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Загальні питання культури
Тихонова В. Гуртом весну закликали : [у Піщан. сіл. тер. громаді
вперше влаштували спільне святкування Масниці. На святковому ярмарку всі,
хто прийшов на площу зі своїми кулінарними виробами, позмагалися у
конкурсі на найсмачніші та найгарніші млинці. Організатори також влаштували
вист. на якій представили витвори ручної роботи: плетиво, в’язання, вишивку,
різьбу тощо. Гарного настрою додавала концерт. програма творчих колективів
громади. Як і годиться, під час свята спалили атрибут Масниці] / Віра Тихонова
// Чорномор. новини. – 2021. – 13 берез. – С. 1 : фот. – (Традиції).

Бібліотечна справа
Алєксєєнко В. Бібліотечний фонд поповнився українськими книжками : [в
рамках Держ. прогр. поповнення книж. фондів, Татарбунар. публ. б-ка отримала від
Укр. ін-ту книги велику партію нової літ.] / Вікторія Алєксєєнко // Татарбунар.
вісник. – 2021. – 11 лют. – С. 4.
Большакова В. Її життя – сонячний промінь : [з нагоди Міжнар. Дня рідної
мови в Павлів. б-ці Роздільнян. р-ну зібралися члени дит. групи літ.-поет. клубу
«Літературні обрії» і провели читання «На крилах Лесиних пісень звучи, пісенна
рідна мова»] / Валентина Большакова // Вперед. – 2021. – 26 лют. – 4 берез. – С. 8 :
фот. – (До 150-річчя від дня народж. Лесі Українки).
Геник В. Більше книг – більше страхів : [22 берез. 2019 року перед
фасадом Одес. нац. наук. б-ки відбулася урочиста церемонія відкриття скульптур.
композиції «Книголюб» авторства відомого скульптора Михайла Реви]
/ Володимир Геник // Чорномор. новини. – 2021. – 25-27 берез. – С. 1 : фот. –
(З Днем народж., Книголюбе!).



Позиції, які не увійшли до попередніх випусків.
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Геник В. Те, що нині звичне, доводилося виборювати : Міжнародний
жіночий день з «Гендерними студіями» : [4 берез. у великому залі Одес. нац. наук.
б-ки працівники книгозбірні разом з читачами відзначили Міжнар. жін. день. Свято
почалося концертом Анни Степанової (саксофон) та Аліни Падалки (фортепіано).
Дует виконав твори двох видат. композиторів ХХ ст. – шведа Ларса-Еріка Вільнера
Ларссона та аргентинця Астора П’яццоли «Танго ескуало». Після концерту
Світлана Герасимова, провід. бібліограф відділу соц.-культур. діяльності ОННБ,
доповідала про вист. «Я – покоління рівності: реалізація прав жінок», підготовлену
колегами з наук.-довід. відділу, ознайомила з сучас. актуальними гендерними
дослідж. Серед експонатів – настільний календар на 2021 р. «Українські жінки ХХ
століття», який випустив Ін-т нац. пам’яті. Родзинкою свята стала унікальна
фотовист. «Я жінка, і я – профі»] / Володимир Геник // Чорномор. новини. – 2021. –
11-13 берез. – С. 5 : фот. – (Культура. Мова. Проєкти).
Ищук И. Фантазии о Юрии Трусове от Игоря Потоцкого : [в б-ке № 33 им..
Ю. Трусова состоялась презентация кн. Игоря Потоцкого, посвящ. автору блистат.
романа «Падение Хаджибея»] / Инна Ищук // Веч. Одесса. – 2021. – 16 марта. –
С. 3 : фот. – (Издано в Одессе).
Кокорич Я. Уклін – живим, полеглим – слава! : [з нагоди 32-ї річниці
виведення військ з Афганістану Захарів. іст.-краєзнав. музей спільно з Захарів. бкою провели годину-спогад «Уклін живим, полеглим-слава». Підготували
тематичну вист. «Афган – погляд через роки». Також підготували до перегляду
фотохроніку воїнів-інтернаціоналістів та док. фільм про афганську війну] /
Ярослава Кокорич; Світлана Буламез // НовинаР. – 2021. – 20 лют. – С. 3 : фот. 
Кракалія Р. Без каяття і прощення : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці ім.
М.С. Грушевського відомий кінорежисер, голова правління Одес. від. Нац. спілки
кінематографістів України Ярослав Лупій показував свій давній фільм «На полі
крові. Aceldama» – за мотивами творів Лесі Українки на біблійну тематику. Після
перегляду відомий кіномитець відповідав на запитання присутніх, ділився
спогадами] / Роман Кракалія // Чорномор. новини. – 2021. – 11-13 берез. – С. 5 :
фот. – (Культура. Мова. Проєкти).
Кракалія Р. Звеличити її слово : [до 150-річчя від дня народж. Лесі
Українки в б-ках пройшли святкові заходи. 24 лют. в ОННБ відкрилась вист. творів
худож. Лариси Дем’янишиної «Стояла і слухала весну…» та кн.-іл. вист. «Леся
Українка – поетична квітка України». 25 лют. відзначення свята проходило у б-ці
ім. М. Грушевського. На заході було представлено друге вид. кн. «Подорож до
моря» з іл. Лариси Дем’янишиної та післямовою Тетяни Ананченко. Молоді
артисти Укр. театру розіграли худож.-док. оповідь «Хотіла б я піснею стати…»,
розповівши в образах про перебування Лесі Українки в Одесі] / Роман Кракалія
// Чорномор. новини. – 2021. – 4-6 берез. – С. 1,3: фот. – (До 150-річчя Лесі
Українки).
Кракалія Р. Талант, помножений на працьовитість : [в одній з найдавніших
міськ. б-к, що носить ім’я Івана Франко вшанували пам’ять Володимира Панченка.
Підготували розкішний стенд, з усіма виданими ним книжками, присвяч.. життю і
творчості. Цей стенд як мандрів., буде показ. в усіх бібл. філіях міста. Відтак
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ініціатори готують його як подарунок Любашів. шк.., яку свого часу закінчив
Володимир Панченко, там ці кн. передадуть до б-ки] / Роман Кракалія ; світ. Тетяни
Поперечної // Чорномор. новини. – 2021. – 25-27 берез. – С. 5 : фот. – (Минуле і
сьогодення).
Кривопускова Г. Леся – славна дочка України : [25 лют. До дня 150-річчя
від дня народж. видат. укр. поетеси Лесі Українки в міськ. б-ці Роздільнян. р-ну
пройшли цікаві заходи. Була організована книж. вист. «На крилах Лесиних пісень»,
де були представлені цікаві матеріали з життя та творчості письменниці] / Галина
Кривопускова // Вперед. – 2021. – 26 лют. – 4 бер. – С. 8 : фот. – (До 150-річчя від
дня народж. Лесі Українки). 
Левчук В. Книголюба локдаун не уложит в нокаут! : [о работе Одес. нац.
науч. б-ки в период локдауна] / Валентина Левчук // Веч. Одесса. – 2021. – 25 марта.
– С. 6 : фот. – (Как дела у людей дела?).
Сергій Гриневецький: «В історії не буває неактуальних тем» : [в Одес. обл.
універс. наук. б-ці ім. М. Грушевського, Голова ОДА Сергій Гриневецький взяв
участь у презентації іст.-краєзнав. наук. альманаху «Південний Захід. Одесика».
30-й, ювілейн. вип. зб. побачив світ саме у 30-річчя Незалежності України та став
подарунком Сергія Гриневецького і авт. колективу науковців до Дня народж.
Одещини] // Одес. вісті. – 2021. – 13 берез. – С. 4 : фот.
Символ свободи, мужності, волі : [24 берез. Одес. нац. наук. б-ка і філія
Грецького фонду культури в Одесі проведуть урочистості на честь 200-річчя грец.
революції 1821-1829 років під назвою: «Символ свободи, мужності, волі: до 200річчя національно-визвольної революції грецького народу». Відбудеться
презентація проєкту «Електронна колекція грецьких періодичних видань з фонду
ОННБ — науковий скарб та культурне надбання міжнар. спільноти», реаліз. б-кою
у співпраці з філією] // Веч. Одесса. – 2021. – 23 марта. – С. 3 : фот. – (Анонс).
Скворцова А. Фах не має статі : [напередодні 8 берез. в Одес. обл. універс.
наук. б-ці ім. М.С. Грушевського у рамках проєкту «Татохаб» відкрилася вист.
«Нечоловіча професія?». Головна мета заходу – подолати стереотипи суспільства
про так звані жіночі й чоловічі професії. На близько сорока світлинах представлені
чоловіки-майстри манікюру, косметологів, фахівців з нарощування волосся,
перукарів, вихователів та інші] / Анастасія Скворцова // Чорномор. новини. – 2021.
– 11-13 берез. – С. 5 : фот. – (Культура. Мова. Проєкти).
Стельмашенко О. Два крила людства : [в Яковлів. б-ці-філії, до Дня
спонтанного прояву доброти, була представлена іл. вист. з викладкою худож. літ.
«Милосердя і добра людства два крила». Відвідувачі розповідали про свою добру
справу і отримували на згадку паперовий смайлик] / Ольга Стельмашенко
// Вперед. – 2021. – 19-25 лют. – С. 3 : фот. – (До Дня спонтан. прояву доброти). 
Шевченківські читання : [10 берез. в Одес. нац. наук. б-ці відбулися
публічні читання, присвяч. 207-й річниці з дня народж. Т.Г. Шевченка та 180-річчю
від часу написання поеми «Гайдамаки». В рамках заходу відбулися презентація
книж. вист. «Щоб наша правда не пропала, Щоб наше слово не вмирало…»;
мистец. вист. «Твори Т.Г. Шевченка в образотворчому мистецтві: графіка укр.
худож. у фондах ОННБ»; вист. однієї картини «Козак Мамай» художниці Тетяни
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Маслової, члена НСХУ. У заході взяли участь представники влади, провідні
науковці, літератори, культурні й громадські діячі, просвітяни, краєзнавці, митці]
// Веч. Одесса. – 2021. – 16 марта. – С. 3. – (Культурно-просвітницький проєкт).
Який вибір, такий і фінал : [6 берез. від. соціокультур. діяльності ООУНБ
ім. М.С. Грушевського запрошує на перегляд-диспут «Біблійні сюжети Лесі
Українки від режисера Ярослава Лупія» після перегляду кінострічки Ярослава
Лупія «На полі крові». В основі фільму – біблійні твори письменника «На полі
крові», «Йоганна, жінка Хусова», «Одержима»] // Чорномор. новини. – 2021. –
4-6 берез. – С. 1. – (Анонс).

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Епурь А. Говорят в Одессе что… … в Одесской области появится
природный парк : [в Кабмине Украины приняли решение о создании в Одес.
обл. Нац. природного парка «Куяльницкий». Он расположится в пределах
Беляев., Иван., Лиман. р-нов и Одессы] / Анастасия Епурь // Одес. жизнь. –
2021. – 24 марта – 4 апр.– С. 3. – (Слухи).
Проєкт «Сади пам’яті» планують реалізувати у парку обласної ради :
[під час робочої наради у Одес. міськ. раді розглядали проєкт «Сади пам’яті»,
який планують реалізувати у парку обл. ради. Мова йде про комплекс.
благоустрій території. Проєкт присвяч. воїнам Одеси та обл., які загинули на
сході країни, Героям Небесної Сотні, а також жертвам геноциду кримськотатар.
народу] // Одес. вісті. – 2021. – 13 берез. – С. 4 : фот.

Літературне життя
Бондар В. «Тисячу і триста літ зберігали святощі наші» : До 1140-річчя
Велесової Книги : [про знач. вклад С. Піддубного в іст. та духов. культуру укр.
народу, завдяки своїй науковій праці «Велесова Книга». С. Піддубний не
втомлюється досліджувати і пропагувати Велесову Книгу. З під його пера
вийшло вже кілька книг на цю тему] / Василь Бондар // Чорномор. новини. –
2021. – 13 берез. – С. 3 : фот. – (Спадщина. Дослідження. Дискусія).
Дружинець М. Літературні акварелі : [у Центрі міжнар. освіти з
підготовки інозем. громадян Одес. держ. аграр. ун-ту розпочалась літ. акварель
до святкування днів народж. Тараса Шевченка, Лесі Українки і Ліни Костенко]
/ Марія Дружинець // Чорномор. новини. – 2021. – 25-27 берез. – С. 3 : фот. –
(Постаті. Дати. Вшанування).
Ищук И. Фантазии о Юрии Трусове от Игоря Потоцкого : [в б-ке № 33
им. Ю. Трусова состоялась презентация кн. Игоря Потоцкого, посвящ. авт.
романа «Падение Хаджибея»] / Инна Ищук // Веч. Одесса. – 2021. – 16 марта. –
С. 3 : фот. – (Издано в Одессе).
Книжка – на задвірках : [дир. Укр. ін-ту книги Олександра Коваль під
час форуму «Україна 30: Культура. Медіа. Туризм» повідомила цифри
статистики читання в Україні. Лише 27 % українців читають частіше, ніж раз на
тиждень. А щоденних читачів в Україні тільки 8 %] / // Чорномор. новини. –
2021. –13 берез. – С. 1 : фот. – (Тривожна тенденція).
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Котова М. Одесские адреса Леси Украинки : [о пребывании и
творчестве в Одессе великой дочери Украины – Леси Украинки. 25 февр.
отмечается 150-летие со дня её рождения] / Мария Котова // Одес. жизнь. –
2021. – 3 – 14 марта. – С. 24 : фот. – (Неделя праздников).
Мізінкіна О. Одвічне і щораз нове : [нову книжку члена Нац. спілки
письменників України В. Полтавчука «Таємниці амурних історій» склали як
нещодавно написані оповідання, так і ті, що друкувалися у раніше виданих
збірках автора. Об’єднані у новій книжці, вони надають їй цільності,
доповнюючи провідну тему] / Олена Мізінкіна // Чорномор. новини. – 2021. –
11-13 берез. – С. 5 : фот. – (Культура. Мова. Проєкти).
Сорокина И. Неизвестный Тарас Шевченко : светский человек и
академик : [интересные факты о жизни и творчестве Тараса Шевченко к 207летию со дня его рождения] / Ирина Сорокина // Одес. жизнь. – 2021. – 3-14
марта. – С. 24 : фот. – (Неделя праздников).
«Южное сияние»: первый номер в новом десятилетии : [первый в новом
десятилетии номер одес. междунар. лит.-худож. журн. «Южное сияние» вышел
в начале марта и приурочен к Всемир. дню писателя, отмечаемый 3 марта]
// Веч. Одесса. – 2021. – 11 марта. – С. 8 : фот. – (Издано в Одессе).

Музеї. Пам’ятники. Охорона культурної спадщини
В Отраде продают памятник архитектуры под застройку за миллион
долларов : [на сайтах объявлений появилась информация о продаже старинного
особняка на ул. Уютной, 7. За памятник архитектуры вместе с прилег. землей
хотят млн. долларов] // Жизнь в Одессе. – 2021. – 26 февр. – C. 2 : фот. –
(Резонанс).
Всемирный день поэзии : [20 марта в Одес. лит музее состоятся традиц.
поэт. чтения «Дай мне слово», посвящ. Всемир. дню поэзии. Организатор –
Южно-рус. союз писателей]// Веч. Одесса. – 2021. – 11 марта. – С. 8. – (Анонс).
Григорій Діденко ознайомився з ходом реставрації палацу Курісів :
[Голова Одес. обл. ради Григорій Діденко ознайомився з ходом реставрац.
палацу-садиби Курісів у Березів. р-ні. Відновленням пам’ятника архітектури
займається Благод. фонд ім. Івана Куріса. Голова обл. ради нагородив його
керівників за внесок у збереження культур. спадщини. Під час візиту Григорій
Діденко отримав у подарунок книгу краєзнавців про історію садиби «Да будет
правда»] // Одес. вісті. – 2021. – 24 берез. – С. 2 : фот.
Епурь А. Арт-терапия в одесском музее : [в музее «Степова Україна»
открылась необычная выст. художницы и психолога Виолетты Лашкул «Арттерапия «Благополучие». Среди работ мастерицы – объемные игрушки, панно,
декоративные элементы, предметы одежды и аксессуары, украшения. Все
изделия созданы из шерсти] / Анастасия Епурь // На пенсии. – 2021. –
16-22 марта. – C. 2 : фот. – (Новости культуры).
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Епурь А. Говорят в Одессе что… … восстановят музей морского флота :
[музей мор. флота вскоре будет отреставрирован. Восстанавливать музей будут
Админ. мор. портов Украины и Одес. порт] / Анастасия Епурь // Одес. жизнь. –
2021. – 3-14 марта. – С. 3. – (Слухи).
Епурь А. Говорят в Одессе что… … дом Руссова передадут «бюджетной
организации» : [в департаменте ком. собственности приняли решение о передаче
Дома Руссова «бюджет. организ.». Такое решение принято для сохранения
памятника архитектуры, чтоб его не сдавали в аренду и не выставили на аукцион]
/ Анастасия Епурь // Одес. жизнь. – 2021. – 17-28 марта. – С. 3. – (Слухи).
Кокорич Я. Уклін – живим, полеглим – слава! : [з нагоди 32-ї річниці
виведення військ з Афганістану Захарів. іст.-краєзнав. музей спільно з Захарів.
б-кою провели годину-спогад «Уклін живим, полеглим-слава». Підготували
темат. вист. «Афган – погляд через роки». Також підготували до перегляду
фотохроніку воїнів-інтернаціоналістів та док. фільм про афган. війну]
/ Ярослава Кокорич; Світлана Буламез // НовинаР. – 2021. – 20 лют. – С. 3 :
фот. 
Котова М. Башня и «чердачная мансарда» – Пассаж ожидают перемены :
[в ходе заседания Консультат. совета по вопр. охраны культур. наследия Одес.
обл. обсуждали будущее Одес. Пассажа, который готовят к реконструкции]
/ Мария Котова // На пенсии. – 2021. – 16-22 марта. – C. 3 : фот. – (Из блокнота
журналиста).
Котова М. В Одессе отреставрировали еще одну историческую дверь : [в
ист. доме в Лютеран. пер. установили отреставрир. дверь в рамках проекта
«Тысяча дверей Одессы»] / Мария Котова : фот. Константина Емельянова // Одес.
жизнь. – 2021. – 10-21 марта. – С. 28 : фот. – (Фотофакт).
Котова М. В центре Одессы снова обрушился жилой дом : [1 марта
обрушилась часть дома на ул. Нежинской, 16. Этот дом построен в 1888 г. Здание
является памятником архитектуры и градостроительства местного значения]
/ Мария Котова // Одес. жизнь. – 2021. – 3-14 марта. – С. 2 : фот. – (Домогрох
недели).
Котова М. Достояние по-одесски : [о старых домах, дореволюц.
постройки, памятниках архитектуры и градостроительства. мест. значения,
которые готовят к реставрации] / Мария Котова // Одес. жизнь. – 2021. – 24 марта
- 4 апр. – С. 27 : фот. – (Ремонт недели).
Котова М. Не швейная фабрика и не ломбард : [о судьбе одес. старин.
здания, памятника архитектуры, на пересечении ул. Бунина и Леха Качинского.
На Консультат. совете по вопр. охраны культур. наследия Одес. обл.
рассматривался эскиз. проект дома, он предусматривает ремонт.-реставрац.
работы с приспособлением его под отель] / Мария Котова // Одес. жизнь. – 2021.
– 17-28 марта. – С. 27 : фот. – (Уникальная Одесса).
Котова М. Одесский дом с иллюминаторами : [судьба дома с огромным
эркером и круглыми окнами по бокам. Памятник архитектуры, в реестре значится
как «Дом доходный Аглико»] / Мария Котова // На пенсии. – 2021. – 16-22 марта.
– C. 3 : фот. – (Наша история).
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Котова М. Спешите видеть : в Одессе погибает старинная усадьба семьи
Тауэр : [о старин. особняке, усадьбе семьи Тауэр. Здание – памятник архитектуры
местного значения, который сейчас выставлен на продажу под застройку]
/ Мария Котова // Одес. жизнь. – 2021. – 10-21 марта. – С. 6 : фот. – (Что мы
теряем?).
Котова М. Тайны одесского дома с орлом : [история памятника
архитектуры, «Дом с орлом», расположенным на ул. Конной, 12] / Мария Котова
// Одес. жизнь. – 2021. – 10-21 марта. – С. 6 : фот. – (Одессика).
Котова М. Тайны одесского дома с орлом : [на одес. ул. Конной № 12,
находится четырехэтажный дом, памятник архитектуры. Его называют «дом с
орлом» или «дом с орлом-гигантом». Историки и краеведы спорят, кому же он
принадлежал] / Мария Котова // На пенсии. – 2021. – 2-8 марта. – C. 2 : фот. –
(Культура и история).
Марьина Г. Заповедник для … художников : [в музее соврем. искусства
Одессы состоялась встреча с извест. галеристом Маратом Гельманом. Некоторое
время назад владелец коллекции МСИО Вадим Мороховский обратился к Марату
Гельману с просьбой разработать культур. стратегию развития Одессы. Это
породило создание проекта «Одесский Дом художника». Это будет своеобразное
шоу, живой музей, который будет работать один день в неделю, а пять дней это
будут мастерские художников] / Галина Марьина : фот. Олега Владимирского
// Веч. Одесса. – 2021. – 2 марта. – С. 3 : фот. – (В музеях города).
Посыпался старый город … : [обрушился трехэтажный дом на ул.
Нежинской, 16. Здание является памятником архитектуры и градостроительства
местного значения под названием «Дом доходный»] // Веч. Одесса. – 2021. –
2марта. – С. 1: фот.
Типографию Фесенко отстояли : [Мин-во культуры Украины выдало
предписание о запрете строительства на месте бывшей типографии Фесенко,
которая является памятником архитектуры] // Веч. Одесса. – 2021. – 23 марта. –
С. 1 : фот. – (Что нового?).
Хотят сделать музей : [в парке им. Пушкина в г. Болграде Одес. обл.
началось восстановление старин. особняка, где в ХІХ в. жил первый мэр
райцентра Сергей Малевинский. Само здание является памятником архитектуры
мест. значения, а ремонт осуществляется в рамках междунар. проекта «Развитие
и продвижение общего наследия»] // Веч. Одесса. – 2021. – 25 марта. – С. 5 : фот.
– (Что нового?).
Частично обрушилось старинное здание бывшей фабрики мороженого :
[11 февр. произошло обрушение фасад. стены и крыши двухэтажного старин.
здания бывшей фабрики мороженого «Полярная звезда». Здание является
памятником архитектуры] // Жизнь в Одессе. – 2021. – 12 февр. – C. 2 : фот. –
(Город). 
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Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Гудыма М. «Радость моя» : [Одес. клуб-фотогалерея «Взгляд» открыл
выст. под назв. «Радость моя». Авт. выст. одесситка Анна Бондатий] / Мария
Гудыма ; фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2021. – 23 марта. – С. 3 :
фот. – (Выставка).
Гудыма М. «Сны реальности» : [до 21 марта в галерее ArtOdessa
работает выст. представительницы худож. династии Екатерины Егоровой под
назв. «Сны реальности» – серия работ, выполненных гуашью. В галерее
представлены работы, напис. по мотивам определ. размышлений. Екатерина
Егорова размышляет о месте человека в природе, используя множество
различных нюансов и деталей] / Мария Гудыма : фот. Снежаны Павловой
// Веч. Одесса. – 2021. – 16 марта. – С. 3 : фот. – (Выставки).
Епурь А. Арт-терапия в одесском музее : [в музее «Степова Україна»
открылась необыч. выст. художницы и психолога Виолетты Лашкул «Арттерапия «Благополучие». Среди работ мастерицы – объемные игрушки, панно,
декоративные элементы, предметы одежды и аксессуары, украшения. Все
изделия созданы из шерсти] / Анастасия Епурь // На пенсии. – 2021. –
16-22 марта. – C. 2 : фот. – (Новости культуры).
Епурь А. Где посмотреть «Сны реальности»? : [в галерее Летнего театра
открылась выст. одес. художницы Катерины Егоровой «Сны реальности». На
экспозиции представлена серия графических произведений, напис. гуашью, и
выполненных в смешанной технике] / Анастасия Епурь // На пенсии. – 2021. –
16-22марта. – C. 2 : фот. – (Новости культуры).
Епурь А. Идем смотреть на «Золото скифов» : [во Всемир. клубе
одесситов открылась персон. выст. Стаса Жалобнюка «Золото скифов». Худож.
представил работы, которые в прошлом году участвовали в Междунар.
фестивале современ. искусства «KyivArtWeek»] / Анастасия Епурь // На пенсии.
– 2021. – 16-22 марта. – C. 2 : фот. – (Новости культуры).
Епурь А. Открыли выставку весенних открыток : [худож. мастерская
«Галерея-2020» приглашает посетить выст. открыток и наклеек о весне.
Коллекцию ярких и оригинальных работ создали соврем. одес. художники.
Практически все работы написаны акварелью] / Анастасия Епурь // На пенсии.
– 2021. – 16-22 марта. – C. 2 : фот. – (Новости культуры).
Левкович М. Променад в тайны подсознания : [в зале бизнес-центра
«Уолл-стрит» открылась выст. New Millenium. На ней представлены эзотер.
произведения Константина Скопцова, почет. члена Ассоциации боевых
искусств Вьетнама, дипломанта Мальтийского рыцарского ордена святого
Иоанна Иерусалимского. Сам Скопцов определяет свой стиль как семант.
реализм] / Мария Левкович : фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021.
– 16 марта. – С. 3 : фот. – (Выставки).
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Левкович С. Добро пожаловать в «Бабье лето» : [до 14 марта в прессцентре информац. агентства «Одесса-медиа» работает выст. живописи Вадима
Рудого «Бабье лето». Семь поэтичных пейзажей украсили стены зала] / София
Левкович : фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2021. – 2 марта. – С. 3 :
фот. – (Выставка).
Левкович С. Шерсть и лоскутки вместо красок : [до 3 мая в музее
«Степова Україна» можно увидеть персон. выст. Виолетты Лашкул «Арттерапия «Благополучие». Кроме живописи, нар. росписи и коллажей из ткани,
художница представила объем. изделия, выполн. в технике валяния шерсти]
/ София Левкович ; фот. Александра Синельникова // Веч. Одесса. – 2021. –
18 марта. – С. 5 : фот. – (Выставки).
Марьина Г. «Мир женщины» : [в твор. пространстве «Диалоги»
открылась выст. Анастасии Уваровой (1973-2015) «Мир женщины». Живопись
одес. художницы близка к стилю ар нуво с его природ. формами, текуч.
линиями, отношению к цвету. Эта выст. семьи Костиных, арт-галереи «Ника»,
которые с 2009 г. очень тесно коммуницировали с Настей] / Галина Марьина :
фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2021. – 11 марта. – С. 7 : фот. –
(Выставки).
Марьина Г. Время «Репоста» : [до 18 апр. в выст. залах Худож. музея
демонстрируется проект «Репост». Современное искусство из коллекции
Анатолия Дымчука. Полная его коллекция насчитывает 3000 арт-объектов,
среди которых – живопись, графика, скульптура, фото, архив. док., письма и
лич. вещи худож. На выст. можно увидеть 41 картину 19 авторов] / Галина
Марьина : фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2021. – 11 марта. – С. 7 :
фот. – (Выставки).
Марьина Г. Картины Жозефины : [до 28 марта во Всеукр. центре болг.
культуры работает выст. живописи Жозефины Флоренс (Влады Клименко) под
назв. «М. Арт»] / Галина Марьина // Веч. Одесса. – 2021. – 18 марта. – С. 5 :
фот. – (Выставки).

Театрально-концертне життя. Цирк
Арсеньева Т. Норма села Глыбокого : [в Одес. укр. акад. театре им.
В. Василько представлен спектакль «Демоны» по одноимен. пьесе Натальи
Ворожбит, в постановке Натальи Сиваненко] / Тина Арсеньева ; фот. Олега
Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 11 марта. – С. 3 : фот. – (Премьера).
Арсеньева Т. Сакс… и арабески Шехерезады : [в филармонии состоялся
концерт дуэта Нац. одес. филармон. орк. под рук. дирижера Хобарта Эрла и
саксофонистки Анны Степановой. В этот вечер прозвучали: скерцо Поля Дюка
«Ученик чародея» и симфон. сюита «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова;
«Скерцо» и «Латинская сюита» Роберто Марино] / Тина Арсеньева ; фот. Тины
Арсеньевой // Веч. Одесса. – 2021. – 16 марта. – С. 3 : фот. – (Как дела у людей
дела?).
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Арсеньева Т. Украинский театр: пришел режиссер : [в сент. прошлого
года Одес. укр. муз.-драм. акад. театр им. В. Василько вступил в свой 96-й
сезон с новым гл. реж. – Максимом Голенко, чьи постановки на сцене театра
стали хитами: это – «Энеида XXI» по пьесе Виталия Ченского, современная
вариация пародийной поэмы И. Котляревского, и «Собачье сердце» по
одноименной повести М. Булгакова. В твор. списке Максима Голенко более
40 постановок: в Николаеве, Одессе, Ровно, Ивано-Франковске, Харькове, в
Киеве и Германии. Уже в 2017 г. Голенко был зачислен театроведами в топ-10
лучших театрал. реж. Украины] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса. – 2021. –
25 марта. – С. 5 : фот. – (27 марта – Междунар. день театра).
Войтенко А. Одесский оперный: доверяем Бабич, не доверяем
Лавренчуку : [необычное собрание трудового коллектива состоялось в Одес.
нац. акад. театре оперы и балета. По предложению членов трудового
коллектива было проведено голосование, в ходе которого все присутствующие
единогласно поддержали Надежду Бабич, директора театра, и выразили
недоверие Евгению Лавренчуку, гл. реж.] / Алена Войтенко // Одес. вісті. –
2021. – 6 берез. – С. 2. : фот.
Вылкун Н. Настало время необщения… : [воспоминания о театрал.
гастролях Заслуж. худож. Украины, гл. худож. Одесского ТЮЗа Николая
Вылкуна] / Николай Вылкун // Веч. Одесса. – 2021. – 25 марта. – С. 5 : фот.
Гудыма М. «Дуэты о любви» : [в Одес. акад. укр. муз.-драм. театра им.
Василия Васылько состоялся концерт под назв. «Дуэты о любви». Открыл
прогр. дуэт оперных солистов Анны Бондаренко и Константина Андреева.
Слушатели совершили маленький вояж по разным странам] / Мария Гудыма :
фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 2 марта. – С. 3 : фот. –
(Концерт).
Гудыма М. «По Дерибасовской…» пойдем вместе и с песней : [27 и
28 марта в Одес. акад. театре муз. комедии им. М. Водяного состоятся премьер.
показы мюзикла «По Дерибасовской…». В спектакле участвуют многие
артисты театра, 19 действующих лиц и множество персонажей, занята почти
вся труппа. По мотивам произведений Михаила Жванецкого либретто написал
Константин Рубинский, а музыку сочинил композитор Владимир Баскин. Ткани
костюмов и видеопроекции на сцене отобразят «ожившие» картины одес.
худож., балет будет подпевать, а хор – пританцовывать. Есть вероятность, что
после премьеры многие мелодии станут принадлежностью одес. фольклора]
/ Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 23 марта.
– С. 3 : фот. – (Премьера).
Гудыма М. Меломаны голосуют за «Искателей жемчуга» : [в Одес. нац.
акад. театре оперы и балета завершился Второй фестиваль. «Зимний променад»
премьерой оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» в концерт. исполн. Все
шесть фестив. событий оказались резонансными, привлекли в театр публику] /
Мария Гудыма : фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 2 марта. –
С. 3 : фот. – (Фестиваль).
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Гудыма М. Оперный триллер : [в Одес нац. акад. театре оперы и балета
состоялся брифинг, посвящ. недав. скандалу. Гл. реж. ОНАТОБ Евгений
Лавренчук публично связал события 8 дек. прошлого года с рук. театра и лично
ген. директор] / Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. –
2021. – 11 марта. – С. 3 : фот. – (Скандал).
Епурь А. Говорят в Одессе что… … одесскому ТЮЗу повысят статус :
[в Одес. обл. гос. админ. решили просить Мин-во культуры Украины присвоить
Одес. театру юного зрителя им. Юрия Олеши статус акад.] / Анастасия Епурь
// Одес. жизнь. – 2021. – 10 – 21 марта. – С. 3. – (Слухи).
Левкович С. Кукольная «русалочка» – лучше, чем в кино! : [в Одес.
акад. театре кукол поставили «Русалочку» по Гансу-Христиану Андерсену. Над
этим спектаклем театр работал более года. В мастерских театра было
изготовлено более 40 кукол – центр. и эпизод. персонажей спектакля.
Специально для спектакля было закуплено соврем. оборудование для
высококач. видеопроекции. В результате получилось настоящее живое 3D]
/ София Левкович ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 4 марта.
– С. 6 : фот. – (Спектакль).
Оркестр Хобарта Эрла … с маримбой : [5 марта, в Большом зале Одес.
филармонии состоится оригинальный концерт Нац. одес. филармон. оркестра
под рук. гл. дирижера, нар. артиста Украины Хобарта Эрла] // Веч. Одесса. –
2021. – 2 марта. – С. 4. – (Анонс).
Полищук В. Как одесские актеры-невидимки создают кукольные
спектакли? : [экскурсия в закулисье Одес. акад. театра кукол. Истории о куклах
и актерах] / Вероника Полищук // Одес. жизнь. – 2021. – 17-28 марта. – С. 26 :
фот. – (21 марта – Междунар. день кукольника).
Полищук В. Кукольный театр – не только для детей : [к Междунар. дню
театра состоится премьера спектакля «Даун выэ» для взрослых с ограничением
16+ по пьесе современ. драматурга Олега Богаева. Еще одна запланир. на этот
год постановка для взрослых – спектакль «Горка» по пьесе Алексея
Житковского] / Вероника Полищук // Одес. жизнь. – 2021. – 17-28 марта. –
С. 26 : фот. – (21 марта – Междунар. день кукольника).
Філіппова О. «Шукачі перлів» – у перлині Одеси : [прем’єрою
«Шукачів перлів» Жоржа Бізе завершився другий фестиваль «Зимовий
променад в Одеській опері». Постановка присвяч. пам’яті видат. музикантів,
нар. артистів України – Галини Поліванової, та її чоловіка Ярослава Вощака]
/ Ольга Філіппова // Чорномор. новини. – 2021. – 4-6 берез. – С. 4. – (Література.
Ім’я. Прем’єра).
Філіппова О. Битва за оперний : [1 берез. гол. режисер Одес. нац. акад.
театру опери та балету опублікував у Фейсбуку пост про «замах» на своє життя,
доповнюючи фото із синцями] / Ольга Філіппова // Чорномор. новини. – 2021. –
18-20 берез. – С. 3 : фот. – (Культура. Перипетії. Акція).
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Школи мистецтв, музичні школи, училища
Валентинова М. Афганська війна очима дітей : [по добрій традиції у
Захарів. дит. муз. школі провели конкурс малюнків, присвяч. вшануванню
учасників бойових дій. Підготували експозицію дит. робіт на тему «Афганська
війна очима дітей»] / М. Валентинова // НовинаР. – 2021. – 13 берез. – С. 7 :
фот.

Фестивалі. Конкурси
Амчиславский Э. Поздравьте – мы лауреаты! : [22 марта день рождения
Леонида Осиповича Утёсова. Вот уже второй год к этой дате подводятся итоги
лит.-муз. Междунар. премии «Старая пластинка» им. Леонида Осиповича
Утёсова, учрежд. союзом писателей Сев. Америки] / Эдуард Амчиславский
// Веч. Одесса. – 2021. – 23 марта. – С. 4 : фот. – (Конкурс).
Город отмечает Всемирный день поэзии : [Междунар. одес. лит.-муз.
фестивалем «Музыка слова» будет ознаменован праздник поэтов. Фестиваль
пройдет как вживую, так и в режиме онлайн. Организатор фестиваля –
департамент культуры и туризма Одес. горсовета, офис «Одесса – город
литературы ЮНЕСКО»] // Веч. Одесса. – 2021. – 18 марта. – С. 5 : фот. –
(Фестиваль).
Захарівський БДЮТ : [19 лют. в рамках Всеукр. акції «Годівничка»
вихованці Будинку дит. та юнац. творчості підготували та провели виховний
захід «Допоможемо зимуючим птахам». В рамках заходу було оформлено вист.
малюнків про птахів] // НовинаР. – 2021. – 27 лют. – С. 7 : фот. – (Вісті зі
шкіл). 
Майнич В. Обирали красунь на конкурс : [в Захарів. Будинку культури
пройшов кастинг на конкурс «Міс Роздільнян. р-ну-2021» із восьми дівчат
віком від 18-ти до 23-х років із Захарів. та Затишан. громад. Члени журі обрали
п’ять дівчат, які представляли Захарівщину в район. конкурсі в м. Роздільна
8 берез.] / Вікторія Майнич // НовинаР. – 2021. – 20 лют. – С. 2 : фот. 

Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список
/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань
культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. та комп’ют. набір І. А. ТерзіРуссу ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2021. –
Вип. 3 (1-31 берез. 2021 р.). – 2021. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
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