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Загальні проблеми культури 

 

Одеському відділенню Національної Спілки художників України виповнилося 

80 років. Зараз Спілка налічує 290 членів, з яких 36 майстрів мають різні звання: 3 

народних художника України, 3 заслужених діяча мистецтв, інші – заслужені 

художники України. 
 

Чи стане Одеса круїзною Меккою? На міжнародній зустрічі робочої групи 

«Med Cruise Black Sea Working Group Meeting», організованій адміністрацією 

Одеського морського порту спільно з Асоціацією портів Середземного та Чорного 

морів «Med Cruise» накреслювалися шляхи відновлення круїзного судноплавства в 

басейні Чорного моря, тобто створювалася дорожня карта для поліпшення 

туристичної діяльності у регіонах. 
 

Над Одеською кіностудією знов нависла загроза повної приватизації з 

подальшим знищенням як профільного підприємства. 
 

Бібліотечна справа 
 

Одеситка стала кавалером французького Ордена Мистецтв і Літератури. Посол 

Франції в Україні И. Дюмон вручила саме такий Орден бібліотекарю наукової 

бібліотеки Одеського національного університету ім. І. Мечникова, кандидату 

історичних наук О. Полєвщиковій за наукові досягнення і внесок у розповсюдження 

французької культури. 
 

До 100-річчя випуску перших поштових марок України, до Всесвітнього Дня 

пошти Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського запросила бажаючих у подорож до країни 

«Філателія». Гостей чекали розповідь про історію створення перших марок України, 

мистецька презентація «Поштова марка – державний знак і історія країни», зустріч з 

представниками Одеського клубу філателістів. Крім того, можна було дізнатися про 

творців перших українських марок А. Середу та Г. Нарбута; про різнобарвність та 

різноплановість серій марок «Укрпошти» та ще про багато чого цікавого. 
 

«Мій символ віри непреложний...». Презентація книги Г. Могильницької з 

такою назвою пройшла в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського. 
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Кіномистецтво 
 

В Одесі ідуть зйомки короткометражної сатиричної казки з елементами гумору 

«Королевішна». Режисер і сценарист О. Кутинова, оператор А. Садовников. 
 

Клуби. Зоопарк. Парки 
 

Комунальне підприємство «Парки Одеси» відзначене Дипломом 

Всеукраїнського конкурсу у сфері розвитку парків. Про організацію відпочинку і 

дозвілля одеситів і гостей міста у парках розповідає в. о. директора КП «Парки 

Одеси» С. Овсов. 
 

Міжнародний День захисту тварин відсвяткували в одеському Зоопарку, одним 

з досягнень якого є робота по збільшенню кількості його «жителів». Сьогодні тут 

мешкають біля півтори тисячі тварин 250 видів. 
 

Літературне життя 
 

В Одеському видавництві «Оптимум» вийшла антологія віршованих творів про 

Балту і села Балтського району «Ніжна муза Поділля». Книга з’явилась подарунком 

до Дня народження міста. 
 

У 1896 році в Одесі народився відомий письменник Л. Славін, автор 

славнозвісного твору «Інтервенція», за яким на Одеській кіностудії було знято 

одноіменний фільм з В. Висоцьким в одній з головних ролей. 
 

Музеї. Пам’ятники 
 

В Одеському Музеї звуку експонується виставка музичних шкатулок із 

зібрання музею. Це скриньки з Німеччини, Ізраілю, Бельгії, Іспанії, Франції, СРСР. На 

виставці є сувенірна коробочка з-під цукерок, яка і через багато років виконує 

Різдвяний гімн. 
 

Одеський художній музей провів конференцію «Музей і концепція 

відкритості», яка зацікавила співробітників музеїв будь-якої форми власності, 

керівників музейних та культурних установ будь-якого рівня та інших спеціалістів. 
 

Незвична художня галерея відкрилася у с. Нерубайському Біляївського району 

Одеської області: картини знаходяться під землею і світяться. Ця галерея – «Симфонія 

світла» – розташована під землею, а картини намальовано спеціальними фарбами, що 

світяться у темряві. Ідея такого специфічного закладу культури – це ж катакомби! – 

належить жителькам Нерубайського С. Ганич та М. Василевській. 
 

Ворота кількох будинків по вул. М’ясоїдівській м. Одеси перетворилися на 

справжні художні «полотна». Тут можна побачити морські пейзажі, колоритних 

одеських господинь, Одесу «раньшего времени». 
 

Національні культури 
 

В Одесі пройшло святкування 25-річчя Благодійного фонду «Баварський дім 

Одеса», в рамках якого відбулось нагородження переможця «Конкурсу бізнес-планів» 

– комплексного проекту для підтримки малого і середнього бізнесу. До проекту 

входить навчання написанню бізнес-плану, практичне стажування у Німеччині 

терміном 1 місяць, підтримка німецьких експертів під час реалізації планів. 
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В Ізмаїлі Одеської області відкрився культурно-освітній центр «Генерал Інзов», 

де проводяться учбові заняття з болгарської мови і літератури, історії та географії. 

Весь учбовий процес – безкоштовний. 
 

У с. Новосельське Ренійського району Одеської області пройшов вже 12-й 

міжнародний фестиваль молдавської культури «Приходьте і танцюйте у молдавській 

хорі», в якому взяли участь біля 400 самодіяльних артистів з Румунії, Болгарії, 

Молдови, з м. Чернівці, з сіл Ізмаїльського району нашої області. 
 

Образотворче мистецтво 
 

В Одеському художньому музеї експонується виставка творів художника І. 

Гусєва. Таких художників зараз називають ТРЕНДСЕТТЕРОМ (тобто зачинателем 

напрямку) українського мистецтва. Сенс: у кожній залі прибрано одну з картин 

великого майстра – наприклад, це може бути твір Куїнджі, або Айвазовського, або 

Брюллова, а замість нього розташовано роботу І. Гусєва, виконану у тій же манері. 
 

Одеська міська художня галерея організувала і провела виставки, присвячені 

Дню художника – «Мозаїка творчості» та «Діалог. Портрет Невідомого», на яких були 

представлені живописні та скульптурні твори. 
 

Театрально-концертне життя 
 

У театрі ляльок готується експериментальна вистава: режисер з Мінська 

репетирує дійство «Бабы Бабеля», в основі якого – оповідання І. Бабеля «Иисусов 

грех», «Отец», «Король». 
 

В обласній філармонії відбувся концерт «Бандурна Одеса», присвячений 30-

літтю відкриття в ОНМА ім. А. Нежданової класу бандури. 
 

В Одеському арт-центрі «Underpub» відбулась прем’єра вистави драми Е. 

Радзинського «Я стою у ресторана...» за п’єсою «Ще раз про кохання». Режисер Н. 

Шарагова. 
 

В Одеському театрі опери та балету прем’єра балету «Маскарад» за 

одноіменною драмою М. Лермонтова на музику А. Хачатуряна. 
 

Одеський ТЮГ ім. Ю. Олєши порадував глядача виставою «Мауглі» за 

«Книгою джунглів» Р. Кіплінга. До роботи над виставою залучено спеціалістів з 

театру ляльок. Режисер-постановник – головний режисер Одеського театру ляльок Ю. 

Чайка. 
 

На камерній сцені того ж ТЮГу стався експеримент – було зіграно виставу 

«Над пропастью во ржи» за мотивами однойменного роману американського 

письменника Д. Селінджера. 
 

ТЮГ ім. Ю. Олєши та Міжнародна лабораторія молодої режисури Open doors 

провели заходи для молодих режисерів: майстер-класи, творчі зустрічі з 

професіоналами з різних країн, відібрали вистави для постановок. 
 

В Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного відбулось 

музичне шоу «Fusion Fest. От барокко до рока!» Одеського муніципального театру 
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духової музики ім. О. Саліка. Це був своєрідний перформанс за участі хорів, 

оркестрів, вокалістів і танцюристів. 
 

У Золотій залі Одеського літературного музею в рамках XIX миротворчої 

програми «Ювілейна Золота осінь миру-2018» пройшов музичний вечір «В ім’я миру 

на Землі», присвячений 50-літтю Одеської обласної ради миру. У ньому взяли участь 

народні і заслужені артисти України, лауреати літературних премій, міжнародних 

конкурсів, діячі культури. 
 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
 

Кожної неділі галерея сучасного мистецтва Invoque запрошує дітей на майстер-

класи, які проводять відомі одеські педагоги, художники. Так, у минулому учбовому 

році тут працювала Школа візуального мистецтва. 
 

Туризм 
 

Одеса презентувала так звані «родзинки» для мандрівників – найпривабливіші 

туристичні маршрути на міжнародній виставці UITM у Києві. 
 

Свої туристичні принади і можливості Одещина презентувала на Міжнародній 

виставці «World travel show 2018» у м. Надажин (Польща). Окремий стенд розповідав 

про різні напрямки туризму – культурно-пізнавального, гастрономічного, 

екологічного, рекреаційного тощо, про складові нашого туристичного потенціалу. 
 

Фестивалі. Конкурси. Свята 
 

Маємо що почитати, панове! Такого висновку дійшли по завершенні IV 

Міжнародного літературного фестивалю, який проходив в Одесі і зібрав до своєї 

орбіти російського письменника В. Єрофєєва, одеських письменників А. Костенко, М. 

Дімерлі, Б. Херсонського та ін. 
 

У Кодимі Одеської області пройшов ювілейний міжрайонний поетичний 

фестиваль. 
 

В Одесі завершився V Всеукраїнський дитячий вокальний фестиваль-конкурс 

«CHICK». 
 

IV Фестиваль сучасного болгарського кіно пройшов в Одесі за сприяння 

Національного кіноцентру Болгарії, Генерального консульства Народної Республіки 

Болгарія в Одесі, Одеської кіностудії та інших. Фестиваль стартував демонстрацією 

історичної драми «Возвышение» (2017). 

 

 
ХРОНІКА культурного життя Одещини. Інформаційний огляд за матеріалами преси : 

жовтень 2018 [Текст] : інформ. огляд за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / Одес. обл. 
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з 
громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір та ред. Ж. О. Карпінська ; коректор О. М. 
Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2018. –  
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