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Загальні проблеми культури.
Проблеми. Нагородження. Семінари
За підсумками ХХ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на
Одещині» були визначені переможці у номінаціях «Краща книга виставки-форуму»,
«Енциклопедичне та довідкове видання», «Історична спадщина», «Одесика», «Наукове
видання», «Сучасне літературно-мистецьке видання», «Майстерність перекладу»,
«Дитячий світ» тощо.
У бібліотеці ім. К. Паустовського м. Одеси було оголошено імена лауреатів
літературного конкурсу ім. К. Паустовського, який проходив вже у 20-й раз. Зараз
готується пакет документів на присвоєння Одесі звання «Літературне місто ЮНЕСКО».

Бібліотечна справа
На інтелект-форумі «Українська книга на Одещині» відбувся обмін досвідом з
Національною бібліотекою Грузії на посольському рівні, а також творча зустріч з
генеральним директором Національної парламентської бібліотеки Грузії, поетом,
прозаїком та журналістом Г. Кекелідзе.
Одесит, невтомний дослідник мовних глибин, прозаїк, публіцист, мовознавець,
просвітянин, лауреат багатьох літературних премій О. Різників презентував в ОННБ під
час видавничо-читацького форуму «Українська книга на Одещині» свою нову мовознавчу
працю «Словогрона українські. Стислий кореневий словник».
В одеській міській бібліотеці ім. І. Франка стартував творчий марафон на честь 125літнього ювілею Л. Утьосова, який проводять відомий одеський журналіст та історик
естради О. Галяс та доктор мистецтвознавства Є. Амчиславський.

Кіномистецтво
У Зеленому театрі м. Одеси відбувся вечір пам’яті великої одеситки, кінорежисера
Кіри Муратової «Всього один рік», де було показано її відомий фільм «Велике
повернення».
Громадське об’єднання «Культосвіт» вже втретє проводить обласний кінотур
«Одеська кінохвиля-2019». Цього разу проект приймали Ананьївський та Ширяївський
райони, Великомихайлівська, Знам’янська та Красносільська ОТГ Одеської області. У
програмі по 4 некомерційних сеанси сучасного українського та європейського кіно.
В Одесі пройшов єдиний в Україні та найкрупніший у Східній Європі фестиваль
архівного кіно та сучасної музики «Німі ночі» (Mute Night Festival), метою якого є
популяризація німої кінокласики засобами сучасної музики.
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Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
У м. Біляївці Одеської області було урочисто відкрито міський осередок культури.
У с. Красне Тарутинського району Одеської області пройшов районний фестивальконкурс «Співучі родини», в якому взяли участь 12 родин. Перемогла родина Куруч з
селища Березине.
У Стамбульському парку м. Одеси навчають мистецтву старовинного танцю у
студії «Междумирье». Тут танцюють вальс, краков’як, мазурку, брангль тощо.
У с. Семенівка Білгород-Дністровського району після 8 років ремонту відкрито
оновлений Будинок культури.
40 років на крилах пісень! Стільки виповнилося народному вокальному ансамблю
«Журавка» Базар’янського будинку культури Татарбунарського району Одеської області.

Літературне життя
Розроблено маршрут прогулянок літературною Одесою за проектом агенції
«Тудою-сюдою», з яким пов’язано так чи інакше більше ніж 600 відомих імен від
О. Пушкіна, М. Гоголя, І. Буніна до І. Франка, М. Ахматової, В. Катаєва та інших.
На теренах Одещини побували у промотурах одеські письменники задля
популяризації літератури рідного краю. Цього разу це були селища Суворово та
Утконосівка Ізмаїльського району, міста Овідіополь та Теплодар.
У Всесвітньому клубі одеситів презентовано книгу «Спогади про Одесу, Єдісам та
Буджак». Це перший переклад щоденника польського письменника Ю. Крашевського,
який перебував в Одесі у 1843 р.
В Одесі вийшов друком 30-й номер журналу «Южное сияние», в якому на 224
сторінках надруковано роботи 44 авторів з 18 міст. Це повісті, літературознавчі есе,
оповідання, поетичні добірки.

Музеї. Пам’ятники
Одеський краєзнавець Дм. Жданов розповів про курйози одеської топоніміки –
«Міський сад ім. Джордано Бруно, або Вулиця, як тебе звати?».
Одеський музей особистих колекцій ім. О. Блещунова отримав грант від
Українського культурного фонду на розробку музейної настільної гри «Збери колекцію,
створи музей».

Національні культури
В Одеській області вже учетверте відбувся «Кодима-фест», локації якого
«Котруца», «Козацький стан», «Трипільська хата», «Клака» та ін. представляли майстеркласи традиційних народних танців, ремесел, ігор.
Одесити та гості міста у рамках всеукраїнського проекту «Дні єврейської культури
в Україні» ознайомилися з художньою виставкою-конкурсом «Сучасники і світ», на якій
свою творчість представили 26 художників з різних куточків Європи та України.
Національний Сорочинський ярмарок цього року проводився в рамках фесту «Хочу
в Одесу» на Приморському бульварі. Розпочався ярмарок ходою персонажів повісті М.
Гоголя під спів українських народних пісень. Колоною пройшли колективи з Одеської,
Запорізької, Донецької, Харківської та Сумської областей.
«Українська Бессарабія» згуртовує. Про це свідчить щорічний фестиваль
«Українська Бессарабія», що пройшов у с. Василівка Болградського району Одеської
області. Ідейною основою фесту є виконання бессарабських мотивів і фольклору
українськими колективами. Такі ж фести було проведено у Білгород-Дністровському та
Ренійському районах Одещини.
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Образотворче мистецтво. Фотовиставки
В Одесі 15 червня 1856 року народився відомий художник-баталіст Ф. Рубо., який
навчався живопису в Одеський малювальній школі і створив такі відомі панорами, як
«Оборона Севастополя» та «Бородинська битва».
Про НАТО мовою плаката. В Одеському музеї західного та східного мистецтва
відкрилася виставка плакатів періоду «холодної війни», створених художниками країн
Північно-Атлантичного альянсу в контексті розвитку історичних подій ІІ половини ХХ ст.
(1949-1991 рр.). Ця виставка руйнує штамп «агресивного блоку НАТО».
Обереги нашої ідентичності представлено в Одеському обласному центрі
української культури, де експонувалася виставка давніх українських рушників, ляльок і
вишитих картин майстрині з Овідіополя О. Сайдель.
У рамках культурно-мистецького проекту «Мистецтво одного району» в
Одеському обласному центрі української культури експонувалася виставка образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва «Дністровські хвилі Овідіопольщини».

Театрально-концертне життя. Цирк
В Одеському академічному театрі ляльок відбувся передпрем’єрний показ вистави
для підлітків і дорослих «Песочница» за однойменною п’єсою сучасного польського
драматурга М. Вальчака. Режисер-постановник Г. Гамкрелідзе з Тбілісі.
В Одеському ТЮГі ім. О. Олеши занурювали у мистецтво «збирання себе» у
прем’єрній родинній виставі, яку було заявлено як «сценки про звичайний космос».
Режисер-постановник – учасниця Міжнародних лабораторій для молодих режисерів
«Відкриті двері» Я. Коппел (Естонія).
В Одеському театрі музичної комедії ім. М. Водяного пройшла прем’єра мюзиклу
«Без вини винуваті» за п’єсою О. Островського.
Людяний Гулівер та лялькові ліліпутики. В Одеському театрі ляльок підготували
виставу «Гулівер у країні ліліпутів» за романом Д. Свіфта у сценічній версії режисерапостановника В. Кутуєва.
В Одесі з успіхом пройшов театральний фестиваль «Молоко», наповнений
новаціями, презентаціями нових книг і зустрічами з авторами. Ці новації
трансформувалися у «Літературну сцену», у дитячі вистави так званого «Молочка».

Школи мистецтв. Музичні школи. Училища
Компетентне журі обрало і нагородило іменними дипломами та пам’ятними
подарунками 100 юних талантів Одещини. У номінації «Музика» переможницею стала 13річна учениця Одеської ДМШ № 3 та спеціалізованої школи № 69 К. Кардаш.

Туризм
У м. Южний Одеської області почала працювати туристична поліція, яка патрулює
вулиці на велосипедах і пішки. «Літні» поліцейські будуть цілодобово чергувати на
пляжно-парковій зоні до 30 вересня.
В Одеській ОДА проведено робочу зустріч експертної місії Проекту Європейської
комісії «Підтримка розвитку системи географічних значень в Україні». В межах Проекту в
Одеській області започаткували розробку першої в Україні системи «Дороги Вина та
Смаку» як системи інструменту розвитку зеленого туризму.
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Квітка папороті на березі Бугу. У рамках туристичної концепції «Чотири сезони» у
Савранському районі Одеської області відбувся вже 4-й етнофестиваль свята Івана Купали
«Квітка папороті». На гостей свята чекало чимало розваг – від виступів колективів
художньої самодіяльності до куштування страв традиційної кухні.
Міський візит-центр «Дністер» перетворює мешканців та гостей м. Біляївка
Одеської області на туристів. Центр працює з 2008 р. за двома напрямками: надає гостям
усю інформацію про туристичний відпочинок на території Біляївського району та
займається організацією цікавого виїзного відпочинку – одноденні тури, тури вихідного
дня, у тому числі за кордон.
Туристичні волонтери допоможуть гостям Одеси в їх маршрутах містом, а коли
гості зголодніють, то підкажуть, де можна насолодитися стравами одеської кухні.
Волонтери вільно володіють різними мовами, добре обізнані з місцезнаходженням
пам’яток.

Фестивалі. Конкурси. Свята
На Х, ювілейний, Одеський МКФ у якості почесної гості запрошено відому
французьку актрису Катрін Деньов.
У рубриці «Спеціальне событие (?)» Х Одеського МКФ продемонстровано високу
класику епохи «Великого німого» – кінофільм Р. Віне «Кабинет доктора Калигари», який є
батьком психологічного трилеру.
З 25 червня і до кінця літа одеський Преображенський парк стане майданчиком
китайського сюрпризу для одеситів та гостей міста – тут проходитиме фестиваль
«Гігантських китайських ліхтарів», який розкриває історію світлового дійства Китаю.
У м. Ізмаїлі Одеської області пройшов рок-фестиваль «Дунайська Січ-2019» – рокн-ролл фестиваль з енергією Сонця. За наміром організаторів, він може задати новий тренд
– енергонезалежність. Родзинка фесту – сумісні виступи Національного академічного
оркестру народних інструментів України з рок-гуртами «Kozaksistem», «Тінь сонця» та ін.
З нагоди 70-річчя заснування КНР одесити взяли участь у конкурсах фотографій і
есе «Я та Китай», присвячених співробітництву і дружбі Китаю і України.
Більш ніж 10 тис. гостей зібрав ІІІ фестиваль «Боржомі-фест» в Одесі.
В Одеській філармонії пройшов одноденний фестиваль «Ніч у філармонії», коли у
нічній прохолоді можна було насолодитися джазом, фольком, популярною класикою.
На Суворовській алеї ЦПКіВ ім. Т.Г. Шевченка відбувся 7-й Одеський
міжнародний благодійний фестиваль «Порохова вежа» з середньовічними лицарськими
боями, ремісничими ярмарками, майстер-класами ковалів і гончарів, квестами, лучними
тирами тощо.
У Біляївському РБК Одеської області відбувся 9-й районний дитячий фестивальконкурс хореографічного мистецтва «Танцювальний Олімп», у якому прийняли участь
18 кращих танцювальних колективів району.
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