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Загальні проблеми культури
В Одеському обласному центрі української культури пройшло
вшанування клубних працівників міських та районних закладів культури, які
стали лауреатами обласного конкурсу «Майстер клубної справи» Цього року
це почесне звання отримали чотири працівники клубних закладів, у т.ч.
В. Молодецька, керівник народного молодіжного театру «Силует» БілгородДністровського міського центру культури і дозвілля.
«За заслуги» – заслужено. Член НСПУ О.С. Різників став повним
кавалером ордену «За заслуги». Указом Президента України від 7 грудня
2018 р. за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і
мистецтва, багаторічну просвітницьку діяльність та з нагоди 150-річчя
заснування товариства «Просвіта» О. Різникова нагороджено орденом «За
заслуги» І ступеню.
Одеса – місто, дружнє до дітей та молоді. Цей висновок зробив
Міжнародний дитячий фонд ЮНІСЕФ, який включив Одесу до 11
українських міст, які отримають статус «Громад дружніх до дітей та молоді».
Цей проект ЮНІСЕФ реалізує разом з Кабміном і, за умовами проекту,
переможці зможуть залишити у своїх бюджетах додатково 1 % податкових
надходжень.
Бібліотечна справа
«Осенние карнавалы Лины Костенко» – таку назву мала літературномузична композиція у бібліотеці ім. О.С. Пушкіна м. БілгородаДністровського, присвячена творчості видатної української поетеси,
неперевершеної Л.Костенко.
Пенсіонери одного з районів м. Одеси в ОУНБ ім. М. Грушевського
взяли участь у семінарі «Когнітивні порушення». Окрім того, пенсіонери
отримують у бібліотеці педагогічну послугу «Університет третього віку»,
продовжують працювати в проекті «Абетка соціального здоров’я».
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В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулося святкування Дня
людини, в програмі якого: бесіда «Міжнародні стандарти прав людини
(Україна)», огляд книжкової виставки «Юрист консультує», індивідуальні
консультації в пункті «Безоплатна правова допомога», лекція «Ідеали
Загальної декларації прав людини і сучасний світ».
Кіномистецтво
Одеська кіностудія буде знімати фільм «Світоч волі». Цей проект став
переможцем відбору сценарної лабораторії «Кіно-Авеню» І отримав
спеціальну нагороду «Симпатія Одеської кіностудії» на міжнародному
літературному конкурсі «Коронація слова-2018». Сценарій М. Кирильчука.
Фільм присвячений активісту українського національного руху В. Макусі,
який провів акцію самоспалення у листопаді 1968 р. на знак протесту проти
русифікації України.
На Одеській кіностудії відбулася прем’єра нових частин
документального серіалу «Пантеон Одессы». Були продемонстровані 4, 5 та 6
серії, героями яких були В. Холодна, С. Мартиновський, М. Огреніч,
О. Благовідовата В. Висковський.
Клуби. Зоопарк. Парки
Палацу культури – 70 років! Мова про ПК ім. Т.Г. Шевченка м. Ізмаїла.
Директор ПК Н. Бойко отримала з цієї нагоди Почесний знак відзначення
Одеської облради, а її співробітників було нагороджено грамотами і цінними
подарунками. Палац культури з нагоди свята теж отримав подарунок –
сучасну звукову апаратуру.
Рада Європи визначила 39 кращих ініціатив серед 127 міст. Однією з
кращих практик міжкультурної взаємодії визнано створення Грецького і
Стамбульського парків в Одесі. У 2017 році у Лісабоні (Португалія) міський
голова Г. Труханов розповів про практики, що демонструють
інтеркультурність нашого міста, толерантність по відношенню один до
одного конфесій, культур національностей. Одеса надала Туреччині і Греції
можливість побудувати національні тематичні парки.
Народний танцювальний колектив «Надречняночка» Тарутинського
району Одеської області (художній керівник П. Цушко) відкривав в Києві
Всеукраїнський фестиваль національних культур самобутнім молдавським
танцем. За активну творчу діяльність по збереженню та розвитку
національних традицій в Україні цей колектив був нагороджений дипломом.
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Літературне життя
«Южноесияние» не меркне! Вийшов новий випуск одеського
міжнародного литіратурно-художнього журналу «Южное сияние», який
видається з 2011 р. Статистика: 220 с. тексту, 36 авторів з Києва, Москви,
Мінська, Єкатеринбурга, Тули та ін. Серед авторів 12 одеситів. У номері 20
поетичних добірок «Окоём», «ЛитМузей», «Читальный Зал», «ЛитБук» та ін.
Відбулася презентація поетичної збірки «Червоні грона» І. Томи з с.
Долинівка Білгород-Дністровського району Одеської області. Це вже третя
збірка, за дві попередні «Мінливий світ» і «Воскресайте, люди!» у 2015 році
авторку було прийнято до Одеського відділення НСПУ.
Одеситка, поетеса І. Денісова презентувала поетичну композицію зі
збірки «На фоне стальных кораблей», що нещодавно вийшла друком. За цю
збірку авторка отримала звання лауреатки конкурсу «Изумрудный Дюк»
ім. де Рішельє.
У Всесвітньому клубі одеситів було презентовано тритомник путніх
заміток лауреата премії К. Паустовського, відомого одеського журналіста
А. Рибака. Книги об’єднані загальною назвою «Чи добре там, де нас немає?»
та мають підзаголовок «Моя Європа від "А" до "Ю"», оскільки присвячені
враженням від подорожей по країнах Європи.
В одеському літературно-меморіальному музеї О.С. Пушкіна відбулися
святкові читання «Одесские страницы» авторів журналу «Гостиная», які були
присвячені ювілейному, 100-му, випуску цього журналу. Перший номер
вийшов у 1995 році.
Музеї. Пам’ятники
У м. Болграді Одеської області на єврейському кладовищі відбулося
відкриття відреставрованого пам’ятника жертвам Голокосту, відкритого ще у
1950 році. У ході реконструкції було відновлено тексти на плитах могили, де
поховано жертв нацистського режиму. Меморіал реставровано на кошти
Одеської регіональної асоціації євреїв-колишніх жертв гетто та
концентраційних таборів.
Розпочався капітальний ремонт арт-об’єкту – відомої в Одесі
скульптурної композиції «Петя и Гаврик», яка не знала ремонту з моменту
встановлення у 1988 році. Ремонт буде коштувати близько 1 млн. грн.
У смт Миколаївка Одеської області після ремонту відкрито історикокраєзнавчий музей. За кошти районного бюджету було повністю оновлено
експозицію, фотоматеріали, експонати та зроблено косметичний ремонт.
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Національні культури
Банівка Болградського району Одеської області – старовинне село
компактного мешкання бессарабських болгар. Нещодавно будинок культури
села відсвяткував 40-річчя, з нагоди чого відбувся святковий концерт, у якому
взяли участь вокальні ансамблі «Небесна дъга» («Райдуга»), «Българска
роза», «Червона калина», «Дзвіночок», хореографічний колектив
«Едельвейс».
В Одесі пройшов урочистий прийом Генерального консула Румунії
Е. Рапчі з нагоди святкування 100-річчя об’єднання країни та створення
румунської держави. Багато етнічних румун мешкає і на Одещині.
На Одещині в Тарутинській болгарський недільній школі пройшло
свято «Традиции на мое то семейство» під девізом «Наші предки гідні доброї
пам’яті». На свято приходили родинами, про історію яких були зібрані цікаві
матеріали: фото, документи, старовинні речі та ін.
Одеса святкує Хануку. З цього приводу на Приморському бульварі
засвітилась Ханукія – дев’ятисвічник, що розсіює зло. Першу свічку запалили
головний равін міста і Півдня України А. Вольф і міський голова Г. Труханов.
Всім, хто зібрався на бульварі на це свято, було запропоновано святкове
частування, на святковому ярмарку можна було придбати книги, вироби,
предмети іудаїки.
Образотворче мистецтво
«Під південним сонцем Білгорода-Дністровського» – під такою назвою
в приміщенні Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря було
відкрито виставку творів художників-учасників 2-го міжнародного пленеру
«Cetotea Alba», який було присвячено святкуванню Національного дня
Румунії.
«Південний шлях, або Двадцять років потому» – про проект визначних
художників Одещини і Миколаївщини, який поклав початок систематичних
колективних виставок, обмінних вернісажів Півдня України, виданню
спільного живописно-поетичного альбому «Лампада над Синюхою».
Міжнародна художня виставка-марина відкрилася у краєзнавчому музеї
м. Білгорода-Дністровського Одеської області. Відкрив вернісаж президент
Одеської спілки художників-мариністів, заслужений художник України М.
Вилкун.
До Міжнародного дня акварелі в Одесі пройшло Всеукраїнське
міжнародне художнє бієнале акварельного живопису. Представлено роботи
біля 200 художників-акварелістів з Молдови, Росії, України, Китаю, Польщі,
Італії та ін. Бієнале-2018 присвячене 160-річчю повернення із заслання
Т. Шевченка – засновника акварельного живопису.
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На свято до Лускунчика, яке проходило у залах Одеського музею
західного і східного мистецтва, де експонується виставка раритетних
колекційних та авторських ляльок «Немецкое кукольное Рождество» та
«Премия Макс-Оскар-Арнольд. Украинский дебют». Більшість ляльок та
іграшок подана проектом «Культура, Одесса», а премія «Макс-ОскарАрнольд» заснована муніципалітетом «Баварського міста ляльок»
Нойшатадта-бат-Кобурга. 2017 та 2018 роки стали успішними для дебюту
українців в цьому престижному конкурсі: за два роки – вісім перемог.
Театрально-концертне життя
Іван Цуркан – хлопець з Біляївки Одеської області, з нетеатральної
родини, у 2018 став заслуженим артистом України і служить зараз в
Одеському театрі ляльок, виступає в Одеському будинку клоунів та в
Одеському українському музично-драматичному театрі.
У одеському театрі «На Чайній» відбулася прем’єра вистави за п’єсою
Г. Пінтера «Кухонный лифт». Автор – лауреат Нобелевської премії з
літератури 2005 р. Режисер А. Оніщенко.
У одеському ТЮГі ім. Ю. Олеши пройшла прем’єра вистави «Все
мыши любят сыр!» за п'єсою угорського драматурга Д. Урбана.
«Бажаєш бути молодим – збережи в собі дитину!» Про прем’єру
мюзиклу «Засіб Макрополуса» в Одеському театрі музичної комедії ім.
М. Водяного. Музика В. Баскіна, лібрето К. Рубінського.
«Балаганчик» завжди у дорозі. Дитячий музичний театр, який
заснувала заслужений робітник культури України Н. Хохлова, святкує свій
срібний ювілей – 25-річчя. Театр працює в ДМШ № 13.
На сцені Одеської опери – три голови дракона. Це нова опера-вербатім
«Дракон» за мотивами однойменної п’єси Є. Шварца. Композитор
А. Байбаков, драматург П. Арьє, режисер Є. Лавренчук – керівник
новоствореного Фонду Одеської національної опери.
Одеський театр опери та балету дав заяву про намір створити
оригінальний репертуар. Нові постановки будуть здійснюватися за
допомогою Фонду Одеської національної опери, який служитиме розвитку
театру і стане матеріальною опорою нових постановок та буде взаємодіяти з
громадськими організаціями Одеси, меценатами міста.
Артисти Одеського українського музично-драматичного театру ім. В.
Василька виступили у м. Южне з музвиставою «Город моего детства» за
п’єсою відомих одеських письменників Г. Голубенка, Л. Сущенка та В. Хаїта.
На сцені Одеської філармонії вже 25 років виховують дітей на
класичних мелодіях за культурним проектом «Юний меломан» – дитячим
музичним абонементом.
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Школи мистецтв, музичні школи, училища
Одеській середній спеціалізованій музичній школі-інтернату ім.
П. Столярського (рік заснування 1933) Міністерство культури України
виділило 5 млн. грн на придбання 4 чеських роялів, піаніно, наборів духових
та струнних інструментів.
Школа мистецтв м. Роздільної Одеської області гідно представила
район – тут пройшов ІІІ відкритий конкурс фортепіанної музики, в якому
взяли участь вихованці мистецьких шкіл селищ Лиманське, Іванівка, Велика
Михайлівка, Радісне, Ширяєве.
У Нерубайській дитячій школі мистецтв Біляївського району Одеської
області пройшов 8-й регіональний фестиваль-конкурс «Світанок» у двох
номінаціях – «Образотворче мистецтво» і «Декоративно-прикладне
мистецтво».
Туризм
В Одесі пройшов туристичний форум країн-сусідів Workshop «Турція –
місце перехрещення цивілізацій». У діловій зустрічі взяли участь ведучі
представники турецького туристичного бізнесу і більш ніж 120 керівників і
спеціалістів туристичних компаній і готелів Одеси. На форумі йшла мова про
нові маршрути, комфорт та сервіс.
Фестивалі. Конкурси. Свята
«Діти малюють світ» – назва виставки творів фіналістів Міжнародного
конкурсу-бієнале дитячої творчості в Одеській міській художній галереї, що
знаходиться у Свято-Архангело-Михайлівському монастирі.
17 учнів Южненської дитячої музичної школи мистецтв Одеської
області змагалися за звання кращих на 8-му міжнародному фестиваліконкурсі Debut Premium-2018, який проходив у м. Рига (Латвія).
З успіхом виступив на Міжнародному фестивалі «Sky Stars best autumn
Krakov» ансамбль хореографічних мініатюр з м. Чорноморськ Одеської
області «Радість». Всі композиції колективу отримали перші і другі місця.
У школі ім. П. Столярського відбувся відкритий ІІІ Всеукраїнський
конкурс юних музикантів «Срібна нота».
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ХРОНІКА культурного життя Одещини. Інформаційний огляд за матеріалами
преси : листопад 2018 [Текст] : інформ. огляд за матеріалами преси, Інтернету та
неопублік. док. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з
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