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Загальні проблеми культури
…затверджено конкурс Кіри Муратової. Міністерство культури України разом
з Одеською кіностудією та Одеським відділенням НСКУ заснували конкурс
короткометражних фільмів ім. Кіри Муратової «Короткие встречи», в якому можуть
взяти участь молоді режисери.

Бібліотечна справа
Одеська національна наукова бібліотека отримала грант Українського
культурного фонду на проект «Старовинна гравюра – національне надбання України».
Серед отримавших «Перший грант Українського культурного фонду: хто
отримав і на що направив?» – Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського. Саме його пам’яті
був присвячений виїзний зональний фестиваль «Безмежність української книги», в
програмі якого творчі зустрічі, майстер-класи, театралізовані шоу, нагородження
переможців літературного конкурсу «Одеський словограй». Все це дійство проходило
у селищі Любашівка, де взяли участь представники Ананьївського, Балтського,
Кодимського, Любашівського, Подільського та Савранського районів.
До Дня української писемності та мови Одеська ННБ запропонувала низку
культурно-просвітницьких заходів – у рамках «Тижня мови» пройшли презентації
книжково-ілюстративних виставок, радіоогляд, засідання клубу молодого науковця,
електронні виставки тощо.
В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського пройшла презентація збірки
Л. Українки «Подорож до моря» – першого окремого видання циклу, присвяченого
130-річчю першого приїзду 17-річної Лесі до Одеси.
У рамках проекту «Розповім вам за Одесу» в Одеській ЦМБ ім. І. Франка і
філії № 35 пройшла чергова зустріч читачів, на якій було розкрито невідомі факти з
історії міста.
У Білгород-Дністровській міській бібліотеці для дітей та юнацтва ім.
В. Катаєва пройшов «День бібліографії»: «Книжковий континент» за девізом «Читать
– это модно! Читайте свободно! Читайте везде!».
За ініціативи директора Одеської ЦМБС для дорослих Г. Лазарєвої було
поповнено бібліотеку у болгарській Варні виданнями її авторства за термін з 1999 по
2015 роки. Це нариси «Час. Кіно. Книга», «Кіра Муратова», «Володимир Висоцький»,
«Гліб Жеглов. Володя Шарапов. Місце зустрічі змінити не можна» та ін.
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В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася презентація першого і
другого томів «Сторінками історії Великомихайлівського району» в рамках проекту
«Невідома Гросулівщина» О. та Н. Долгових.

Кіномистецтво
На Одеській кіностудії відбулася прем’єра документального серіалу «Пантеон
Одеси» з демонстрацією трьох серій по 20 хвилин. Фільм зняв реж. І. КозловПетровський (кінокомпанія «Юг-фільм». Проект про відомих діячів науки, культури,
мистецтва, що знайшли своє упокоєння на 2-му християнському кладовищі м. Одеси.
Це І. Тимченко, М. Водяний, О. Благовідова та ін.
«Звёздный десант на "полях чудес"»: про роботу кіношколи при Одеській
кіностудії.

Клуби. Зоопарк. Парки
Сонце сходить і в глибинці. Про найуспішніших самобутніх артистів
Любашівщини Одеської області, а саме про хореографічний колектив «Санрайз», який
здобув диплом лауреата ІІ ступеню на відкритому міжнародному фестивалі-конкурсі
мистецтв «Зірковий бриз-2018» у м. Кітен (Болгарія).
Хореографічний колектив Окнянського центру культури і дозвілля Одеської
області «Гармонія» виступив на 15-му міжнародному конкурсі-фестивалі ім. А. Сови і
виборов Гран-прі, а Д. Скарвінко здобула І премію у номінації «Вокал».
В Одесі пройшов 4-й Всеукраїнський фестиваль «Лавка майстрів». У ЦПКіВ
ім. Т. Шевченка зібралися біля 150 майстрів народної творчості з своїми творами –
рушниками, вишиванками, розписаним хатнім начинням, іграшками, ювелірними
прикрасами, в’язанням.

Літературне життя
У Всесвітньому клубі одеситів видавництво «Оптимум» презентувало книгу
О. Рюрікова «Одесские зарисовки» – яскраву мозаїчну картину життя мешканців
одного з районів Одеси – Молдаванки.

Музеї. Пам’ятники
Місто Ізмаїл Одеської області як об’єкт історичного дослідження. Мова про те,
як українській історик А. Красножон і голландській спеціаліст у галузі середньовіччя
Османської імперії М. Тютюнджи працюють над науковим проектом по вивченню
ранньої історії м. Ізмаїла. Документи свідчать про те, що це місто було засноване у
1589 році.
В Одеському музеї західного та східного мистецтва після паузи у 25 років
налагоджуються прямі творчі контакти з відомими художніми галереями і музеями
Польщі.
Музей звуку провів виставку музичних шкатулок з Німеччини, Ізраїлю, Іспанії,
Франції, СРСР. Є тут і сувенірна коробочка цукерок – солодощі з’їли, а вона, як і
раніше, виконує Різдвяний гімн.
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Національні культури
Пройшов Всеукраїнський собор болгар в Аккерманській фортеці.
Татарбунарський район Одеської області було представлено на соборі районним
болгарським культурно-просвітницьким товариством «Родолюбіє», колективом
болгарської недільної школи «Българче», танцювальним колективом «Росна китка»,
вокальним ансамблем «Делжилерка». Пройшли також виставки, марш-паради,
майстер-класи та ін.
Пройшов День бессарабських болгар – це нагадування про славне минуле свого
народу, який зміг зберегти свою національну ідентичність і самосвідомість. Цьому
сприяла активна робота болгарської спільноти Одещини щодо збереження етнічних та
культурних традицій болгарського народу.

Образотворче мистецтво
У Татарбунарах Одеської області відбулося відкриття виставки творів
художників міжнародного пленеру «Колір оксамиту». Вже 5-й рік поспіль ці пленери
проходять на річці Расейці. Цього разу у пленері взяли участь художники та гості з
Польщі та Латвії, а також вінницький фольк-рок-гурт «Очеретяний кіт».

Театрально-концертне життя
Одеському обласному театру ляльок надано почесний статус «академічний».
Це один з найстаріших лялькових театрів України, він був заснований у 1932 році. У
репертуарі театру більш 20 вистав для дітей і дорослих. Знакова подія була відзначена
прем’єрного виставою «Баби Бабеля».
В Одеському українському музично-драматичному театрі ім. В. Василька –
прем’єра «Вона його любила…» за п’єсою білоруського драматурга А. Іванова «З
училища» у постановці режисера театру «Золоті ворота» (Київ) і його художнього
керівника С. Жиркова.
На сцені Одеського театру опери та балету відбулася прем’єра відродженого
через 25 років легендарного балету А. Хачатуряна за драмою М. Лермонтова
«Маскарад». Хореограф-постановник, зав. балетною трупою, заслужений артист
України Г. Севоян.
Театр гротеску Ісаака Бабеля. Про постановку Є. Корняги «Баби Бабеля» у
театрі ляльок. У виставі зайняті 65 ляльок і об’єктів, виконаних у різних техніках.

Школи мистецтв, музичні школи, училища
Вихованці шкіл естетичного виховання Одещини зі своїми роботами «Курочка
Ряба», «Дама с собачкой» та ін. взяли участь в обласному конкурсі «Мистецтво
оригамі».
В Одеській дитячій музичній школі ім. Л. Гінзбург відбувся концерт
фортепіанної музики лауреатів Всеукраїнського та міжнародних конкурсів учнів
дитячої школи мистецтв № 5 м. Одеси.
Учениця Білгород-Дністровської міської дитячої художньої школи Т. Бану
стала лауреатом Всеукраїнського інтернет-конкурсу образотворчого мистецтва «Моя
Батьківщина». Її роботу внесено у каталог творів переможців.
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Одеський дитячий хор був відмічений Золотим дипломом престижного 10-го
міжнародного конкурсу-фестивалю хорової музики ФA Ruqinit Frunza Din VII
(Кишинів, Молдова), де демонстрували свою майстерність хорові колективи України,
Румунії, Польщі, Росії, Македонії і Молдови. У категорії «Дитячі хори» саме хоровий
колектив ДМШ № 5 ім. Т. Боєвої м. Одеси було нагороджено Золотим дипломом.

Туризм
Корисний відпочинок поряд з Одесою. Йдеться про садибу «Медові роси» у с.
Ясеново І Любашівського району Одеської області, де відкрилася садиба сіл зеленого
туризму за сімейним проектом О. та В. Гогулінських, які доклали творчого потенціалу
до своєї 150-річної хатини.
Презентовано туристичний потенціал Одеси. В рамках відкриття авіарейсу
Одеса-Бухарест пройшов прес-тур для журналістів і туроператорів Румунії.
Румунська преса і профі цікавилися просуванням Одеси на міжнародному
туристичному ринку, участю у виставках, семінарах, реконструкцією пам’ятників.
«Виноград не може коштувати дешевше помідорів…» Це лейтмотив 5-го
міжнародного фестивалю «Свято вина», що відбувся у с. Долинське Ренійського
району Одеської області. Його гостями стали члени делегації з м. Тиргу Окна
(Румунія).

Фестивалі. Конкурси. Свята
В одеській кірсі відбувся великий концерт «Саксофон, орган, оркестр» у
виконанні В. Струк (орган), А. Степанової і Ду Ханфона (саксофон) та камерного
струнного оркестру (дир. І. Чернецький).
В одеському Домі клоунів пройшов дитячий фестиваль-конкурс «Фестиваль
СНІСК».
У Любашівці Одеської області відбувся ІІ обласний фестиваль малих
сценічних форм «Два крила», всі учасники якого отримали нагороди та призи. Це
були театральні колективи, читці, солісти, танцюристи, майстри циркового жанру з
усієї Одещини.
В Одесі відбувся 8-й міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс української
пісні «На крилах пісень – від старини до сучасності ім. Н.П. Ріхтер-Сочієнкової, на
якому було об’єднано 3 жанри української пісні: академічний, естрадний і народний.
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