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Загальні проблеми культури.
Проблеми. Нагородження. Семінари
На благо і на славу Одеси затверджено нову премію, яка має ім’я драматурга,
сценариста, художнього керівника команди КВВ «Джентльмени Одеського
державного
університету»
Яна
Гельмана.
Перші
лауреати:
журналіст
Є. Голубовський, засл. художник України М. Рева, поет М. Векслер та ін. Сума
кожної премії 10 тис. грн.
Заявку на включення Аккерманської фортеці до попереднього списку
ЮНЕСКО розглядає Національна комісія України, бо цей пам’ятник є одним з
найпопулярніших туристичних об’єктів Півдня України.
Грецький та Стамбульський парки як символ міжнародних культур. Рада
Європи визначила 39 кращих інтеркультурних ініціатив серед 127 міст-учасників
програми «Інтеркультурні міста». Створення Грецького і Стамбульського парків в
Одесі визначено однією з кращих практик міжкультурної взаємодії на рівні з
Монреалем, Женевою та Мадридом.
За вагомий внесок у культурну скарбницю одеситку, відому письменницю і
громадську діячку, засл. працівника освіти України Г. Могильницьку удостоєно
медалі Івана Мазепи за книгу історичних поем «Імена».

Бібліотечна справа
В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася презентація нового роману
одеського письменника Є. Стеблівського «Генерал. Пророцтва Юрка Тютюнника».
Одеська центральна міська бібліотека ім. І. Франка стала місцем проведення
свята, присвяченого Дню культури Румунії. Учні з Саратського району читали вірші
великого румунського поета М. Емінеску на румунській мові.

Кіномистецтво
Кіношні місця Одеси: з якого балкону стрибав В. Висоцький, де Остап Бендер
зустрів Зосю Синицьку – це все знімалося у центрі Одеси, тобто вулиці, бульвари,
провулки, двори міста стали справжніми кінознімальними майданчиками.
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Клуби. Зоопарк. Парки
«Соборна Україна – одна на всіх, як оберіг» – таку історичну годину провела
Захарівська районна б-ка для дітей з метою виховання у дітей поваги та любові до
Батьківщини, людської гідності, формування національної свідомості.
В Одеському зоопарку відбулося свято «Різдвяні казки: ігри, гадання,
хороводи, знайомство зі світом живої природи, годування екзотичних тварин».
Бульвар Жванецького в Одесі, названий так у 2009 році, багатий на цікаві
лавочки та на привід чехівського «Вишневого саду». Бульвар знаходиться в
очікуванні реконструкції.

Літературне життя
«Одеський декамерон» одеського письменника Г. Голубенка став книгою року
на фестивалі «Зелена хвиля-2018».

Музеї. Пам’ятники
В Одесі продовжується поновлення ансамблю Воронцовського палацу. Під час
його реставрації виявлено облицювання східців колонади 30-х років ХІХ сторіччя,
кераміку та предмети побуту, інші артефакти.
Історична перлина Захарівщини Одеської області – саме так можна сказати про
місцевий народний історико-краєзнавчий музей, який існує вже більше 50 років, а
музейний фонд налічує майже 2000 предметів.
30 років виповнилося єдиному в Україні Одеському музею приватних колекцій
ім. О. Блєщунова. Ювілей відмічено експозицією живопису, скульптури та графіки
«Витівки Зевса» та книжково-ілюстративною виставкою ОННБ «Історія скарбниці
прекрасного».

Національні культури
У Прохорівському сквері м. Одеси відбулася траурна церемонія з нагоди
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. До підніжжя пам’ятника «Дорога
смерті» було покладено вінки, в єврейському культурному центрі Бейт Гранд
відбулося багато пам’ятних заходів, серед яких прем’єра вистави «Театр очевидців».
Щасливі свята на довгі літа – з середини січня у римо-католицькому
кафедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії проходив 6-й екуменічний
фестиваль колядок «Різдвяні мелодії», на якому був присутній консул Республіки
Польща С. Загданський. Окрасою свята був виступ зразкового хорового колективу
дитячої школи мистецтв № 3 м. Одеси.

Образотворче мистецтво
«Снимок года» – психологічний портрет: підведені підсумки і вручені нагороди
переможцям 16-ї Одеської обласної виставки-конкурсу «Снимок года – 2018». Журі
розглянуло 235 фоторобіт 60 авторів, відібрано 90 фотознімків.
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Театрально-концертне життя
Умовним способом можна назвати історичну реконструкцію у дусі зворотного
передбачення, що продемонстрував глядачам режисер і композитор А. Коломійцев,
який поставив на сцені Будинку клоунів м. Одеси виставу за п’єсою
Дм. Корчинського «Віденський кофе».
Пройшов творчий звітний концерт Окнянського хореографічного колективу
«Гармонія» Одеської області. Виступили у програмі старша, середня і молодша групи
колективу.
В Одеському театральному ліцеї сталася прем’єра нової учбової вистави
«Эзоп, Федр и… клюква». Керівник ліцею і режисер вистави А. Падука.
У ТЮГі ім. Ю. Олеши відбулася прем’єра вистави молодого драматурга
К. Клімовськи (Швеція-Ізраїль) під назвою «Красна Каска». Підзаголовок – «Пьеса
для детей и их родителей».
Вже вп’яте Одеська філармонія проводить нічний концерт, а вдруге –
одноденний фестиваль «Вечори на хуторі поблизу… філармонії, або Ніч перед
Різдвом».
Пройшов 8-й «Різдвяний фестиваль в Одеській опері». Звучала духовна музика
Перголезе, Пьорсела, Баха, Генделя. Завершено фест. балетами П. Чайковського
«Лускунчик» та «Спляча красуня».
Виставу «Ніяких чоловіків!» підготувала Одеська театральна студія
М. Тростянецького. Автор – Г. Бариллі за п’єсою «Медовий місяць».
Флешмоб в ім’я музики провели музиканти симфонічного оркестру Одеси
«Grand Orchestra» у центрі міста задля популяризації класичної музики.

Школи мистецтв, музичні школи, училища
На шляху до творчих досягнень опинилася ДМШ, яка перейшла до Шабівської
сільської ради Білгород-Дністровського р-ну Одеської області. За І учбове півріччя
2018-2019 рр. учні взяли участь у 22 міжнародних фестивалях і конкурсах, де
заробили багато нагород – грамот, дипломів, цінних подарунків.
Вихованці Окнянської ДМШ Одеської області показали новорічну виставу
«Новорічний переполох, або Казкові герої в шоці».
Школу ім. П. Столярського м. Одеси простіше поховати, ніж прокормити. Так,
мабуть, вирішили в Мінкультури України, так як не виділяють необхідні кошти, а
дирекція школи не має можливості належним чином виконувати правила
протипожежної безпеки. Педагоги та батьки учнів, певна річ, проти.
Вихованці Окнянської школи мистецтв Одеської області взяли участь у 5-му
Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв «Подільський зорепад» у м.
Вінниці. У номінації «Естрадний вокал» вони посіли два перших місця, а
інструментальний ансамбль «Водограй» зайняв І місце у своїй номінації.
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Фестивалі. Конкурси. Свята
В Одесі пройшов 3-й Всеукраїнський конкурс юних музикантів «Срібна нота»,
переможці якого отримали нагороди.
Підведено підсумки 23-го міжнародного конкурсу дитячої образотворчої
творчості «Різдвяна зірка», який проходив в Одеській міській художній галереї,
розташованій на території Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря. У
конкурсі взяли участь майже 2000 дітей з України, США, Польщі, Франції та ін. країн.
Виставку-конкурс дитячого малюнка «Різдво моїми очима» організовано у
Білгород-Дністровському міському центрі культури і дозвілля відділом культури РДА
і американським благодійним фондом «Надія для України».
У Кодимському районі Одеської області започатковано районний фестивальконкурс «Таланти твої, Кодимщино!» з метою популяризації сучасної та національної
культури, розвитку аматорського мистецтва, виявлення і демонстрації творчих
досягнень у районі.
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