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мистецтва та зв’язків з громадськістю 
 

 
 
 

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ    

ННАА  ССТТООРРІІННККААХХ  ППРРЕЕССИИ  
Вип. 8 (1-31 серпня 2021 р.) 

 
Загальні питання культури. 

Дідух С. Свято, яке об’єднує : [в Авангард. селищ. територіал. громаді в 

липні відзначили свій День народження відразу три насел. пункти громади: смт. 

Хлібодарське, селища Авангард та с. Нова Долина. Традиційно під час святкування 

Дня народження селищ, були нагородж. переможці літнього конкурсу на кращий 

благоустрій будинків та прибудинкових територій] / Світлана Дідух // Сучасний 

Авангард. – 2021. – 21 лип. – С. 1, 2 : фот. – (Подія). 

Друга молодість : [після перерви вок. колектив «Друга молодість» 

відновлює свою діяльність. З цього приводу вони запрошують стати учасником 

дружного творчого колективу, завітавши до Авангардів. будинку культури та 

відпочинку] // Сучас. Авангард. – 2021. – 21 лип. – С. 4 : фот. – (Культура). 
 

Бібліотечна справа 
Большакова В. Павлівка – моєї душі рідний край! : [в Павлів. б-ці святкували 

день села. Б-ка зустрічала гостей великим мальовн. панно «Благословенний рідний край 

– моє любе село Павлівка». В б-ці була відкрита: фотовист.-вернісаж храмових свят села 

«Світлини рідного краю»; вист. картин приклад. мистецтва «Світ моєї душі!». Ввечері 

біля Павлів. початк. шк. зібралися діти, молодь, родини та люди поваж. віку на культур.-

мистец. програму, концерт «Зі святом, моє любе село!»] / Валентина Большакова                                  

// Вперед. – 2021. – 23-29 лип. – С. 4 : фот. – (Традиції. Звичаї. Обряди). 
Булло Л. «Подаруй книгу сільській бібліотеці!» : [адмін. ТОВ «Злагода Південь» 

вирішила провести благодійну акцію «Подаруй книгу сільській бібліотеці». До акції 

долучилися співробітники компанії Adept Group і редакція обл. газ. «Чорноморські новини». 

Книжки збирали різні за тематикою і призначенням: худож. літ., довідк., навч., іст. А крім 

видань благодійники вирішили подарувати б-ці ще й новий комп’ютер] / Лариса Булло ; фот. 

Лариси Булло // Чорномор. новини. – 2021. – 19-21 серп. – С. 1 : фот. – (Добрий чин). 

Геник В. Літня мандрівка до крижаної Антарктиди : [з нагоди відкриття «Літньої 

мандрівки до крижаної Антарктиди» до Одеси завітали директор Нац. антаркт. наук. центру 

Євген Дикий, керівник 25-ої укр. антаркт. експедиції Юрій Отруба, учасники місій на 

Південний полюс. У головному чит. залі ОННБ зібралися учасники антаркт. експедицій, 

провідні науковці, екологи, освітяни, читачі і друзі б-ки, усі охочі яких зацікавила ця подія]                                      

/ Володимир Геник // Чорномор. новини. – 2021. – 5-7 серп. – С. 1, 2 : фот. – (Гість Одеси). 
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Геник В. Дамоклів меч української літератури : [в Одес. нац. наук. б-ці, у 

рамках книж. фестивалю «Зелена хвиля», відбулася дискусія «Дамоклів меч української 

літератури: як контрафакт вбиває книжковий ринок». У зустрічі взяли участь видавці, 

книгорозповсюджувачі та представники проф. асоціацій. На зустрічі йшлося про 

виклики та загрози книговидавн. галузі України] / Володимир Геник // Чорномор. 

новини. – 2021. – 12-14 серп. – С. 5 : фот. – (Історія. Спадщина. Акценти). 

Історія на шпальтах грецькомовної періодики початку ХХ століття : [3 верес. в 

Одес. нац. наук. б-ці буде презентовано культур. проєкт «Одеські хронописи: свідки 

історії на шпальтах грецькомов. періодики початку ХХ століття». У рамках проєкту 

було оцифровано понад 2700 сторінок одес. грецькомов. газет, найбільш значущ. Іст. 

документал. масиву інформації про життя греків в Одесі на початку ХХ ст. Оцифр. Вид. 

представл. в окремій колекції цифрової б-ки «Скарби України» на сайті ОННБ]  // Веч. 

Одесса. – 2021. – 31 авг. – С. 3 : фот. – (Анонс). 

Коваленко З. Завітайте до Марківської сільської бібліотеки : [вдячний відгук 

про Ірину Іванівну Чернецьку, б-ря Марківської сільськ. б-ки] / Зінаїда Коваленко                                  

// Вперед. – 2021. – 16-22 лип. – С. 6 : фот. – (Про людей хороших).  
Котова М. Приглашают в Музей украинской книги : [к 30-й годовщине 

Независимости Украины в Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского открыли 

Музей укр/ книги. Первая экспозиция нового музея носит название «Украина 30+: о чем 

молчат немые свидетели истории» и представляет копии уникал/ образцов укр. книж. 

наследия XVI-XIX веков из фондов Музея книги и книгопечатания, книги-раритеты, 

редкие фото, редчайшие док. В дар музею уже переданы новые факсимил. издания, а 

зал музея украшает образец печат. станка, на котором создавались первые печат. 

издания] / Мария Котова ; фот. Марии Котовой // На Пенсии. – 2021. – 24-30 авг. – C. 4 : 

фот. – (Наша история). 

Кракалія Р. «Літературна вітальна» в ОННБ : [спільний проєкт Одес. обл. орг. 

Нац. спілки письменників України та Одес. наук. б-ки провели перше засідання 

«Літературної вітальні». На засідання були запрошені молоді та старші автори, звучала 

по колу поезія. За попередніми планами, «Літературна вітальня» скликатиме гостей 

щонайменше раз в місяць] / Роман Кракалія // Чорномор. новини. – 2021. – 5-7 серп. –                                            

С. 7 : фот. – (Гість Одеси). 

Кухарук Т. Літературне рандеву «У царині слова» : [27 лип. Одес. обл. орг. 

Нац. спілки письменників України і Одес. нац. наук. б-ка презентували спільний 

новітній проєкт – літературну вітальню «У царині слова». Письменники і поети Одеси, 

Чорноморська, Южного, Білгорода-Дністровського зібрались у затишному літньому 

дворику б-ки, де представили шанувальникам сучас. літ. свої нові твори. Наприкінці 

зустрічі письменники передали до фондів б-ки нові видання власних творів. Літ. 

вітальня «У царині слова» планує проводити зустрічі з письменниками щомісяця, про 

що на сайті ОННБ буде розміщено додаткову інформацію] / Тамара Кухарук // Веч. 

Одесса. – 2021. – 5 авг. – С. 7 : фот. – (У бібліотеках міста). 

Сторінками історії рідного краю : [Авангардів. селищ. б-кою накопичено 

інформ. ресурси, які висвітлюють іст. розвиток і сьогодення селища, р-ну, розвиток його 

установ, життєвий і твор. шлях видат. земляків. До дня селища зав. б-кою Людмила 

Гриценко оформила книж. виставки, на яких була представлена літ. про іст. минуле, 

знаменні й пам’ятні дати селища, тематичні папки-досьє, в яких зібрано газет. матеріал з 

історії селища, фот., інші краєзнав. док. У б-ці постійно діє краєзнав. куточок] // Сучас. 

Авангард. – 2021. – 21 лип. – С. 4 : фот. – (Бібліотека). 
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Філіппова О. Дмитро Разумков: На принципах партнерства : [28-30 лип. 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у рамках триден. робочої поїздки 

відвідав Миколаївщину та Одещину. 29 лип. він відвідав Одес. обл. універс. наук. б-ку 

ім. М. С. Грушевського і побував у Музеї укр. книги, відкриття якого заплановане до 

Дня Незалежності] / Ольга Філіппова // Чорномор. новини. – 2021. – 5-7 серп. – С. 1 : 

фот. – (Візит). 
 

Духовно-релігійне життя 
В женском монастыре открыли государственный центр помощи пострадавшим 

от домашнего насилия : [в Свято-Архангело-Михайловском жен. монастыре, глава М-ва 

соц. политики Украины Марина Лазебная, торжественно открыла гос. центр помощи 

пострадавшим от домаш. насилия] // Жизнь в Одессе. – 2021. – 29 июля. – С. 3 : фот. – 

(Благотворительность).  
 

Кіномистецтво 
«Кіно під зорями» у Роздільній : [8 серп., до 30-ої річниці Незалежності 

України, на стадіоні «Спартак» відбувся кінопоказ двох кінострічок: сімейної 

анімації «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» та амер.-укр. худож. фільму 

«Захар Беркут». Кінопоказ реалізується завдяки ГО «Культпросвіту», у рамках 

ініціативи «Кіномісія», та проєкту кінотуру мандрівного кінотеатру просто неба 

«Кіно під зорями»] // Вперед. – 2021. – 13-19 серп. – С. 12 : фот. – (Дозвілля).  

Арсеньева Т. Итоги кинофестиваля… в пандемию цифровых технологий : 

[21 авг. на Потемкинской лестнице состоялась церемония закрытия XII Одес. 

междунар. кинофестиваля с вручением наград. В ходе 12-го ОМКФ было показано 

65 фильмов. Фестиваль прошел при поддержке Госкино Украины. Нац. конкурс был 

посвящен 30-летию Независимости Украины] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса. – 

2021. – 31 авг. – С. 3 : фот. – (ОМКФ-2021). 

Арсеньева Т. Объявлена программа кинофестиваля : [12-й Одес. междунар. 

кинофест., который пройдет с 14 по 21 авг., объявил прогр. Нынешний ОМКФ 

посвящен 30-летию Независимости Украины и ставит во главу угла нац. кино. В 

нац. конкурс. прогр. XII ОМКФ включены 6 полнометраж. кинофильмов. 

Фестиваль в сотрудничестве с Довженко-центром предлагает ретроспективу укр. 

фильмов «Независимые»: лучшие фильмы, снятые за 30 лет. Во внеконкурс. Прогр. 

«Фестиваль фестивалей» будут представлены кинохиты – лауреаты Каннского, 

Венецианского, Берлинского и других МКФ. Фестиваль проходит при поддержке 

Гос. агентства Украины по вопросам кино] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса. – 2021. 

– 5 авг. – С. 8. – (ОМКФ-2021). 

В Одесі проходить 12-ий Одеський міжнародний кінофестиваль : [в 

Одеськ. нац. театрі опери та балету відбулась урочиста церемонія відкриття 12-го 

Одес. міжнар. кінофестивалю. Церемонії відкриття передувала «червона доріжка», 

якою прямували до театру спеціальні гості фестивалю, відомі кінозірки та 

кінопрофесіонали] // Одес. вісті. – 2021. – 18 серп. – С. 2 : фот.  
Гвоздецкая Т. Увидеть «Улыбку львицы» : [27 авг., в зале Одес. киностудии, 

состоится премьерный показ худож. фильма «Улыбка львицы». Картина посвящ. 

основателю и первому директору Одес. зоопарка Генриху Вольдемаровичу Бейзерту. 

Это история о героическом спасении животных и сохранении зоопарка в тяжёлые годы 

войны] / Татьяна Гвоздецкая // Веч. Одесса. – 2021. – 26 авг. – С. 8 : фот. – (Премьера). 



 4 

Двенадцатый кинофест открыт. Акцент – на отечественном кино : [14 авг. 

на сцене Одес. нац. акад. театра оперы и балета состоялась торжественная 

церемония открытия ХІІ Одес. междунар. кинофест. Церемония закрытия с 

награждением лауреатов, состоится 21 авг. на Потемкинской лестнице в режиме 

«опен-эйр». Будет показан фильм-закрытие «Малыш» Чарли Чаплина] // Веч. 

Одесса. – 2021. – 17 авг. – С. 1, 4 : фот. – (ОМКФ-2021). 

Культовый британский режиссер Терри Гиллиам приедет на Одесский 

кинофестиваль : [на 12-м Одес. междунар. кинофестивале состоится показ фильмов 

культ. британ. реж. и сценариста Терри Гиллиама и его мастер-класс] // Одес. 

правда. – 2021. – № 25-26. – С. 4 : фот. – (Кинофест). 

О чем расскажут одесские лиманы? : [20 авг. на Одещине в с. Кубанка 

Красносел. ОТГ состоится первая презентация сериала «Легенды одесского 

лимана». Зрители увидят первые три серии анимац. сериала, выступление артистов, 

которые озвучивали фильм, пригласят к диспуту об увиденном на экране. Также 

запланировано выступление мест. творч. коллективов] // Веч. Одесса. – 2021. –                                   

12 авг. – С. 1. – (Что нового?). 

Овчинников А. 10 фильмов Одесского кинофестиваля-2021, которые 

советуем посмотреть в кинотеатрах : [на Одес. кинофестивале по традиции были 

представлены фильмы-победители топовых кинофестивалей мира и подборка 

премьер. лент. Многие из этих фильмов скоро появятся в укр. кинопрокате. 

Подборка из 10 фильмов, которые стоит посмотреть на большом экране: Спокуса 

Бенедетта; Сторонній; Поганий сусід; Небеса; Королі репу; Непомітне зникнення; 

«Стоп Земля»; Суперник; Аннетт; Титан] / Алексей Овчинников // Одес. жизнь. – 

2021. – 25 авг. – 5 сент. – С. 26-27 : фот. – (Киноафиша). 

Рылеев К. Прощай, художник! : Что сделал для Украины Александр 

Ройтбурд и в чем смысл его живописи : [8 авг. на 60-м году жизни скончался 

художник Александр Ройтбурд] / Константин Рылеев // Одес. правда. – 2021. –                                           

№ 25-26. – С. 1 : фот. 

Сярова Т. Вручение наград и бесплатное кино : [12-й Одес. междунар. 

кинофест. работает до 21 авг. Церемония закрытия состоится на Потемкинской 

лестнице. Фильмом закрытием станет лента «Малыш» с Чарли Чаплином, которой в 

этом году исполняется 100 лет] / Татьяна Сярова ; Мария Котова ; Анастасия Епурь 

// На Пенсии. – 2021. – 18-29 авг. – C. 3. – (Мероприятие недели). 

Філіппова О. «Кіно у твоїх ДНК» : [в Одес. нац. акад. театрі опери та 

балету відбулась урочиста церемонія відкриття 12-го Одес. міжнар. кінофестивалю. 

Цьогорічний кінофестиваль приуроч. до 30-річчя Незалежності України, а відтак 

акцентов. на нац. кіно. На конкурс було подано понад 250 фільмів, з яких 60 – 

повнометражні] / Ольга Філіппова // Чорномор. новини. – 2021. – 19-21 серп. – С. 6 : 

фот. – (Мистецтво. Фестиваль. Проєкти). 

Філіппова О. «Малюк», «Татові кросівки» і «Стоп-Земля» : [на 

Потьомкінських сходах завершилося щорічне свято кіно. Уперше в історії Одес. 

мажнар. кінофестивалю урочиста церемонія закриття відбулась опен-єйр. Ведучими 

церемоній були Яніна Соколова та Олег Панюта. Звучала музика у виконанні Одес. 

симф. оркестру під керівництвом диригента Ігоря Шаврука] / Ольга Філіппова                                      

// Чорномор. новини. – 2021. – 26-28 серп. – С. 1, 3. – (ОМКФ-2021). 
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Літературне життя 
Сидорук В. Література – це храм : [читачі газети «Чорноморські новини» 

подали критичну статтю проф., зав. від. теорії літ. Ін-ту літ ім. Тараса Шевченка 

НАН України Тамари Гундорової] / Валентина Сидорук // Чорномор. новини. – 

2021. – 19-21 серп. – С. 7 : фот. – (Витоки. Духовність. Акценти). 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Буковська Н. «Спас іде – гостей веде» : [14 серп. в міськ. парку Роздільної 

відбувся третій відкритий медовий фестиваль-ярмарок «Спас іде – гостей веде». 

Свято розпочалося з параду бджілок через центр міста до площі біля міськради, де 

була встановлена сцена. На сцені гостей розважали колективи Роздільнян. Палацу 

культури та Школи мистецтв. Свято проходило гучно та весело: для найменших 

відвідувачів працювала «Бібліотека на галявині»; провели спорт. естафету «Тато, 

мама, я – бджолина сім’я»; розрізали величез. медовий пиріг; пасічники громади 

активно представляли найрізноманітн. продукти бджільництва та провели 

конференцію. Завершенням свята став «Бджолиний флешмоб»] / Наталія Буковська 

// Вперед. – 2021. – 20-26 серп. – С. 7 : фот. – (Традиції. Звичаї. Обряди). 

Козлов-Петровский И. Одесский зоопарк: 100 лет, а как молодой! : [о 

судьбе одес. зоопарка и о премьере фильма «Улыбка львицы», премьера которого 

состоится 27 авг. на Одес. киностудии] / Игорь Козлов-Петровский ; Валерий 

Шерстобитов // Правда за Одессу. – 2021. – 16-22 авг. – С. 3 : фот.  

Сярова Т. Говорят в Одессе, что… …в Старобазарном сквере построят дет. 

центр : [в Старобазарном сквере планируется строительство нового детского центра 

культуры и спорта] / Татьяна Сярова ; Мария Котова ; Анастасия Епурь // На 

Пенсии. – 2021. – 18-29 авг. – C. 3. – (Слухи). 

 

Музеї. Пам’ятники. Охорона культурної спадщини 
«Он влюбил в искусство сотни тысяч людей» : [8 июля от продолжит. 

заболевания скончался извест. укр. худож. и рук. Одес. художеств. музея Александр 

Ройтбурд] // Окна. – 2021. – 18 авг. – С. 1,2 : фот. – (Прощание с мастером). 

(Общество). 

Анимуцкая М. Александр Ройтбурд: кем был и как Одесса отреагировала 

на его уход?  : [8 авг. ушел из жизни извест. укр. худож., депутат Одес. обл. совета и 

директор Одес. худож. музея Александр Ройтбурд] / Марина Анимуцкая // На 

Пенсии. – 2021. – 17-23 авг. – C. 2 : фот. – (Наши люди). (Культура). 

В возрасте 59 лет умер известный украинский художник Александр 

Ройтбурд : [8 авг. умер директор Одес. худож. музея, художник и политик 

Александр Ройтбурд] // Одес. правда. – 2021. – № 25-26. – С. 4 : фот. – (Утрата). 

Квартиру Михаила Жванецкого в Одессе превратят в музей : [из одес. 

квартиры Михаила Жванецкого сделают музей. Соответств. проект решения о 

создании коммун. учреждения «Одесский муниципальный музей-квартира Михаила 

Жванецкого» вынесен на предстоящую сессию муниципал. собрания] // Жизнь в 

Одессе. – 2021. – 29 июля. – С. 8 : фот. – (Музей).  
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Котова М. Дом его детства: одесская квартира Михаила Жванецкого станет 

музеем : [квартира писателя Михаила Жванецкого станет муниципал. музеем. Там 

сохранилось немало архив. материалов, касающихся жизни и творчества писателя, 

которые теперь станут экспонатами музея] / Мария Котова ; фот. Марии Котовой и 

Натальи Жванецкой // На пенсии. – 2021. – 3-9 авг. – С. 2 : фот. – (Новости культуры). 

Котова М. Звезды на синем небе: в музее обнаружена неизвестная роспись : 

[под потолком музея им. Рериха обнаружена неизвест. до сих пор роспись. Её нашли 

под слоями штукатурки. Роспись была обнаружена во время реставрац. работ под 

120-лет. полотном Л. П. Гольдштейна. Специалисты планируют восстановить 

неожиданную находку] / Мария Котова ; фот. Марии Котовой и Натальи Жванецкой                                          

// На пенсии. – 2021. – 3-9 авг. – С. 2. – (Новости культуры). 

Котова М. На одесском Ланжероне поселился кот Изюм : [Татьяна Штыкало 

представила свое очеред. хвостатое творение – кота-сфинкса Изюма (Изю 

Ланжерона). Это уже шестнадцатое творение одес. скульптора, которое появилось на 

Кошачьей тропе] / Мария Котова ; фот. Марии Котовой и Натальи Жванецкой // На 

пенсии. – 2021. – 3-9 авг. – С. 2 : фот. – (Новости культуры). 

Одесский археологический музей просит о помощи : [работники Одес. 

археологического музея инициировали экстренный сбор средств на покупку 

стеллажей. Необходимо 82500 грн., чтобы оборудовать надежными стеллажами 

новое хранилище для старинных амфор в гараже музея] // Жизнь в Одессе. – 2021. – 

20 авг. – С. 8 : фот. – (Помогите). 

Одесский художественный музей предлагают сделать национальным, но 

депутаты хотят оставить его одесским : [депутат. комиссия Одес. облсовета по 

образованию и культуре рассмотрела вопрос об обращении в Минкульт с просьбой 

предоставить Одес. худож. музею статус нац., но к единому мнению так и не 

пришли] // Одес. правда. – 2021. – № 25-26. – С. 4 : фот. – (В тему). 

Рылеев К. Прощай, художник! : Что сделал для Украины Александр 

Ройтбурд и в чем смысл его живописи : [8 авг. на 60-м году жизни скончался 

художник Александр Ройтбурд] / Константин Рылеев // Одес. правда. – 2021. –                                  

№ 25-26. – С. 1 : фот. 

Сорокина И. 196 лет назад в Одессе открылся первый музей : [9 авг.                                       

1825 года в Одессе открыл свои двери первый одес. музей, который получил 

название Городской музей древностей. В 1839 г. в Одессе было основано Общество 

истории и древностей, которое содействовало развитию гор. музея и пополнению 

его коллекции] / Ирина Сорокина // Одес. жизнь. – 2021. – 4-15 авг. – С. 28 : фот. – 

(В этот день в Одессе). 

Увічнений у бронзі : [15 серп. в Кодимському іст.-краєзнав. музеї відбулось 

відкриття меморіал. дошки та бронз. погруддя на честь видат. земляка, кращого 

пілота пол. авіації часів Другої Світової війни Станіслава Скальського. Ці пам’ятні 

знаки передали в музей представники пол. т-ва Anthill з м. Любліна] // Вісті 

Кодимщини. – 2021. – 21 серп. – С. 4 : фот. – (Калейдоскоп подій). 
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Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
«Дерево життя Одещини» : [в обл. центрі укр. культури експонується 

темат. вист. з нагоди 30-річчя Незалежності України «Моя Одещина». На ній 

представлені живопис, графіка, декорат. розпис, художня фотографія, 

соломоплетіння, глиняна іграшка, художня обробка дерева] // Чорномор. новини. – 

2021. – 26-28 серп. – С. 3 : фот. – (Культура. Проєкти. Телебачення). 

Борисова Л. Філателія робить життя яскравішим : [на морвокзалі пройшла 

ХІХ Нац. філателістична вист. з міжнар. участю «Укрфілекс Одеса-2021». Цьогоріч 

вист. присвяч. 30-річчю Незалежності України. Багато стендів ниніш. вист. 

розповідали про нелегкий шлях поштових знаків незалежної України] / Лариса 

Борисова // Чорномор. новини. – 2021. – 12-14 серп. – С. 5 : фот. – (Історія. 

Спадщина. Акценти). 

Булло Л. Почтовая марка как атрибут государственности : [на Морском 

вокзале прошла ХІХ Нац. филателист. выст. с междунар. участием «Укрфилэкс 

Одесса-2021», посвящ. 30-летию Независимости Украины. Открыл выст. президент 

Ассоциации филателистов Украины, ген. комиссар выст. Дмитрий Френкель. По 

традиции прошло спецгашение оригинал. марки и конверта, выпущ. к этому 

событию] / Лариса Булло // Веч. Одесса. – 2021. – 10 авг. – С. 2 : фот. – (Событие). 

Гудыма М. «Мир котиков» для внутреннего ребенка : [до 27 авг. Твор. 

пространство «Диалоги» приглашает на персон. выст. Ирины Локтионовой «Мир 

котиков». Это первая «персоналка» художницы] / Мария Гудыма ; фот. Снежаны 

Павловой // Веч. Одесса. – 2021. – 17 авг. – С. 4 : фот. – (Выставка). 

Гудыма М. Продолжение служения : [в галерее Invoque#Art открылась 

выст. «Продолжение…» из коллекции семьи Верник. В собрании Елены и Семёна 

Верник находятся работы одес. худож.] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. –                                 

19 авг. – С. 6 : фот. 

Кракалія Р. Чи потрібен нині плакат? : [у виставковій залі Одес. обл. орг. 

Нац. спілки худож. України відкрилась вист. плаката] / Роман Кракалія // Чорномор. 

новини. – 2021. – 12-14 серп. – С. 1,4 : фот. – (Ракурс). 

Кудлач В. Дороговкази і «формула щастя» Петра Нагуляка : [інтерв’ю з 

членом НСХУ, виклад. художесв.-графич. ф-ту Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. 

Д. Ушинського, заслуж. художника України Петра Нагуляка, експозиція якого 

відкрилась на виставці картин «Цілунок літа»] / Володимир Кудлач ; фот. 

Володимира Кудлача // Чорномор. новини. – 2021. – 12-14 серп. – С. 4 : фот. – 

(Мистецтво. Виставки. Телебачення). 

Кудлач В. Знаковий посил у вітальних ритмах : [інтерв’ю з Оксаною 

Здоровецькою з нагоди відкриття двох графіч. вист. в одній, але на різних локаціях. 

Так художниця Оксана Здоровецька відкрила в Одес. нац. наук. б-ці та у залі Одес. 

літ. музею свою вист. «Рідне». Привітати авторку прийшли друзі, родина і колеги]                                                

/ Володимир Кудлач ; фот. Володимира Кудлача // Чорномор. новини. – 2021. –                              

26-28 серп. – С. 4 : фот. – (Мистець і час). 
Кудлач В. Чи повернеться Караваджо до Одеси? : [29 верес. сповниться 450 

років від дня народж. видат. італ. живописця Мікеланджело Мерізі до Караваджо, чий 

твір «Взяття Христа під варту» був знайдений після викрадення і нині перебуває на 

заверш. етапі реставрації. Коментар дир. Одес. музею зах. і схід. мистецтва Ігоря 

Пороника, щодо судового засідання у справі про викрадення картини] / Володимир 

Кудлач // Чорномор. новини. – 2021. – 5-7 серп. – С. 7 : фот. – (Гість Одеси). 
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Марьина Г. «Красота спорта через красоту искусства» : [музей 

«Христианская Одесса» и гор. художесв. галерея открыли в Доме милосердия 

Свято-Архангело-Михайлов. жен. монастыря выст., которая была приуроч. к ХХХІІ 

Олимпийским играм в Токио. На открытии выступили 30 юных гимнасток из дет. 

шк. олимпийского резерва «Черноморец»] / Галина Марьина ; фот. Олега 

Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 10 авг. – С. 4 : фот. – (Выставка). 

Марьина Г. «Мозаика земного образа» : [в зале Всеукр. центра болг. 

культуры до 10 авг. работает выст. Златы Шишман – «Мозаика земного образа»]                                         

/ Галина Марьина ; фот. Александра Синельникова // Веч. Одесса. – 2021. – 5 авг. – 

С. 8 : фот. – (Выставки). 

Марьина Г. Как кот в живописи поселился : [в галерее Всемирного клуба 

одесситов открылась выставка «Путешествие кота», состоящая из 27-и картин 

извест. театрал. худож. Станислава Зайцева] / Галина Марьина ; фот. Александра 

Синельникова // Веч. Одесса. – 2021. – 5 авг. – С. 8 : фот. – (Выставки). 

Одесситов пригласили на драку : [в твор. пространстве «Диалоги» 

открылась выст. нем. худож. Петера Файлера «Handgenge»(«Драка»). Куратором 

выст. стал Игорь Зайдель. Худож. планирует дать в Одессе два мастер-класса 

рисования, а Игорь Зайдель прочтёт лекции о политике ЕС и системе грантов для 

соискателей из Украины] // Жизнь в Одессе. – 2021. – 29 июля. – С. 7 : фот. – 

(Выставка).  

Різникова Я. Імерсивний світ Тараса Шевченка : [20 серп. в Арт-центрі ім. 

Віри Холодної Одес. кіностудії відбулось відкриття мультимед. вист. «Імерсивний 

світ Тараса Шевченка», присвяч. 30-літтю Незалежності України] / Ярослава 

Різникова // Чорномор. новини. – 2021. – 26-28 серп. – С. 3 : фот. – (Культура. 

Проєкти. Телебачення). 

Різникова Я. Прекрасний світ Оксани Здоровецької : [з 19 серп. до 9 верес. 

в Одес. літ. музеї, в рамках відзначення 30-ліття Незалежності України, можна 

відвідати вист. робіт «Рідне» таланов. худож. Оксани Здоровецької] / Ярослава 

Різникова // Веч. Одесса. – 2021. – 31 авг. – С. 3 : фот. – (Виставка). 

 

Національні культури 
Столиця бессарабських болгар відсвяткувала своє 200-річчя : [цьогоріч м. 

Болград одночас. святкував 30-річчя Незалежності України, 200-у річницю від 

заснування і День звільнення від фашист. загарбників. З нагоди ювілею до Болграду 

з робочим візитом прибула офіц. делегація Республіки Болгарія. У День ювілею 

міста на сцені Болград. Центру культури та дозвілля відбулася презентація гімну 

Болграда. З нагоди свята голова Одес. ОДА вручив Почесні грамоти облдержадмін. 

представникам різних сфер діяльності Болграду] // Одес. вісті. – 2021. – 28 серп. – 

С. 6 : фот. 

 

Театрально-концертне життя. Цирк 
«Велике Будівництво»: Український театр в Одесі відкрито після 

реставрації : [з нагоди святкування Незалежності України відбулась урочиста 

церемонія відкриття відреставр. Одес. акад. укр. муз.-драм. театру ім. В. Василька. 

Реставр. роботи проводилися в рамках програми Президента України «Велике 

Будівництво»] // Одес. вісті. – 2021. – 28 серп. – С. 4 : фот. 
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Гребенников Е. Зеленый театр спасен! : [о судьбе «Зеленого театра» за 

последние 6 лет] / Егор Гребенников // Окна. – 2021. – 18 авг. – С. 5 : фот. – 

(Общество). 

Гудыма М. Театр кукол готовит спектакль о Холокосте : [Одес. акад. театр 

кукол готовит новый спектакль, «Станция Тевли», приурочена к 80-летию начала 

Холокоста в Одессе. Сюжет основан на реал. событиях из жизни белорус. села. 

Спектакль планируют повезти на гастроли по Украине, и все собран. деньги пустить 

на создание музея Холокоста] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. – 31 авг. – С. 3 

: фот. – (Премьера). 

Директором Одесской оперы повторно стала Надежда Бабич : [ген.-дир., 

художеств. рук. Одес. нац. акад. театра оперы и балета Надежда Бабич выиграла 

конкурс на новый контракт в должности рук. театра] // Жизнь в Одессе. – 2021. –                               

29 июля. – С. 8 : фот. – (Кадры).  

Макс Корж побил рекорд «Океана Эльзы», а поклонники оставили после 

себя тонны мусора : [24 июля на стадионе «Черноморец» состоялся концерт рэпера 

из Беларуси Макса Коржа] // Жизнь в Одессе. – 2021. – 29 июля. – С. 7 : фот. – 

(Концерт).  

Марьина Г. «Бархатный сезон» стартовал оперной музыкой : [в Одес. нац. 

акад. театре оперы и балета состоялся первый концерт Шестого фестиваля искусств 

в Одес. опере «Бархатный сезон». Фестиваль посвящ. 30-летию Независимости 

Украины, и в прогр. «Україна – світу» выступили приглаш. звезд. солисты нац. 

опер. театров Украины, Чехии, Польши, Беларуси, Молдовы и Латвии. Впервые 

были исполнены фрагменты из новой оперы на сюжет поэмы Тараса Шевченко 

«Катерина». «Бархатный сезон» завершится 15 сент.] / Галина Марьина ; фот. Олега 

Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 26 авг. – С. 8 : фот. – (Фестиваль). 

Оксамитовий сезон в Одеській опері : [із 22 серп. по 15 верес. Одес. нац. 

акад. театр. опери та балету запрошує на свій шостий «Оксамитовий сезон». Це 

один з наймасштаб. і найпопуляр. опер.-балет. фестивалів Півдня України. Ниніш. 

фестиваль присвяч. 30-річчю Незалежності України. Фестиваль розпочнеться 

концертом «Україна – світу»; друга подія – показ опери Дж. Пуччіні «Богема; 

фінальний проєкт – «Ковчег Україна: музика»] // Чорномор. новини. – 2021. –                                 

19-21 серп. – С. 3 : фот. – (Суспільство. Думки. Анонс). 

Первый сольник за семь лет: Ани Лорак выступила в Одессе : [16 авг. на 

сцене ночного клуба Staka состоялось первое выступление Ани Лорак в Украине за 

семь лет. Концерт длился полтора часа] // Жизнь в Одессе. – 2021. – 20 авг. – С. 8 : 

фот. – (Аншлаг). 

Ромм А. «Ланжеронъ» приїхав до Ланжерона : [в Одесі гастролював театр 

двох міст й однієї валізи. Засновники театру «Ланжеронъ» заслуж. артист України 

Віталій Бондарев і реж. Галина Панібратець] / Аркадій Ромм // Чорномор. новини. – 

2021. – 19-21 серп. – С. 6 : фот. – (Мистецтво. Фестиваль. Проєкти). 

Сергій Гриневецький: «Незалежне 30-річчя: виклики, уроки, крок у 

майбутнє» : [20 серп. в Одес. нац. акад. театрі опери та балету відбулися 

урочистості, присвяч. 30-1 річниці Незалежності України. З нагоди свята, а також за 

високі досягнення і професіоналізм були вручені державні, регіональні та міські 

нагороди, присвоєні заслужені звання] // Одес. вісті. – 2021. – 21 серп. – С. 3 : фот.  
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Станиславов О. Независимость – это свобода, которую обретают в борьбе : 

[в Одес. Нац. акад. театре оперы и балета состоялся торжественный концерт по 

случаю 30-й годовщины Независимости Украины] / Олег Станиславов // Веч. 

Одесса. – 2021. – 26 авг. – С. 1 : фот. – (Тема дня). 

 

Фестивалі. Конкурси 
«Зелена хвиля» – пам’яті Олега Губаря : [в рамках Міжнар. книж. 

фестивалю «зелена хвиля» пройшли перші «Губаревские чтения». На літ. зустріч, 

присвяч. пам’яті Почесного Громадянина Одеси, краєзнавця, історика, архівіста та 

письменника Олега Губаря зібралися числен. шанувальники його таланту, колеги і 

друзі. Зі сцени читали уривки творів, розповідали історії з життя, декламували вірші 

в його честь і співали пісні] // Одес. вісті. – 2021. – 11 серп. – С. 3 : фот. – 

(Культура). 

Арсеньева Т. Гори, сияй сквозь города и страны! : [7-9 авг. состоялся 

XXVII междунар. телевиз. фестиваль «Звездочка», организ. одноимен. дет. муз. 

телепрогр. при поддержке Одес. филармонии и Нац. обществ. телерадиокомпании 

Украины] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса. – 2021. – 12 авг. – С. 5 : фот. – 

(Фестиваль). 

Арсеньева Т. У огонька в кругу семьи : [с 5 по 8 авг. прошел юбилейный 

XXV книж. фестиваль «Зеленая волна»] / Тина Арсеньева ; фот. Тины Арсеньевой                                  

// Веч. Одесса. – 2021. – 10 авг. – С. 1,3 : фот. – («Зеленая волна» – 2021). 

В Одессе пройдет юбилейный фестиваль «Зеленая волна» : [с 5 по 8 авг. 

при поддержке Укр. культур. фонда в Одесе пройдет книж. фест. «Зеленая волна». 

В этом году фестивалю исполняется 25 лет. Все мероприятия будут проходить, как 

и в интернет-пространстве, так и на различных локациях города. Юбилейн. 

фестиваль насыщен лит. событиями: книж. ярмарка в парке Шевченко; 

«Литературные гастроли» – киев. лит. агентство OVO проведет встречи с авторами 

новой волны и презентации книг; «Одесса в литературе. Литература в Одессе» – 

авторские чтения, вечера поэзии и презентации книг, вечер памяти Михаила 

Жванецкого и «Губаревские чтения»; концерт. прогр.; «Территория детского 

творчества» – утренние чаепития с писателями, серия мастер-классов, худож. 

мастерские] // Одес. жизнь. – 2021. – 4-15 авг. – С. 28 : фот. – (Книжный фестиваль). 

В Одессе устроят фестиваль рыжих : [28 авг. в Одессе пройдет пятый, 

юбилейный фестиваль «Рыжий город». Фестиваль начнется на Приморском 

бульваре возле памятника Дюку, где соберется множество рыжих и среди 

участников выберут Короля и Королеву. Под их руководством все рыжие 

направятся яркой и красочной колонной по Приморскому бульвару до Летнего 

театра] // Жизнь в Одессе. – 2021. – 6 авг. – С. 8 : фот.  

Геннадий Труханов удивил чтением произведений Жванецкого со сцены : 

[на книж. фестивале «Зеленая волна» состоялся вечер памяти Михаила Жванецкого. 

Одним из первых на сцену поднялся мэр Одессы Геннадий Труханов и приятно 

удивил гармонич. чтением произведений сатирика. В память о Жванецком на 

фестивале работает небольшая экспозиция, посвящ. творчеству сатирика] // Одес. 

правда. – 2021. – № 25-26. – С. 4 : фот. – (Фестиваль). 

Каплинская А. Что находится за задернутыми шторами? : [о роли 

волонтёров на Одес. Междунар. кинофестивале] / Анна Каплинская // Веч. Одесса. – 

2021. – 12 авг. – С. 5 : фот. – (Это интересно). 
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Левчук В. Вдохновляло творчество Каменяра : [в Центр. гор. б-ке им. И. 

Франко, в день рождения Каменяра, были названы лауреаты муниципал. премии им. 

И. Франко. В день рождения укр. классика, лауреата конкурса в зале б-ки была 

развернута мини-выст. пейзажей одес. живописца Галины Лекаревой-Никитиной; 

состоялся видеомост с б-кой им. И. Франко г. Харькова; был представлен 

видеожурнал «Строки, получившие голос»; видеоролик «Десять фактов об Иване 

Франко»; завершилось поэт. минуткой от воспитанников дет. муз. шк. № 8 и 

участников библ. онлайн-марафона среди школьных учителей и молодежи Одес. 

обл. «Франко вдохновил меня»] / Валентина Левчук ; фот. Валентины Левчук // Веч. 

Одесса. – 2021. – 31 авг. – С. 4 : фот. – (Конкурс). 

Марьина Г. Рыжий папа, рыжий дед, рыжим стал весь белый свет : [возле 

Дюка стартовал пятый, юбилейный, фестиваль «Рыжий город». от памятника Дюку 

«рыжее» шествие шло до Летнего театра в Горсаду, где участников ждал концерт, 

фотосушка и картины в соответствующей цветовой гамме] / Галина Марьина ; фот. 

Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 31 авг. – С. 4 : фот. – (Фестиваль). 

Одеса поринула в «Зелену Хвилю» безмежного книжкового моря : [у парку 

ім. Шевченка відбулась церемонія відкриття 25-го ювілейн. книж. фестивалю 

«Зелена Хвиля», в якому прийняв участь голова Одес. облдержадмін. Сергій 

Гриневецький] // Одес. вісті. – 2021. – 7 серп. – С. 4 : фот. 

Празднуем! : [Одесса готовится отметить День Госуд. Флага Украины и 30-

ю годовщину Независимости Украины. Горсоветом уже утверждена прогр. 

праздничных дней] // Веч. Одесса. – 2021. – 19 авг. – С. 1.  

Рупска И. Одессу захлестнула «Зеленая волна» : [5 авг. в парке культуры и 

отдыха им. Т. Г. Шевченко состоялось открытие XXV Междунар. фестиваля 

«Зеленая волна». К своему 25-летнему юбилею организаторы придумали 

«изюминку» и пригласили одесситов принять участие в установлении рекорда 

Украины в категории «Рукописный литературный цитатник»] / Инна Рупска                             

// Правда за Одессу. – 2021. – 16-22 авг. – С. 4 : фот.  

Рупска И. Юные артисты Одесчины представили свои таланты на 

фестивале «Top Kids» : [в Одес. Доме клоунов состоялся второй сезон регионал. 

фестиваля талантов «Top Kids». Участники – юные солисты и творч. коллективы из 

разных уголков области. В течение осени зрители телеканала «Южная волна» 

смогут посмотреть трансляции всех выступлений] / Инна Рупска // Правда за 

Одессу. – 2021. – 30 авг. – 5 сент. – С. 4 : фот. 

Сярова Т. Одессу ждет 13-й фестиваль вышиванок : [с 21 по 24 авг. в 

Одессе пройдет традиционный и самый нац. Вышиванковый фестиваль. В 30-лет. 

годовщину Независимости Украины праздник состоится в тринадцатый раз]                                

/ Татьяна Сярова ; Мария Котова ; Анастасия Епурь // На Пенсии. – 2021. – 18-29 

авг. – C. 3. – (Праздник недели). 

Фотоконкурс имени Михаила Рыбака : [в прошлом году изд. «Вечерняя 

Одесса» и «Порто-франко» совместно с обл. орг. Союза журналистов Украины в год 

90-летия мастера объявили фотоконкурс им. Михаила Рыбака. В этом году они 

объявили о старте второго такого конкурса. Участие могут принять как 

профессионалы, так и любители фотографии. Конкурс стартует в канун 30-летия 

Независимости Украины и продлится до 24 нояб.] // Веч. Одесса. – 2021. – 19 авг. – 

С. 6. 
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