс».
В Одесі відбулось яскраве шоу артистів цирку «Кобзов», на якому були
представлені екстремальні номери гімнастів, жонглерів та шоу-балета, а глядачі
стали свідками встановлення нового Національного рекорду. Цирковий силач
О.Білоконь руками протягнув за канат тягач з причіпом вагою 13.3 тони та ще й з
пасажирами. Фіксували рекорд представники Національного реєстру рекордів
України.
Естетичне виховання
Пройшов публічний захист дипломів художників-костюмерів та гримерів
Одеського театрально-художнього училища.
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Туризм
У смт Авангард Овідіопольського району Одеської області з ознайомчою
екскурсією побувала перша група випускників Школи екскурсоводів, яку
створено при туристичній фірмі «Тудой-Сюдой».
Для журналістів з Турції департаментом культури і туризму Одеської
міської ради було організовано прес-тур зі зйомками фільму про Одесу задля
популяризації нашого міста як культурного центру з багатою історією та добрими
умовами для якісного відпочинку.
Фестивалі. Конкурси. Свята
В Одесі відбувся Міжнародний театральний фестиваль «Into The Roots» до
святкування 25-річчя офіційного співробітництва між Україною та Японією.
Фестиваль було відкрито виступом одеського театру перформансу Буто. Своє
мистецтво перформансу на різних майданчиках міста відображали артисти з
різних країн. У програмі фестивалю – парад по Дерибасівській, театральні
вистави, воркшопи, виставки та ін. заходи.
У Міському саду Одеси з успіхом пройшов концерт професійного
джазового колективу Big Band Odessa City. Це новий творчий проект,створений
на базі Одеського муніципального театру духової музики ім. народного артиста
України О.Саліка.
У Всесвітній день шоколаду одеська майстерня репрезентувала солодкий
шедевр - шоколадну статую кондитера 2м.10см. заввишки з глобусом у руці із
зображеними на ньому символами 45 країн, де вже куштували шоколад від
одеських майстрів.Для виготовлення цього шедевру знадобилось 80 годин ручної
роботи та 32 кг бельгійського шоколаду.
До Дня морського флоту в Одесі пройшов черговий етап Морського
фестивалю. Частиною фесту стала унікальна виставка «Якоря», на якій було
представлено малюнки якорів. Краще зображення обирали шляхом голосування.
Переможець В.Краня отримав путівку у п”ятиденний круїз по Дунаю.Тепер
якорі-переможці будуть представляти наше місто на міжнародних виставках.
В рамках IV Міжнародного фестивалю Black Sea Music Fest у філармонії
відбувся українсько-литовський концерт. У першому відділенні звучала
українська музика, у другому – литовська.
У місті Ізмаїл Одеської області вже в четвертий раз пройшов Міжнародний
рок-фестиваль «Дунайська Січ», в якому взяли участь дві зарубіжні групи –
«Vuraj» з Біларусі (Мінськ) та «Skyle» з Литви (Вільнюс) Вони виконували
композиції на рідних мовах, а одну обов”язково українською - про Дунай.
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Ю. Мельник з м. Роздільна Одеської області отримала другу премію у
номінації «Театральне мистецтво» на Міжнародному фестивалі «Empair of
talents», що проходив у м. Мукачево.
Аматори з смт Вигода Біляївського району Одеської області брали участь у
VII Всеукраїнському фестивалі народної творчості «Червона калина» у Кривому
Розі, де здобули II і III місця та почесні Дипломи.
У місті Чорноморську Одеської області пройшов III фестиваль сучасної і
східної хореографії «Amira-Best», в якому взяли участь більш ніж 700
танцівників.
Фестиваль «Зрима пісня України», що проходив у Міському саду Одеси,
продемонстрував дух прилучання до народного коріння.Звучали народні пісні,
причому разом з відпочиваючими, проводилися майстер-класи з виготовлення
оберегів, бісероплетіння, плетіння з лози, можна було скуштувати страви
української кухні.
В Одесі проходив VI Міжнародний цирковий фестиваль «Золотий трюк
Кобзова», на якому свою майстерність продемонстрували 280 артистів з 15 країн
– Німеччини, Франції, Іспанії, Китая, Колумбії та ін. Цей фестиваль входить у
п”ятірку кращих світових фестивалей циркового мистецтва.
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