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Випуск 3 (березень 2019 р.) 

  
Загальні проблеми культури.  

Проблеми. Нагородження. Семінари 
 

У Міжнародний день театру відбулося урочисте нагородження переможців 4-го 

Одеського міського фестивалю театральних прем’єр. Винагородами відмічено:  

- академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька за 

виставу «Конотопська відьма»; 

- академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного за виставу «Тайна 

Макропулоса»; 

- академічний російський драматичний театр за виставу «Закат»; 

- національний академічний театр опери і балету за балет «Маскарад»; 

- театр юного глядача ім. Ю. Олеши за виставу «Червона каска»; 

- театр ляльок за виставу «Баби Бабеля»; 

- обласну філармонію за музичний проект «Вечори на хуторі… поблизу 

філармонії, або Ніч перед Різдвом»; 

- муніципальний театр духової музики ім. О. Саліка за виставу «І диво музики 

величної». 

У ТОП-100 успішних жінок Одеського регіону нагороджено: 

- у номінації «Державна служба» начальника управління культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини ОДА О. 

Олійник; 

- у номінації «Культура і мистецтво»: генерального директора театру опери та 

балету, заслуженого робітника культури України Н. Бабіч; актрису українського 

музично-драматичного театру ім. В.Василька, народну артистку України Д. 

Малу; директора театру музичної комедії ім. М. Водяного, заслуженого 

робітника культури України О. Редько; директора Клубу високої музики, 

продюсера Міжнародного музичного фестивалю «Одеса Джаз Фест» Н. Ертнову; 

директора філармонії, заслуженого робітника культури України Г. Зіцер; 

режисера-постановника фестивалів і концертних програм, заслуженого 

працівника культури України Т. Подерську; продюсера, композитора, ведучу 

авторської програми «Одеський коктейль» на радіо «Одеса-мама» О. Палашек та 

ін. 

Бібліотечна справа 
 

У Одеській ННБ з нагоди завершення ювілейного року молдовського поета, 

публіциста, вченого, патріота О. Матеєвича презентували виставку 

«Відродження/Renastеsre». Захід відбувся в рамках презентації Музею української книги в 

Одесі – проекту, який реалізується за рахунок коштів секторальної підтримки ЄС. 
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На базі Роздільнянської ЦРБ Одеської області відкрито сучасний медіапростір, де 

планується проведення просвітницьких лекцій, семінарів різної тематики, конференцій. У 

2018 році в Одеській області було створено 10 таких центрів, що передбачено 

Стратегічним планом дій голови Одеської ОДА М.Степанова. 

В м. Арциз Одеської області відкрито оновлену арт-галерею центральної 

бібліотеки. Ремонт цього об’єкту пройшов у рамках Обласної комплексної програми 

«Культура Одещини 2017-2019 років», з якої на ремонт з обласного бюджету було 

виділено близько 500 тис. грн. 

«Дзвенить струмочком рідна мова» – таку назву мав тематичний захід у 

Роздільнянській районній бібліотеці для дітей Одеської області, присвячений 

Міжнародному дню рідної мови. Діти взяли участь в імпровізованій подорожі у Країну 

мовознавства, у різних конкурсах, «Мовному асорті». 

Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського запросила читачів і гостей на лекцію 

«Опальний гетьман і його правда», присвячену життю І. Мазепи. 

У Прилиманській СБ Овідіопольського району Одеської області провели акцію 

«Подаруй книгу бібліотеці», присвячену Міжнародному дню дарування книги. 

Бібліотечний фонд було суттєво поповнено. 

У рамках реалізації проекту «Уроки доброти» в Одеській ОУНБ ім. М. 

Грушевського відбулася презентація книги дитячого письменника С. Бакуменка «Ребятам 

о собачках». 

 

Кіномистецтво 
 

«Фільми, що стали подіями» – в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського тривають 

«Українські кіносереди»: демонстрація фільмів клубного фестивалю «Нове українське 

кіно» – фільми «Герой мого часу», «Іній», «Коли падають дерева», «Брама». 

 

Клуби. Парки. Зоопарк 
 

Кодимщина – скарбниця неповторних талантів. У день визволення цього району 

Одеської області від нацистських загарбників відбувся гала-концерт фестивалю «Таланти 

твої, Кодимщино», в якому взяли участь учасники художньої самодіяльності сільських 

клубів та будинків культури – танцюристи, співаки, читці. 

 

Літературне життя 
 

Вийшов перший номер 2019 року журналу «Южное сияние». Об’єм 210 сторінок. 

Надруковано твори 44 авторів з 17 міст країн світу – Одеси, Рибниці, Москви, 

Севастополя, Філадельфії, Монреалю, Ієрусаліма та ін. У цьому номері вийшли друком 

твори 12 одеситів. 

Екс-мер Одеси Р. Боделан презентував збірку есе «Куда мы идём?». Раніше були 

видані його же мемуари «Простите меня, одесситы» та «Исповедь». 

У Всесвітньому клубі одеситів презентовано книгу Т. Найденко «Всё дано». Це 

було відкриття Поета. 

Тіні у фас і «Тіни в профіль» – таку назву має нова книга одеської письменниці О. 

Андрейчикової, учасниці літературної студії «Зелена лампа», автора книг «Остаться дома в 

понедельник», «Акулы тоже занимаются любовью». 
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Музеї. Пам’ятники 
 

«Сходинки знань» з’явилися перед Одеською ННБ. Відбулася церемонія відкриття 

нової скульптурної композиції відомого українського скульптура, одесита, М. Реви. 

Роботу, що уявляє собою книголюба, який тримає величезну стопку книг, створено під 

слоганом «More books, less fear» («Більше книг, менше страху». 

Скільки поверхів в Одеському оперному театрі? 14! Про тріумфальну арку Одеси, 

освітлення міста спиртом, Фраєр-штрасе, Потьомкінські сходи розповідає краєзнавець, 

екскурсовод, журналіст Є. Гринкевич. 

У Одесі відкрито меморіальну дошку землякові, відомому актору кіно та естради, 

народному артисту України А. Сові. Дошку виготовлено і встановлено за рахунок 

бюджетних коштів Одеської міської ради. 
 

Національні культури 
 

«И расскажи сыну своему…» Виставка з такою назвою відкрилася в музеї історії 

євреїв Одеси «Мигдаль-Шорашим». Ідея виставки – без пам’яті про минуле немає 

майбутнього. 

Весну зустрічали фольклорним фестивалем «Мерцишор», який вже у 36-й раз 

проходив у Ренійському районі Одеської області. Місце проведення – Орловській БК, де 

виступили зразковий танцювальний ансамбль «Опінкуца», зразковий вокальний ансамбль 

«Дорулец», народний ансамбль молдавської музики «Ізвораш», вокальні ансамблі 

«Ностальгія» і «Басарабянка» та ін. 
 

Образотворче мистецтво 
 

«Сцена в глазок фотокамеры» – другий рік до Міжнародного дню театру Одеським 

ТЮЗом ім. Ю. Олеши проводиться конкурс театральної фотографії «Театр у 

фотооб’єктиві» (Theatre Exposed). Міжнародне журі визначило 37 переможців з України, 

Білорусі, Ізраїлю, Боснії та Герцеговини, Ірану, Росії. 
 

Театрально-концертне життя 
 

Балеринами народжуються! Більше року працювали в Одеському театрі опери та 

балету над казкою-феєрією для всієї родини «Рождение балерины» – історією про шлях 

дівчинки до своєї мрії. Автор ідеї і лібрето Л. Сергейчук. Нова вистава та її постановка 

народились в рамках програми «Одесская опера – детям». 

Герої Олеши знов з нами. В рамках святкування 120-ліття від дня народження 

відомого письменника, одесита Ю. Олеши в Одеському ТЮГі пройшли відкриті читки 

двох текстів цього письменника. 

Тему природи підхопить рояль – Одеський національний філармонійний оркестр 

дав концерт, в програмі якого гармонійно об’єдналися класика Й. Гайдна, С. Рахманінова 

та музика сучасного українського композитора О. Шимка. Диригент – киянин В. Протасов. 
 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
 

Учні фортепіанного відділення Татарбунарської районної дитячої музичної школи 

взяли участь в 4-му обласному академічному конкурсі фортепіанної музики «Classic 

Quest». ІІІ місце посіла К. Акімова. 

У дитячій музичній школі № 1 відбулося нагородження переможців 6-го Одеського 

міського вокального конкурсу «Співоча перлина», в якому взяли участь близько 100 учнів 

шкіл естетичного виховання. Конкурс проходив у номінаціях «Академічний вокал», 

«Народний вокал», «Малі форми» і «Вокальні ансамблі». 
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В Одесі відбувся ювілейний концерт «Lusieme al pianoforte»фортепіанного відділу 

дитячої музичної школи № 8, присвячений 130-літтю з дня народження українського 

композитора, педагога і громадського діяча Л.М. Ревуцького. Концерт пройшов в рамках 

святкування 50-річчя цієї музичної школи. 

Естетичне злиття. У м. Білгороді-Дністровському мають намір об’єднати дитячі 

музичну та художню школи у єдиний заклад. Таке злиття обумовлено вимогами реформ 

системи освіти та децентралізації. Назва нового комунального закладу «Білгород-

Дністровська школа мистецтв ім. Л. Гінзбург». 
 

Туризм 
 

У Берлині пройшла Міжнародна туристична виставка ІТВ Berlin 2019, на якій було 

представлено більше 180 країн, у т.ч. Україна, і, частково, Одеса. Виставка відображає 

основні тенденції розвитку міжнародного туризму. Ціль участі Одеси (від 2011 р.) – 

популяризація нашого міста як привабливого об’єкту для цілорічного відвідування, 

розширення співробітництва. 
 

Фестивалі. Конкурси. Свята 
 

У коледжі мистецтв ім. К. Данькевича пройшов традиційний 15-й джазовий 

конкурс ім. Р. Кобанченка. Гран-прі виборола піаністка, яка була студенткою цього 

учбового закладу, а зараз є його викладачем, композитор і засновник джазового групи 

«Justplay». 

Вихор акордів – це про успіх гітаристів шабівського колективу «Торнадо» 

Білгород-Дністровського р-ну. Йдеться про великий Міжнародний фестиваль-конкурс 

«World of Talents»(«Світ талантів»), який щойно завершився у Львові. Зібралися на 

музичному форумі біля 120 представників Східної Європі та всіх областей України, серед 

яких був і ансамбль гітаристів з Одеської області. Музиканти-шабівці посіли звання 

лауреата І премії та отримали безкоштовний сертифікат для участі у дитячих музичних 

фестивалях. 

В деяких районах Одеської області пройшов мультижанровий Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс «Фестиваль СНІК» з номінаціями «Хореографія» і «Вокал». 

В Одесі пройшов І Всеукраїнський конкурс піаністів «Зірки твої, Україно» пам’яті 

видатного піаніста і викладача, професора, завідувача кафедри спеціального фортепіано 

Одеської консерваторії ім. А. Нежданової, заслуженої артистки України Л.Н. Гінзбург. 

Вихованець Білгород-Дністровської міської (Одеська область) дитячої музичної 

школи ім. Л. Гінзбург, піаніст І. Матюшенко став другим за підсумками  регіонального 

конкурсу фортепіанної музики «Класік квест». 

 

 

 
ХРОНІКА культурного життя Одещини. Інформаційний огляд за матеріалами 

преси : березень 2019 [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.                                 
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