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Бібліотечна справа 
 

15 жовтня в Центральній міській бібліотеці ім. І. Франка відбулася передача книг 

Одеським зоопарком бібліотекам міста. В ході заходу бібліотекарі та юні читачі 

познайомилися з дитячою літературою Одеси. Гостям були представлені спільні проекти 

Одеського зоопарку з письменниками міста: книги – «Зоосемья» і «Здравстуй, птица 

пеликан». В ході зустрічі в бібліотеці ім. І. Франка юні художники представили свою 

творчість. 

30 жовтня в читальному залі Центральної міської бібліотеки ім. І. Франка 

пройшла зустріч «Идем на телек». Учасникам зустрічі розповіли про витоки та історію 

одеського телебачення. Автори книги Анна Бузіян і Наталя Карай представили розгорнуту 

картину більш ніж 60-річної історії Одеського телецентру. 

Напередодні Всеукраїнського дня художника в «Альтанці мистецтв» Одеської 

обласної наукової універсальної бібліотеки ім. М. Грушевського відбулася зустріч з 

династією однієї великої і відомої одеської сім'ї. Галина Вікторівна Лекарева-Нікітіна і 

Людмила Вікторівна Туржанська – рідні сестри, обидві художниці є членами Національної 

Спілки художників України, учасницями Всеукраїнських та Міжнародних виставок. У 

новому навчальному 2019-2020 році Галина Вікторівна презентувала свій авторський, 

Десятий Міжнародний проект «Арт-туризм», в якому взяли участь художники з Австрії, 

Німеччини, Польщі та України. Проект – екологічний, пізнавально-краєзнавчий, він 

служить прекрасним інструментом виховання любові до України та об'єднання різних 

поколінь. 

У Центральній міській бібліотеці ім. І.Я. Франка презентували програму 

«Прогулянки по Одесі з бібліотекарями». Мета програми – розширити уявлення читачів 

про потенціал бібліотек, знайти нові форми взаємодії з аудиторією. Програмою 

передбачено проведення бібліоекскурсій вулицями, де жили знамениті одесити. В ході 

прогулянок  учасники могли дізнатися багато цікавих подробиць перебування в нашому 

місті відомих письменників, відкрили заново красу архітектурних шедеврів. Всього 

осінній цикл програми «Прогулянки по Одесі з бібліотекарями» включає шість прогулянок 

по місту і три віртуальні – в бібліотеці. 

 
 

Кіномистецтво 
 

17 жовтня в український прокат вийшла абсурдна комедія «Трава зеленіша», 

чорна сатира на жителів безтурботних американських передмість. Світова прем'єра фільму 

відбулася в хоррор-секції Midnight міжнародного кінофестивалю «Санденс». 
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Клуби. Парки. Зоопарк 
 

26 жовтня в Одеському зоопарку пройшло яскраве і пізнавальне свято «День 

гарбуза». Маленьких відвідувачів в цей день чекала захоплююча ігрова програма в 

компанії ведучих – героя Супертикви і хитрої відьмочки. На завершення святкової 

програми організатори запросили всіх на показові годування екзотичних тварин. 

В Одеському зоопарку відбулося традиційне свято «День малюків», присвячене 

всім дитинчатам, що народилися в 2019 році. Гостей свята зустрічали веселі ведучі-

аніматори в образах мавпи і зебри. Разом з ними діти танцювали, грали і брали участь у 

веселих конкурсах. На святі були підведені підсумки конкурсу «Дай ім'я малюку-2019» та 

оголошено переможців. 
 

Літературне життя 
 

31 жовтня в музеї ім. М. Реріха, напередодні свого дня народження, Л.Г. Авербух 

презентував свою книгу нарисів «Одеські музи поетів». Презентацію прикрасило зібрання 

любителів літератури, читання уривків з книги та музичний супровід. 

Завершив свою роботу в Одесі П'ятий міжнародний літературний фестиваль, що 

проходив на різних локаціях, від Літературного музею, театру ляльок до «Терміналу 42» і 

театрального простору «ТЕО». Велика частина заходів відбулася в Будинку вчених. Поряд 

з читаннями віршів і прози пройшла читка п'єси Марини Скалової (Швейцарія) «Падіння 

комет і космонавтів». 
 

Музеї. Пам’ятники 
 

1 жовтня в Золотому залі Одеського літературного музею відбувся концерт 

викладачів та учнів Дитячої школи мистецтв №3, приурочений до Всесвітнього дня 

музики. Музиканти виконали фрагменти з балетів, опер, композицій сучасних авторів, в 

тому числі одеських, фантазії на тему українських народних пісень і жартівливі мелодії. 

До 15 жовтня в одеському Музеї західного та східного мистецтва працювала 

виставка під назвою «Плоди Землі». Експозиція картин одеського живописця, заслуженого 

художника України Вадима Целоусова, розмістилася в трьох виставкових залах. З 56 

представлених на виставці картин 40 полотен до цього ніде не демонструвалися. 

18 жовтня в Одеському музеї західного і східного мистецтва відбулося відкриття 

унікальної виставки «Ucraina terra magnifica: достовірна реальність». Експозиція 

представила автентичні народні костюми України різних століть, авторські ляльки та 

іграшки з приватних колекцій. Основну частину експозиції склали народні костюми, 

зібрані з усієї України. В ході виставки для відвідувачів були проведені майстер-класи з 

виготовлення іграшок і оберегів. 

22 жовтня в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій імені                         

О.В. Блещунова командою наукових співробітників розроблена настільна гра «Збери 

колекцію, створи музей». Сенс гри – зібрати колекцію сумлінним способом. В ході гри 

можна не тільки поповнити свою колекцію на "чорному" ринку, але і знайти скарб. 

Планується випустити 100 екземплярів гри, з яких 10 залишаться в Одеському 

муніципальному музеї особистих колекцій імені О.В. Блещунова, а решту передадуть 

спеціальним дитячим установам і бібліотекам. 

23 жовтня в Золотому залі Літературного музею відбувся турнір поетів Одеси – 

«Турнір лицарів Евтерпа». На конкурс було подано понад 100 заявок. Журі визначило  11 

фіналістів. Поети виступили з творами за темами: лірика, громадянська лірика, 

мариністика, природа, творчість, вірші для дітей. Переможці були нагороджені 

дипломами. 
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23 жовтня в Одеському історико-краєзнавчому музеї пройшла науково-практична 

конференція, присвячена 75-ій річниці визволення України від нацистських окупантів. 

Захід проводився в рамках нового бібліотечного соціокультурного проекту «Книга йде в 

музей». У підготовці та проведенні конференції взяли участь співробітники Центральної 

міської бібліотеки ім. Івана Франка. 

27 жовтня в Одеському будинку-музеї ім. Н.К. Реріха одеський прозаїк, 

журналіст і мистецтвознавець, член Південноросійського Союзу Письменників Вероніка 

Коваль представила увазі публіки свою авторську культурологічну програму «Одеські 

музи поетів». Гостем програми став Леонід Григорович Авербух - кандидат медичних 

наук, заслужений лікар України, член Національної спілки журналістів України. 

У Музеї сучасного мистецтва Одеси відкрилася виставка до 80-річчя Володимира 

Стрельникова «Камень, который отвергли строители». В експозиції- роботи різних 

періодів надані приватними колекціонерами. Унікальний експонат – каталог неофіційної 

виставки «Сучасне мистецтво з України» 1979 (Мюнхен – Лондон – Париж –Нью-Йорк). 
 

Образотворче мистецтво 
 

8 жовтня в галереї «Ракурс» відкрилася дебютна художня виставка Асі 

Чередниченко «PHENOMEN». Стиль Асі Чередниченко – це символізм, зведений в ранг 

мистецтва. Як дизайнер Ася створює оригінальний одяг і сучасні прикраси ручної роботи 

Axis Touch. Твори зроблені в єдиному екземплярі, з полімерної глини в монохромній 

кольоровій гамі, а також з геометричними формами. 

11 жовтня, з нагоди святкування Дня художника в Україні, Міська художня 

галерея запрошувала одеситів і гостей міста на урочисте відкриття виставки творчості 

українських художників «Кольори серця». До експозиції увійшло 27 робіт художників з 

Одеси, Києва і Харкова. Основою виставки стали твори міжнародного творчого пленеру на 

яких зображені види Одеської області, а також картини присвячені історії нашого краю. 

Виставка «Мама Африка», присвячена 25-річчю Дня Свободи Південно-

Африканської Республіки, відкрилася під патронатом Почесного консульства ПАР в 

Україні. П'ять відомих одеських художниць: Тетяна Біновська, Алла Шляхова, Наталя 

Жура, Жанна Балабан і Анна Лі виставили тридцять робіт в різних стилях і техніках. 
 

Театрально-концертне життя 
 

1 жовтня в Одеському національному академічному театрі опери та балету 

відбулися два прем'єрні покази опери Джузеппе Верді «Трубадур». У планах міжнародної 

творчої команди – постановки на одеській сцені опери «Богема» Джакомо Пуччіні та 

сценічної кантати «Карміна Бурана» Карла Орфа. 

1 жовтня в Одеській філармонії відбулося урочисте відкриття V Міжнародного 

фестивалю «Золоті скрипки Одеси». Цього року початок фестивалю приурочено до 

Міжнародного дня музики. Перший день фестивалю був присвячений 100-річчю від дня 

народження великої скрипальки Єлизавети Гілельс. Гостям було представлено відеоролик 

і розповідь про історію кохання Єлизавети Гілельс і Леоніда Когана, які виховали цілу 

плеяду знаменитих скрипалів. 

З 1 по 6 жовтня 2019 року в Одесі проходив V Міжнародний фестиваль «Золоті 

скрипки Одеси». В рамках фестивалю одеситам і гостям міста було представлено концерт 

«100 скрипок в Літньому театрі Міського саду». У концерті взяли участь скрипалі-віртуози 

і лауреати дитячих конкурсів. 

21 жовтня в Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного 

відбулося відкриття фотовиставки «Окрилені рожевою стрічкою», присвяченій 

Всесвітньому тижню профілактики і боротьби з раком грудей. Перед початком виставки 

було проведено прес-брифінг для широкого інформування одеситів про основні чинники 
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ризику розвитку онкозахворювань грудей, важливості своєчасного звернення до лікаря і 

проходження профілактичного скринінгу. 

25 жовтня в Одеській філармонії відбувся вечір музики Сен-Санса у виконанні 

Національного одеського філармонічного оркестру. У програмі концерту прозвучали: 

Концерт № 3 для скрипки з оркестром і Симфонія № 3 Сен-Санса. 

У малому залі «38» Одеського академічного українського музично-драматичного 

театру відбулася прем'єра вистави «Фантоми» за досить популярною на пострадянському 

просторі п'єсою «Фантомні болі» російського драматурга Василя Сигарева. 

 

Школи мистецтв. Музичні школи. Училища 
 

16 жовтня в Одеській Дитячій музичній школі № 8 Одеси відкрився спектакль-

пленер «... на вулиці Рєпіна», присвячений 175-річчю від дня народження великого 

живописця Іллі Рєпіна. Представлена виставка пленерних робіт, вихованців філії школи-

інтернату № 91 для дітей з порушеннями слуху та викладачів, продемонструвала яскраві 

фарби осінньої природи. 

21 жовтня в Одеській дитячій музичній школі № 1 відбулося відкриття 

інтерактивного музею, присвяченого видатному музиканту Емілю Гілельсу. У Дитячій 

музичній школі № 1 також відкритий клас Еміля Гілельса, де розміщена інформація про 

його творчість. Гостям урочистої церемонії були представлені концерт учнів та відеозапис 

виступу Еміля Гілельса. 

28 жовтня в «Дитячій музичній школі № 4 м.Одеси» відбувся концерт володарів 

стипендії ім. Володимира Стаховського. У концерті взяли участь 21 володар стипендії, з 

них 2 – володарі Гран-прі. Серед учасників концерту – лауреати міжнародного конкурсу 

«Talents of the world», стипендіати Одеської міської ради та Одеської обласної ради. 

 

Фестивалі. Конкурси. Свята 
 

З 1 по 6 жовтня в Одесі відбулося свято музики європейського масштабу – V 

Міжнародний фестиваль «Золоті скрипки Одеси». Початок фестивалю приурочено до 

Міжнародного дня музики, який відзначається 1 жовтня. В Одеській філармонії відбувся 

концерт, присвячений 100-річчю Великої скрипальки Єлизавети Гілельс. 2 жовтня в 

програмі з оркестром була представлена фантазія Андрія Пушкарьова «Мама! Я мечтаю, 

как Шуберт» написана спеціально для фестивалю. 3 жовтня в Одеській філармонії 

прозвучав «Єврейський дивертисмент» композитора Леоніда Гофмана для скрипки соло і 

оркестру. 4 жовтня в Літньому театрі Міського саду відбувся опен-ейр концерт «100 

скрипок в Літньому театрі Міського саду». 5 жовтня фестиваль «Золоті скрипки Одеси» 

завершився гала-концертом в Одеському національному академічному театрі опери та 

балету. 
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