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1. Місія та завдання ОМГО «Центр розвитку»

1. Місія ОМГО «Центр розвитку»:
- організація та підтримка заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію
сучасного мистецтва, інтеграції українського мистецтва у міжнародний художній
контекст.
Основні завдання діяльності ОМГО «Центр розвитку»:
- організаційно - технічне забезпечення експозиційної та виставкової діяльності
Музею сучасного мистецтва Одеси (МСМО);
- підтримка наукових досліджень та популяризаторської діяльності МСМО;
- допомога МСМО у формуванні та організаційно - технічному забезпеченні
зберігання музейного фонду;
- - підтримання в належному стані комплексу будівель пам'ятника архітектурі, в
якому розташований МСМО;
- допомога МСМО в залученні донорської допомоги;
- культурна просвіта громадськості.
2. Послуги, які надає організація
ОМГО безкоштовно забезпечує:
- утримання будинку, який використовується МСМО (газо, енерго і
водопостачання);
- телефонний зв'язок та інтернет;
- пожежну охорону;
- технічне обслуговування інженерних систем життєдіяльності МСМО.
На волонтерських засадах члени ОМГО приймають участь у підготовці
експонатів та налагодженні експозиційного обладнання МСМО.
3. Основні досягнення
У 2013 році була завершена реставрація будівлі - пам'ятки архітектури для
розміщення в ньому Музею сучасного мистецтва Одеси (МСМО).
З 2013 року «Центр розвитку» є постійним організаційно-технічним
партнером МСМО у виставкових та освітніх проектах музею:
- третя та четверта Одеські бієнале сучасного мистецтва;
- міжнародний виставковий проект «Вони повернулися»;
- масштабні дослідницько-виставкові проекти «Enfant terrible» та «Лихі 90-і»;
- більш ніж 15 різноманітних виставок, 10 лекцій та майстер-класів у рік.
4. Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники,
команда
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5. Основні сектори, де працює організація та клієнти

- музейна справа;
- розробка та реалізація реставраційних проектів культурного значення.
6. Основні проекти, виконані за звітний період

- Дослідницько-виставковий проект куратора Вікторії
Велікодоменко «Лихі 90-і».
18.05.- 03.07.16.
На виставці були представлені найбільш репрезентативні проекти 90-х. Понад 100
експонатів, з них більше 20 відновлених або реконструйованих інсталяцій.
Виставку відвідало понад 1350 осіб.
- Виставка сучасного литовського текстилю «ФОТО-ВІДЕО
МЕДІА-ТЕКСТИЛЬ»
8.07. – 15.08.16.
Виставка організована Посольством Литовської Республики в Україні Виставку
відвідало понад 900 осіб.

- Виставка «Теофіл Фраєрман та учні»
( Перший міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Freierfest)
26.08. – 4.09.16.
На виставці були представлені твори одного з лідерів першого одеського авангарду
Теофіла Фраермана, а також найбільш відомих його учнів: Юрія Єгорова, Олега
Соколова, Діни Фруміної і Миколи Шелюто. Експонати були отримані від 4
одеських музеїв і 8 приватних колекціонерів.
Виставку відвідало понад 650 осіб.
7. Інформація про нагороди, подяки за 2016 рік

Подяки Семену Кантору від Інституту культури Литви за надану підтримку в
організації виставки сучасного литовського текстилю «ФОТО-ВІДЕО-МЕДІАТЕКСТИЛЬ», та від ОБО «Сонячні діти» за всебічну допомогу у проведенні
виставки «Палітра мети».
8. Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи)
Одеська міська рада
Музей сучасного мистецтва Одеси.
Музей західного та східного мистецтва.
Музей історії євреїв Одеси «Мигдаль-Шорашим» .
Всесвітній клуб одеситів.
Кафедра культурології Одеського Національного Політехнічного Університету.
Кафедра дизайну Міжнародного гуманітарного університету.
Ізраїльский культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні.
Посольство Литовської Республики в Україні.
Інститут Адама Міцкевіча (Варшава).
Чеський Центр.
Альянс Франсез Одеса.
9. Інформація про донорів
Партнери, які діють в якості донорів, використовуючи свої кошти самостійно
для фінансування основних витрат при реалізації спільно з МСМО і МГО
проектів в області сучасного мистецтва:
Ізраїльский культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні.
Посольство Литовської Республики в Україні.
Інститут Адама Міцкевіча (Варшава).
Чеський Центр.
Альянс Франсез Одеса.

Комерційні організації, які в якості донорської допомоги надають МГО на час
реалізації проектів МСМО експозиційне обладнання, здійснюють роздруківку
текстових і фото матеріалів, надають технічну допомогу в підготовці експозицій та
інше:
ПАТ «БАНК ВОСТОК».
Трансинвестсервис (ТИС).
ООО Промислово-торгова компанія «Шабо».

10.

Інформація про волонтерів

Голубовський Євген Михайлович,
віце-президент "Всесвітнього клубу одеситів"
письменник, журналіст, критик;
Громов Роман Іванович,
художник, куратор;
Карабіновіч Микола Миколайович,
художник;
Рашковецький Михайло Маркусович,
куратор Одеських бієнале сучасного мистецтва,
арт-критик, директор Музею історії євреїв Одеси «Мигдаль-Шорашим» ;
Студенти кафедр культурології ОНПУ, дизайну МГУ, інших спеціальних та .
вищих учбових закладів Одеси.

11.Фінансова частина

12. Довідка про проходження аудиту ( аудиторський висновок)
Не проводився.
13. Фінансові показники організації
адміністративні витрати ОМГО «Центр розвитку» за 2016 рік складають:
- комунальні витрати (газо, енерго і водопостачання) - 132500 ;
- організація телефонного зв'язку та інтернету
- 1400 ;
- пожежна охорона
- технічне обслуговування інженерних систем
- податок на нерухомість
- банківські послуги
- інші
- амортизація
Разом:

- 6000 :
- 26000:
- 22100
- 1500
- 500
- 501900
- 691900

14. Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі,
електронна пошта)
Україна, 65014, м.Одеса, вул. Белінського, 5.
+38(048) 739 10 18
+38(050) 336 37 21
http://dev-center.od.ua
kantorsemen@rambler.ru
https://www.facebook.com/OdessaBiennaleofContemporaryArt

