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Національний академічний театр опери та балету
ГУДЫМА М. «Бархатный сезон» отправил слушателей в «Украинскую
Одиссею» : [Одес. театр оперы и балета в рамках фестиваля «Бархатный сезон»
пригласил на концерт популярной музыки «Украинская Одиссея», который
объединил произведения укр. композиторов и мировых классиков. Концерт.
прогр. исполнил Нац. Одес. филармон. оркестр под упр. нар. артиста Украины
Хобарта Эрла] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. – 9 сент. – С. 5.
ГУДЫМА М. «Болеро» у фонтана : [на открытой сцене, перед фонтаном
на Театральной площади в рамках фестиваля «Бархатный сезон в Одес. опере»
проводился балет. опен-эйр. Можно любоваться красотой танцоров и
хореографией на свежем воздухе] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. –
14 сент. – С. 4.
ГУДЫМА М. «Ковчег-Украина» примет всех : [шестой фестиваль
искусств «Бархатный сезон» завершился масштаб. проектом-концертом на
который приглашены 164 музыканта во главе со всемирно известным дирижером
Оксаной Лынив] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. – 23 сент. – С. 5.
ГУДЫМА М. Надежда Бабич: «Одесская опера идет в ногу со
временем» : [о шестом Междунар. фестивале искусств «Бархатный сезон в
Одесской опере». Фестиваль посвящ. 30-летию Независимости Украины и
пройдет с 22 авг. по 15 сент.] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. – 2 сент. –
С. 1, 8.
ЛЕВКОВИЧ С. Вечера «Бархатного сезона» : [незабываемые фестивал.
вечера прошли под упр. гл. дирижера театра Вячеслава Чернух-Волича. Показ
премьеры оперы Джакомо Пуччини «Богема»] / София Левкович // Веч. Одесса –
2021. – 2 сент. – С. 8.
ОКСАМИТОВИЙ сезон в Одеській опері : [із 22 серп. по 15 верес. Одес.
нац. акад. театр опери та балету запрошує на свій уже шостий «Оксамитовий
сезон». Це один з найпопулярніших оперно-балет. фестивалів Півдня України.
Нинішній – присвяч. 30-річчю Незалежності нашої держави] // Чорномор. новини.
– 2021. – 19-21 серп. – С. 3.
ФІЛІППОВА О. Одеса. Опера. Ковчег : [«Оксамитовий сезон в Одеській
опері» проводиться уже вшосте. У нинішній програмі – шість унікальних
знакових подій, у яких беруть участь понад 800 діячів мистецтв, зірки світових
сцен, солісти оперних театрів України, відомі диригенти сучасності, хор, балет та
оркестр нашої опери, одес. нац. філармон. оркестр] / Ольга Філіппова
// Чорномор. новини. – 2021. – 9-11 верес. – С. 1.
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ФІЛІППОВА О. Оксамитовий вечір на театральній : [суботній вечір
11 верес. на Театральному майдані в Одесі був із тих, які залишаються в пам’яті
назавжди] / Ольга Філіппова // Чорномор. новини. – 2021. – 16-18 верес. – С. 5.

Академічний український музично-драматичний
театр ім. В. Василька
«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» : Український театр в Одесі відкрито після
реставрації : [в Одесі відбулась урочиста церемонія відкриття відреставрованого
Одес. акад. укр. муз.-драм. театру ім. В. Василька] // Одес. вісті. – 2021. – 28 серп.
– С. 4.
ЕПУРЬ А. … Скоро пойдем в украинский театр : [ремонт театра
им. В. Василька идет к завершению] // Одес. жизнь. – 2021. – № 30. – 28 июля –
8 авг. – С. 3.
КРАКАЛІЯ Р. Лиш любов і віра виживають у жорнах часу : [«Серце
навпіл» – прем’єра вистави за новелами сучасної укр. письменниці Марії Матіос
«Апокаліпсис» та «Дванадцять службів» з книги «Нація» в Одес. укр. акад. муз.драм. театрі ім. В. Василька. Режисер-постановник – заслуж. артист України
О. Гнатковський. Формат вистави – «Глядач на сцені»] / Роман Кракалія
// Чорномор. новини. – 2021. – 2-4 верес. – С. 3.

Російський академічний драматичний театр
ЛЕВКОВИЧ С. Любовь, сардины и суматоха за сценой : [в Одес. акад.
рус. драм. театре прошли премьерные показы нового спектакля «Звёзды в шоке?»
по пьесе Майкла Фрейна «Шум за сценой». Треш-комедию поставил
Е. Резниченко, декорации худож.-постановщика Ю. Пушкина-Бузовская] / София
Левкович // Веч. Одесса. – 2021. – 13 июля. – С. 3.

Академічний театр музичної комедії
ім. М. Водяного
КОТОВА М. Где раскроют тайну «Двенадцати стульев» : [Одес. театр
музкомедии приглашает на премьеру мистич. трагифарса в двух действиях по
Ильфу и Петрову «Двенадцать стульев», премьера которого состоится 10, 11 и
23 окт.] / Мария Котова // На пенсии. – 2021. – № 39 (сент.-окт.). – С. 2.
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Театр ляльок
АРСЕНЬЕВА Т. О душах неприкаянных : [в Одес. акад. театре кукол
состоялась премьера спектакля «Мертвые души» по мотивам романа-поэмы
Н. В. Гоголя. Реж. Е. Корняг из Беларуси хорошо зарекомендовал себя
постановками в театре кукол. Идея сценич. воплощения на сцене театра
принадлежит директору театра Иосифу Мерковичу] / Тина Арсеньева // Веч.
Одесса. – 2021. – 20 июля. – С. 3.
ГУДЫМА М. Театр кукол готовит спектакль о Холокосте : [премьера
спектакля «Станция Тевли». Сюжет основан на реальных событиях из жизни
белорус. села, жанр его обозначен как «воспоминания под стук колес». В окт.
отмечается 80-летие Холокоста в Одессе. Спектакль приурочен к этой скорбной
дате] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. – 31 авг. – С. 3.

Театр "Будинок клоунів"
ГУДЫМА М. «Комедиада» вернулась : [десятый Междунар. фестиваль
пантомимы и клоунады «Комедиада» собрал лучших комиков со всего мира. Четыре
незабываемых дня веселья, радости и смеха в театре «Маски», в летнем театре
Горсада и на улицах города] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. – 9 сент. – С. 5.
ГУДЫМА М. Страсти по Катерине : [в Одес. Доме клоунов состоялась
премьера трагикомедии «Идеальный фасон» с участием нар. артистов Украины
Георгия Делиева и Евгения Чепурняка. Реж. Андрей Евсеенко после Одессы везёт
«Идеальный фасон» на гастроли] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. – 13 июля. –
С. 3.

Театр "На Чайній"
АРСЕНЬЕВА Т. Неслиянно-нераздельно… : [в июле в театре на Чайной
представлен новый спектакль «Мой бедный Марат» А. Арбузова. Пост. –
В. Костыка; в ролях: Лика – Мария Кабакчей, Марат – В. Зеленков, Леонид –
Д. Савченко. Название спектакля в афише: «В поисках счастья»] / Тина Арсеньева
// Веч. Одесса. – 2021. – 27 июля. – С. 3.
ГУДЫМА М. От первого лица : [театр «На Чайной» выпустил премьеру.
Анна Милёшина провела муз.-поэт. вечер «До солнца и обратно». Реж. заслуж.
артист Украины Ю. Невгамонный] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. –
29 июля. – С. 6.
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Інші театри та студії
ГРЕБЕННИКОВ Е. Зеленый театр спасен! : [к истории театра и реализации
нового проекта становления Зеленого театра в Одессе] / Е. Гребенников // Окна. –
2021. – 18 авг. (№15-16) – С. 5.
ГУДЫМА М. «Молоко» расширяет границы : [14-ый фестиваль театров
«Молоко» открылся на сцене Одес. музкомедии спектаклем «Мастер и Маргарита»
по Булгакову] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. – 13 июля. – С. 3.
РОМАНОВА О. Студенческий театр : [о рождении театра Одес.
политехники рассказывает её худож. рук. Мария Бабицкая] / О. Романова // Веч.
Одесса. – 2021. – 20 июля. – С. 3.
РОММ А. «Ланжерон» приїхав до Ланжерона : [в Одесі гастролював театр
двох міст й однієї валізи. Засновники театру «ЛанжеронЪ» заслуж. артист України
В. Бондарев і реж. Г. Панібратець] / А. Ромм // Чорномор. новини. – 2021. –
19-21 серп. – С. 6.
РОММ А. «Ланжерон» приехал до Ланжерона : [в Одессе гастролировал
театр двух городов. О создателях театра: заслуж. артиста Украины В. Бондарева и
реж. Г. Панибратец] / А. Ромм // Окна. – 2021. – 15 сент. – С. 4.
ФІЛІППОВА О. «Нація». Дивитися серцем : [2-7 лип. в Одесі, Миколаєві та
Херсоні пройшов XIV фестиваль театрів «Молоко»] / Ольга Філіппова // Чорномор.
новини. – 2021. – 8-10 лип. – С. 4.
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