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Бібліотечна справа 
 

4 серпня в Обласній універсальній науковій бібліотеці                                           

ім. М. Грушевського відбулась презентація антивоєнного роману Віталія Запеки 

«Цуцик». 

21 серпня у головному читальному залі Одеської національної наукової 

бібліотеки до дня Незалежності України відкрилась книжково-ілюстративна 

виставка «Незалежна Україна: державотворчі процеси. До 28-ї річниці 

Незалежності України», де виступили з бандурою школярки з композицією «Тобі, 

Україна, з любов’ю». Виставку «Екзистенції» презентував Сергій Савченко, 

заслужений художник України. 

27 серпня в одеській центральній міській бібліотеці ім. І. Франка пройшли 

Франківські читання, приурочені до 163-ої річниці від дня народження великого 

українського письменника Івана Франка. Святкування розпочалися з покладання 

квітів до пам'ятника Івану Франку за участі колективу бібліотеки, її читачів та 

письменників міста. В ЦМБ ім. І. Франка були представлені виставки: «Франкове 

слово сіяє у віках» та «Іван Франко – великий син великого народу». Відвідувачі 

бібліотеки познайомилися з творчістю письменника, його біографією, цікавими 

висловлюваннями відомих людей про його творчість, почули пісні на його вірші. 

У літньому читальному залі «Літера» зібралася дискусійна студія. На 

дискусії «круглого столу» творчий колектив «Зорецвiт» допоміг гостям і 

відвідувачам пізнати мову і магію рослин. Дівчата з ансамблю «Зорецвiт» вразили 

всіх своєю витонченістю і майстерністю, представляючи рослини. 

У літньому читальному залі «Літера» виступила художник, читець, 

мандрівник, чудова жінка, одеситка – Ірина Кудрянь. Гості насолоджувалися 

виставкою чудових картин, із захватом слухали вірші. Цикл віршів був від імені 

улюблених авторів – Ірини Дуценко і Вікторії Вишневської. 

 
 

Кіномистецтво 
 

1 серпня в український прокат вийшов корейський трагікомічний трилер 

«Паразити». Світова прем'єра «паразитів» відбулася в рамках основньої програми 

Каннського кінофестивалю, де фільм став лауреатом «Золотої пальмової гілки». 
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За результатами 11-го конкурсного відбору Державного комітету з питань 

кінематографії (Держкіно) були частково профінансовані три проекти Одеської 

кіностудії. Підсумки конкурсу були підведені 8 серпня на відкритому засіданні 

Ради щодо державної підтримки кінематографії. У підсумковий список був 

включений 101 проект. Це заявки на художні фільми: «Тепер я турок, що не 

козак»; «Край ріки», спільно з Болгарією; «Режисер». Фільм «Режисер» 

приурочений до 125-річчя від дня народження Олександра Довженка. 

 

Клуби. Парки. Зоопарк 
 

1 серпня в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченко 

відкрилися XXIII книжковий фестиваль «Зелена хвиля» і VII міжнародний 

Корнейчуковский фестиваль дитячої літератури. У фестивалях взяли участь 

дитячі письменники, художники-ілюстратори, видавці, редактори та читачі з 

різних міст України та країн світу. Для одеситів і гостей міста провели 

презентації книг, читання, відкриті уроки, квести, інтерактивні презентації, 

анімаційні та літературні майстер-класи, віртуальні екскурсії і різні конкурси. 

10 серпня Одеський зоопарк запрошував дітей і дорослих на яскраве свято 

«Мультфільми оживають». В цей день гостей зоопарку зустрічали улюблені 

мультиплікаційні персонажі, які підготували безліч цікавих ігор, конкурсів та 

розваг. Для самих творчих дітей був організований конкурс малюнків 

«Зоомультики». 

24 серпня на честь Дня Незалежності України в одеському міському парку 

ім. Т. Шевченка відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника 

Великому Кобзареві. В урочистостях взяли участь керівники міста та області, 

депутати, представники різних родів військ Збройних Сил України. До 

державного свята в Одесі підготували велику різноманітну програму. 

В Одеському зоопарку відбулось захоплююче свято «День тигра», яке було 

присвячено Міжнародному дню тигрів. Екологічне свято ще раз нагадує про 

важливість захисту і збереження чисельності цих дивовижних хижих тварин. 

 

Літературне життя 
 

13 серпня в Всесвітньому клубі одеситів відбулася церемонія 

нагородження переможців традиційних конкурсів книжкового фестивалю «Зелена 

хвиля»: XVI конкурсу «Одеса на книжкових сторінках» і XV конкурсу 

«Мистецтво книги». 

У Всесвітньому клубі одеситів пройшла презентація нового альбому 

«Люди і собаки нашого бульвару», що супроводжувалася одноденною виставкою 

малюнків заслуженого художника України Олександра Князика.  

 

 

 



 3 

 

Музеї. Пам’ятники 
 

1 серпня в залі галері Одеського літературного музею відбулось відкриття 

виставки художниці Еліни Фурси. На виставці були представлені роботи, 

написані в унікальній авторській техніці на чорній замші. Ключовою ідеєю 

картин є акцент на стилі і грації. У центрі полотен — граціозні дівчата з 

масивними прикрасами в автентичних нарядах, і такі ж яскраві, волелюбні 

тварини. 

7 серпня в Золотій залі Одеського літературного музею відкрилася 

виставка «Із забуття – в безсмертя», присвячена 200-річчю від дня народження 

славетного діяча української культури Пантелеймона Куліша. На виставці 

представлені прижиттєві видання творів Пантелеймона Куліша. Частина виставки 

побудована на експонатах з музею «Християнська Одеса» і присвячена 

українським перекладам Пантелеймона Куліша Святого Письма з мов оригіналу. 

9 серпня в Золотому залі Літературного музею відбулася презентація 

літературно-мистецького видання «Соты», чергового номера «товстого» 

альманаху, що випускається Київським видавничим домом Дмитра Бураго і 

об'єднує під своєю обкладинкою російськомовних літераторів України і 

зарубіжжя, в тому числі одеситів. 

До 20 серпня виставку фотографій та живопису під назвою «Таємниця 

чорного полотна» представляв Музей західного і східного мистецтва. Автор, 

чеський художник українського походження Олександр Онищенко, вперше 

показав свої роботи в нашому місті. Одну з картин, що зображає дахи будинків 

старої Праги, художник подарував одеському музею. 
29 серпня у Великому залі галереї Одеського літературного музею 

відбулось відкриття виставки Світлани Юсим «Автографи передмістя – 2»: 

живопис – графіка – інсталяція. 

30 серпня в Золотому залі Одеського літературного музею відбулися дві 

презентації: нового випуску «Одеського календаря» і 78-го номера альманаху 

«Дерибасівська – Рішельєвська». «Історія однієї вулиці: Французький бульвар» – 

такий «Одеський календар» нинішнього сезону, року відзначення 225-річчя 

Одеси. Доповненням до календаря стане буклет, ілюстрована монографія, в якій 

зібрані цікаві матеріали з історії бульвару. 

30 серпня в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій                                 

ім. А.В. Блещунова відкрилася виставка робіт фотолюбителів «Добросусідство». 

Виставка підготовлена Одеським муніципальним музеєм особистих колекцій ім. 

А.В. Блещунова спільно з Одеським будинком-музеєм ім. Н.К. Реріха. Клуб 

фотолюбителів це учасники ряду міжнародних виставок, організатори щорічних 

спільних фототурів по Ізраїлю. 

В Одеському Художньому музеї відкрили власну реставраційну 

майстерню. У лютому цього року музей запустив збір грошей на створення 

реставраційної майстерні. Ці роботи спонсорував фонд «Маніфест світу». У музеї 

тисячі картин, які потребують негайної реставрації, тому дуже важливо 

відкривати цю майстерню. 
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В Одеському літературному музеї з нагоди 28-ї річниці Незалежності 

України відкрилась художня виставка Олександра Циркуна «Мамай мандрує». 

Мистецький  проект «Мамай мандрує» – це культурно-просвітницький, 

культурологічний, освітній захід, спрямований на патріотичне виховання молоді 

та юнацтва, вивчення сторінок історії своєї держави, а також залучення широких 

верств населення до аматорської творчості, сприяння відродженню народних 

традицій та ремесел. 

У Музеї сучасного мистецтва Одеси відкрилася нова експозиція музейної 

колекції. Куратори виставки поєднали різні школи, стилі, мови, демонструючи 

ідею мистецтва як чуттєво-раціональні роздуми про людину, природу і 

суспільство в їх складних взаємозв'язках і відносинах. В рамках експозиції 

запланована широка освітня програма, присвячена одеському мистецтву і 

сучасним музейним практикам. 

У Золотій залі Літературного музею відбувся концерт «Китайські друзі в 

Україні». Європейську музику виконали китайські співаки, лауреати 

міжнародних конкурсів Лю Бінцян і Фу Давей. Свій виступ артисти присвятили 

Дню Незалежності нашої країни. 

У Золотій залі Одеського літературного музею відбувся творчий вечір 

одного з найстаріших одеських поетів і прозаїків – Юхима Ярошевського. Юхим 

Ярошевський автор культової прози «Провінційний роман-с», його вірші та проза 

неодноразово друкувалися в літературних журналах України, Росії, Ізраїлю, 

Німеччини, США. Його книги видавалися в Одесі, Нью-Йорку, Мюнхені, 

Петербурзі. 

 

Національні культури 
 

18 серпня в Центрі болгарської культури Одеси відбулося відкриття 

Національної фотовиставки-конкурсу «Місто біля моря». Фотовиставка 

присвячена Дню народження Одеси, об'єднала фотохудожників з різних регіонів 

України, а також Ірландії та Ізраїлю. 

У селі Кубей Болградського району Одеської області пройшов 

експедиційний табір на базі приватного музею «Стара Къшта» («Старий 

будинок»). Учасниками табору були майстри по народним лялькам, дослідники з 

Маріуполя, Кривого Рогу, Одеси та Санкт-Петербурга, туристи з Києва. У 

перервах між навчальними семінарами гостей знайомили з місцевими традиціями 

і національною кухнею. Вперше на півдні Одеської області відбувся майстер-клас 

з приготування традиційної милини. 
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Образотворче мистецтво 
 

22 серпня у виставковому залі Свято-Архангело-Михайлівського жіночого 

монастиря Одеси відбулося урочисте відкриття виставки творчості українських і 

зарубіжних художників, приуроченої до Дня Незалежності України. На виставці 

були представлені 25 робіт учасників міжнародного симпозіуму «Мелодії степу і 

моря», які присвячені історії козацтва на Півдні України. 

До 31 серпня в галереї Invoguе працює груповий проект 

«САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ». У ньому взяли участь художники, пов'язані з Одесою 

– народженням, отриманою освітою, роками роботи в нашому місті. 

Виставка під назвою «Гармонія моєї душі» відкрилася в галереї «Вернісаж» 

ресторану «Олександрівський». Її автор – Наталія Ковалик, яка використовує 

палітру соковитих фарб і золотисте напилення при написанні квіткових 

натюрмортів і пейзажів біля водойм. 

У галереї #ArtOdessa в Літньому театрі Міського саду пройшло відкриття 

виставки Юрія Горбачова. Серпнева виставка в рідній Одесі стала для Юрія 

Горбачова гарною традицією. Свої яскраві, зачаровуючі картини майстер, який 

розпочинав в Одесі як кераміст, пише тепер в Нью-Йорку в унікальній техніці з 

використанням емалі, бронзи, золота, поєднуючи прийоми старовинного 

російського лубкового мистецтва з живописом. 

 

Театрально-концертне життя 
 

11 серпня на Думській площі в Одесі відбувся показ незвичайного 

спектаклю «Казка про зайчика». Інклюзивну виставу одеситам і гостям міста 

показали учасники гастрольного туру ляльково-театральної студії «Білий Куб» 

(м.Київ), де грають діти з порушенням слуху. Також юні артисти провели 

майстер-клас з жестового співу. 

23 серпня, напередодні святкування 28-ї річниці незалежності України, в 

Одеському національному академічному театрі опери та балету відбулися 

урочисті збори, в ході яких були вручені високі державні та муніципальні 

нагороди. 

З 30 серпня по 9 вересня 2019 року відбувся V фестиваль мистецтв 

«Оксамитовий сезон в Одеській опері». Фестиваль «Оксамитовий сезон в 

Одеській опері» – один із наймасштабніших оперно-балетних фестивалів в 

Україні. Стартував фестиваль з опери «Лоенгрін» видатного німецького 

композитора-романтика XIX століття Ріхарда Вагнера. Непересічною подією в 

рамках фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері» стали 

масштабні гастролі Національної опери України. Майже 200 артистів балету і 

оркестру з Києва виступили на одеській сцені. Своєю творчістю в рамках 

фестивалю порадували гості – солісти Національної опери Ізраїлю. 
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31 серпня в рамках святкування 225-ї річниці з дня заснування міста Одеси 

відбулося урочисте відкриття Воронцовскої колонади після реставрації. Біля 

колонади, на відтвореному майданчику у вигляді амфітеатру, була представлена 

концертна програма «Fusion Fest». Перед гостями вечора виступили солісти і 

колективи Одеського муніципального театру духової музики ім. А. Саліка. 

Одеський національний академічний театр опери та балету, відкриваючи 

свій ювілейний 210-й сезон, представив меломанам двох нових для Одеси 

диригентів. Так, в театр запрошений на роботу новий головний диригент: 

В'ячеслав Чорнухи-Воліч. Його вихід до публіки відбувся 3 серпня, він диригував 

оперою Ж. Бізе «Кармен». 

У Літньому театрі «Морвокзал» пройшов масштабний фестиваль «LAIMA 

RENDEZVOUS», який відвідала популярна латвійська співачка Лайма Вайкулє. 

Напередодні проведення фестивалю відбулася прес-конференція із зіркою. У 

другий день роботи фестивалю на глядачів чекав сольний виступ Лайми Вайкулє. 

 

Туризм 
 

13-й рік святкує День народження Центр етнографічного, зеленого, 

сільського туризму та сімейного відпочинку Фрумушика-Нова Тарутинського 

району. До дня святкування відбулася концертна програма з танцями і 

вокальними колективами. 

 

Фестивалі. Конкурси. Свята 
 

13 серпня організатори книжкового фестивалю «Зелена хвиля» зустрілися з 

книголюбами у Всесвітньому клубі одеситів. Були оголошені підсумки 

традиційних конкурсів фестивалю: XVI конкурсу «Одеса на книжкових 

сторінках» і XV конкурсу «Мистецтво книги». 

З 21-го по 25 серпня 2019 року в Одесі пройшов, уже четвертий за 

рахунком, Одеський міжнародний фестиваль степу. Цього року Odessa Tap 

Festival підготувала для учасників і глядачів дуже цікаву програму за участю 

світових зірок. Щовечора з 21-го по 24 серпня учасники фестивалю 

демонстрували свою майстерність – від флешмобу і концерту в Літньому театрі 

до степ-баттла на морському узбережжі. В рамках фестивалю відбувся черговий 

чемпіонат України по степу. 

22 серпня в актовому залі Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України відбулося урочисте нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу 

«Українська мова – мова єднання». Цей мовний конкурс об'єднав письменників, 

журналістів, театралів з України та інших країн. 
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З 23 по 26 серпня в Одесі в одинадцятий раз пройшов Вишиванковий 

фестиваль. Для учасників фестивалю провели патріотичні акції, концерти, творчі 

виставки, флешмоб, майстер-класи та багато іншого. Вишиванковий фестиваль 

стартував 23 серпня в День Державного Прапора України. До цього дня учасники 

фестивалю над ступенями легендарних Потьомкінських сходів пронесли 28-

метровий прапор України. 25 серпня біля пам'ятника Дюку під відкритим небом 

відбувся масовий диктант з української мови. Цього року свої знання з 

української мови перевіряли триста чоловік. Наймолодшому учаснику було 9 

років, найстаршому – 84 роки. В рамках Вишиванкового фестивалю всі бажаючі 

могли проїхати в спеціально прикрашеному до свята Вишиванковому трамваї, 

який курсував за маршрутом №4 від Аркадії до Тираспольської площі. У дні 

фестивалю на Приморському бульварі функціонувала виставка-ярмарок виробів 

народних майстрів і виробників зі всієї України та фотозони. 

З 28 по 30 серпня в дитячому центрі «Молода Гвардія» проходив фестиваль 

«Можливості» для дітей з особливими потребами. Мета фестивалю – створити 

простір для спілкування, обміну досвідом та надання можливостей для 

самореалізації дітей з особливими потребами та їх батьків. Для маленьких 

учасників фестивалю були організовані цікаві майстер-класи та розважальна 

програма, а для їх батьків – тренінги, лекції, спортивні та культурні заходи. 

29 серпня в Одесі пройшов щорічний фестиваль «Руде місто», приурочений 

до Дня міста. Біля пам'ятника Дюку де Рішельє зібралися учасники карнавальної 

ходи в одязі оранжевого кольору – казкові персонажі, помаранчеві медузи, 

метелики і принцеси. Потім з усіх рудих дівчат і хлопців були обрані Король і 

Королева. Вони і очолили Парад рудих, який пройшов від пам'ятника Дюку до 

Літнього театру Міського саду, де продовжилися святкування. 

30 серпня в Літньому театрі Міського саду Одеси відбулося відкриття 

фестивалю «Пікейні жилети» пам'яті Ігоря Ганькевича. Фестиваль проходив в 

рамках святкування Дня міста. 1 вересня в Літньому театрі відбулося 

нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу і концерт. 
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