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Загальні проблеми культури.
Проблеми. Нагородження. Семінари
Одеську письменницю Е. Леус за повість «Високосний щоденник»
нагороджено новою літературною премією ім. Петра Сороки, яку заснувало
київське видавництво «Український пріоритет».

Бібліотечна справа
Відкрий для себе Україну. В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського
відбулася презентація книжкової науково-популярної серії «Патріоти».
ОННБ провела презентацію проекту «Litera», який передбачає створення
літнього майданчику у зовнішньому дворику бібліотеки, поряд з центральним
входом, де можна буде почитати, послухати лекцію, випити кави або чаю.
Мовою рідною світ пізнається. Татарбунарська ЦРБ Одеської області
провела кілька заходів до Міжнародного дня рідної мови: книжкову виставку
«Мова – життя основа», виставку документів з фондів районного історикокраєзнавчого музею, вікторину «Знавці рідної мови».
Мова Піднебесної в Одесі: до Року Китаю в Україні в Одеській ОУНБ ім.
М. Грушевського відбувся літературно-музичний вечір «Мова Піднебесної в
Одесі».
В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського пройшов захід «Зустріч у темряві»
– про те, як люди з вадами зору пізнають світ навколо себе, як вирішують свої
проблеми, як пишуть і читають, орієнтуються у просторі.
Ніч у науковій бібліотеці пройшла в ОННБ, де було об’єднано свято
закоханих 14 лютого з Міжнародним днем дарування книги під загальною назвою
«Ніч у бібліотеці. Поетика кохання». У програмі – костюми, маски, сюрпризи,
несподіванки, конкурси, музика, поезія, рукоділля тощо.
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Кіномистецтво
Кінострічка довжиною в 100 років – Одеська кіностудія веде свою історію
з кіноательє «Мирограф», що створив один з перших кінематографістів
М. Гроссман.
Зірка і смерть легендарної актриси:пройшла низка заходів в Одесі,
присвячених пам’яті зірки німого кіно Віри Холодної. Це зустріч у музеї звука,
присвячена її пам’яті і пам’яті закоханого в неї О. Вертинського; виставка «Тінь
на екрані. Віра Холодна. Останній рік. Одеса» в музеї-квартирі Л. Утьосова;
програма до 100-ліття від смерті В. Холодної і 130-річчя від дня народження
О. Вертинського у літературно-меморіальному музеї О.С. Пушкіна.
Одеська кіностудія починає співробітництво з колегами з Норвегії. Це буде
співпраця Одеської кіностудії з норвезькою кінокомпанією «FilmCamp», що
розташована за Полярним колом. Продюсери обох країн висловлюють надію на
успіх спільного проекту.

Літературне життя
Літературній студії «Зелена лампа» виповнилося 10 років. На її світло
збираються молоді поети і прозаїки, читають свої твори, обговорюють творчість
колег. Тут проходять літературні вечори і літературні фестивалі щорічно
видається по одній книжці, тобто за 10 років видано вже 10 книг.
В Одесі вийшов календар, де твори з фонду художнього музею підписані
цитатами з творів М. Жванецького. Ось приклад: «Давайте добавлять жизни к
годам, а не годы к жизни».
Краєзнавець О. Губарь і журналіст-фотограф Є. Волошин презентували в
Одеському літературному музеї книгу про історію однієї будівлі міста – будинку
№ 10 на розі Дерибасівської та Рішельєвської. Видання отримали у дарунок
міські музеї, бібліотеки, обласний архів.
Відбулася презентація нового, 76-го, номера альманаху «ДерибасівськаРішельєвська», в якому продовжуються публікації фрагментів книг, присвячених
Одесі.

Музеї. Пам’ятники
Будинок Блєщунова: мінятися разом зі світом, але… в кращий бік.
Одеському муніципальному музею особистих колекцій ім. О. Блєщунова – 30
років. Цей унікальний, єдиний на просторі колишнього СРСР музей історії
матеріальної культури було відкрито на підґрунті особистої колекції предметів
старовинного побуту різних народів, що подарував Одесі вчений О.В. Блєщунов
(1914-1991).
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У с. Випасне Білгород-Дністровського району Одеської області відкрито
пам’ятник учасникам бойових дій на території інших держав, яких налічується
вже більше двадцяти: Угорщина, Єгипет, Ірак, Чехословаччина, Ефіопія та ін.

Національні культури
Одеський феномен: у лекторії «4 City» пройшла лекція «Немцы в Одессе»,
яку провела агенція «Тудой-Сюдой» в рамках проекту «Укріплення соціальної
згуртованості».
Шарм традицій виноградної лози. У м. Болград Одеської області вперше
відбувся фестиваль бессарабських традицій «Трифон Зарезан» – національне
свято східних і південних слов’ян, яке святкується від початку
сільськогосподарських робіт. На фесті виступили з поздоровленнями хоровий
колектив «Бълагретсърца», народні ансамблі «Плясковіца» та «Криничанка».

Образотворче мистецтво
І туш, і кість, і багато чого іншого: про виставку живопису, графіки та
колажів засл. художника України, педагога Г. Палатнікова у Одеському музеї
західного і східного мистецтва.

Театрально-концертне життя
У Одеському російському драматичному театрі відбулася прем’єра так
званої «сумної комедії» «Лекарство от депрессии» за п’єсою київського
драматурга О. Володарського «Селфи со склерозом».
Цікаво дівки танцюють, або Перформанс проти корупції. Відбувся в Одесі
показ вистави-перформанса «Ресторан "Україна"». Драматург і режисер Д.
Левицький. Підтримав проект Гьоте-інститут, вистава проходила в рамках
проекту «Інноваційні творчі заходи для протидії корупції».
В Одеському ТЮГі ім. Ю. Олеши відбувся літературно-театральний квест
«Время волшебников», присвячений 120-річчю від дня народження письменника
Ю. Олеши.
Одеський ТЮГ ім. О. Олеши, міжнародна лабораторія молодої режисури
Open Doors провели міжнародну лабораторію для молодих режисерів «Відкриті
двері». За підсумками конкурсу право на постановку свого проекту отримав
луганчанин А. Баркар.
В Одеському театрі музичної комедії ім. М. Водяного відкриті «Таємниці
нічних лаштунків» – інтерактивна екскурсія з елементами шоу – подорож театром
у цілковитій темряві, тільки з ліхтариками.
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Школи мистецтв, музичні школи, училища
Пряничні будиночки, царівна Волхова і колиска для Гвидона: у галереї
«Invoque»в Одесі школа візуальних мистецтв провела презентацію дитячих
художніх майстер-класів та літературних читань. Кожної неділі сюди приводять
юнь, яка під керівництвом викладачів малює, займається ліпленням, вивчає вірші
та ін.

Туризм
В Одеській області з’явився перший туристичний каталог, який містить
детальну інформацію про всі види туризму і маршрути у регіоні. Обсяг каталогу –
160 с., він містить мапу і детальні дані культур, релігійного, зеленого,
спортивного туризму – понад 70 об’єктів і пам’яток.
Майбутнє Аккерманської фортеці, що в Одеській області: вона його
зустріне з новим оглядовим майданчиком. Встановлюють його між Оглядовою і
Гаремною вежами, довжина новобудови 100 м.
Одеська область увійшла у ТОП-3 за сумою сплаченого туристичного
збору у 2018 році. Місцеві бюджети наповнилися на 11,5 млн. грн, що майже на
26% більше, ніж у 2017 році. Попереду тільки Львівська область та м. Київ.

Фестивалі. Конкурси. Свята
Юна скрипалька А.Бодарьова з Білгород-Дністровського Одеської області
взяла участь у 5-му Лондонському міжнародному музичному конкурсі разом з
дітьми з багатьох країн та отримала диплом за І місце.
Дитячий танцювальний клуб «Ю-Денс» повернувся з м. Дрогобича з
перемогою у Всеукраїнському хореографічному фестивалі «Різдвяні
віншування». Цей колектив отримав запрошення на міжнародні фестивалі в
Болгарії, Румунії, Польщі та Молдові.
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