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Національний академічний театр опери та балету
ЕПУРЬ А. Зимний фестиваль в оперном театре : [с 22 янв. по
18 февр. в Одес. опер. театре пройдет Междунар. фестиваль «Зимний
променад в Одесской опере». Фестиваль откроется премьерой симф.
сюиты композитора Николая Римского-Корсакова «Шехеразада»]
/ Анастасия Епурь // На Пенсии. – 2022. – 18-24 янв. – C. 2 : фот. –
(Новости культуры).
РУПСКА И. Предновогодние сюрпризы для детворы : [в Одес.
нац. акад. театре оперы и балета состоялся спектакль «Изумрудный
город», на который было приглашено 1200 детей из 91 громады Одес. обл.
Орг. выступила команда Виктора Баранского] / Инна Рупска // Правда за
Одессу. – 2022. – 27 дек.-2 янв. – С. 4 : фот.
СУСЛОВ О. Надія Бабіч: «Одеській опері є чим пишатися» :
[інтерв’ю з дир. Одес. нац. акад. театру опери та балету Надією
Матвіївною Бабіч] / Олег Суслов // Веч. Одесса. – 2022. – 18 янв. – С. 1, 2 :
фот. – (Как дела у людей дела?).
ФІЛІППОВА О. Гайда на променад! : [з 22 січ. по 18 лют. в Одес.
нац. акад. театрі опери та балету втретє пройде мистец. фестиваль
«Зимовий променад в Одеській опері». Автор проєкту та муз. керівник –
голов. диригент театру В’ячеслав Чернухо-Воліч, худож. керівник – ген.
дир. театру, заслуж. працівник культури України Надія Бабіч] / Ольга
Філіппова // Чорномор. новини. – 2022. – 13-15 січ. – С. 1 : фот. – (Анонс).
ФІЛІППОВА О Безбар’єрне середовище Одеської опери : [Одес.
нац. театр опери та балету створює безбар’єрне середовище впродовж
багатьох років. Турбота про осіб з обмеженими фізичними можливостями
залишається одним із пріоритетів цього закладу культури] / Ольга
Філіппова // Чорномор. новини. – 2022. – 10-12 лют. – С. 4 : фот.
ФІЛІППОВА О. На часі в буремний час : [інтерв’ю з Віталієм
Алексеєнком, диригентом і художеств. керівником орк. Мюнхен. ун-ту та
гол. диригентом Monferrato Classic Orchestra (Італія), який був диригентом
опери «Набукко», на фініші «Зимового променаду в Одеській опері»]
/ Ольга Філіппова ; фот. Володимира Богатирьова // Чорномор. новини. –
2022. – 17-19 лют. – С. 5 : фот. – (Мистецтво. Проєкти. Вшанування).
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ФІЛІППОВА О. Музи – за вільне небо : [колектив одес. нац. акад.
театру опери та балету провів мистецьку акцію «Вільне небо/Free Sky».
Концерт артистів одес. опери спрямований на прохання про допомогу та
заклик закрити небо над Україною] / Ольга Філіппова // Чорномор.
новини. – 2022. – 17-19 берез. – С. 1 : фот.

Академічний український музично-драматичний
театр ім. В. Василька
ОБ’ЄКТИ культури – ще один важливий напрям програми
президента «Велике Будівництво» : [до 30-річчя Незалежності
відреставровано Одес. акад. укр. муз.-драм. театр ім. Василя Василько в
рамках прогр. президента «Велике Будівництво». Цей об’єкт культури є
пам’яткою культурної спадщини України] // Одес. вісті. – 2022. – 5 лют. –
С. 4 : фот.
РУПСКА И. благотворительный фонд Виктора Баранского «За
Одессу!» поздравил детей с праздниками : [благодаря фонду дети из ГО
«Белый ангел», переселенцы, проживающие в МКП Фонтанка, ученики
нач. классов Александров. УВК, ребята из ОБФ «Дорога к дому» смогли
посетить представление «Зачарованный Кощей» в Укр. театре и получили
сладкие подарки] / Инна Рупска // Правда за Одессу. – 2022. – 3-9 янв. –
С. 4 : фот.
РУПСКА И. Спектакль в подарок : [благотвор. фонд Виктора
Баранского «За Одессу!» помог в перевозке декораций для спектакля в
Укр. театре «Чистое сердце». После спектакля юные зрители получили
сладкие рождеств. подарки] / Инна Рупска // Правда за Одессу. – 2022. –
17-23 янв. – С. 4 : фот.
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Академічний театр музичної комедії
ім. М. Водяного
КОТОВА М. «Смел и дерзок мой трюк»: премьера театра
музкомедии на арене цирка : [4 и 10 марта в Одес. цирке состоится
премьера Одес. акад. театра муз. комедии «Принцесса цирка». Зрителей
ожидает не только по-новому прочит. класич. спектакль, но и цирковые
трюки, часть которых будут исполнять и артисты музкомедии] / Мария
Котова // На Пенсии. – 2022. – 22-28 февр. – C. 2 : фот. – (Новости
культуры).

Театр юного глядача
ГУДЫМА М. «Зимняя сказка» о волшебном пироге : [в Театре
юного зрителя состоялась премьера спектакля «Зимняя сказка». Реж.постановщик и авт. пьесы – Наталья Прокопенко] / Мария Гудыма ; фот.
Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2022. – 13 янв. – С. 6 : фот. –
(Премьера).
КІТІК В. Обнулення материнства? : [в Одес. театрі юного глядача
ім. Юрія Олеші відбулася прем’єра п’єси «Виживуть тільки Пилипенки,
або Present Perfect»] / Владислав Кітік ; фот. Лілії Штекель // Одес. вісті. –
2022. – січ. – С. 4 : фот. – (Театр).

Театр ляльок
ГУДЫМА М. Прививка правды : [Одес. акад. театр кукол, для
взрослых зрителей, представил спектакль-плач «Кадиш. Поминальная
молитва». Меценатами постановки стали банк «ВОСТОК», судоходная
компания «УКРФЕРРИ» и Благотвор. фонд «Единство колен Израиля».
Проект благотвор. – все средства от продажи билетов будут переданы на
создание и развитие Музея памяти жертв Холокоста в Одессе] / Мария
Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2022. – 10 февр. –
С. 5 : фот. – (Премьера).
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ЛЕВКОВИЧ С. Критикам надо учиться : [Одес. акад. театр кукол
провел первое занятие бесплат. шк. театрал. критиков. Рук. проекта реж.
Элистин Михайлов] / София Левкович ; фот. Олега Владимирского // Веч.
Одесса. – 2022. – 27 янв. – С. 7 : фот. – (Театр).

Театр "На Чайній"
ГУДЫМА М. «Контрабас» звучит прекрасно : [в гостиной Театра
«На Чайной» состоялась премьера спектакля «Выход» по «Контрабасу»
Патрика Зюскинда] / Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч.
Одесса. – 2022. – 13 янв. – С. 6 : фот. – (Премьера).
ЕПУРЬ А. Любовь-морковь и прочие дела: какая культурная
программа нас ждет в феврале? : мировые хиты и чувственное танго : [14
февр. в Театре «На чайной» симф. оркестр приглашает на «Вечер танго»;
21 февр. в укр. театре состоится концерт «Гарри Поттера»; 22 февр. в
Одес. филармонии состоится концерт-спектакль аргентин. танго; 26 февр.
в музкомедии состоится большое симф. шоу «Золотая музыкальная
коллекция»] / Анастасия Епурь // Одес. жизнь. – 2022. – 26 янв. – 6 февр. –
С. 25. – (Афиша месяца).
ЛЕВКОВИЧ С. Триллер на двоих : [в театре «На Чайной»
состоялся выпускной спектакль реж. лаборатории театра по пьесе
«привидение» извест. амер. драматурга Дона Нигро] / София Левкович ;
фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2022. – 27 янв. – С. 7 : фот. –
(Театр).

Інші театри та студії
ИНИНА Т. Необычный спектакль : [муниципал. Театр духов. муз.
им. А. Салика при поддержке департамента культуры и туризма Одес.
горсовета подготовил муз. сказку, познакомив детей с лит. городами
ЮНЕСКО и символом гороскопа 2022 года] / Татьяна Инина // Веч.
Одесса. – 2022. – 13 янв. – С. 5 : фот. – (Новогодняя премьера).
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МАРЬИНА Г. «Молитва»: «Отражение» и «Метаморфозы сна» : [в
малом зале Одес. фил. телеканала «Суспільне» состоялся традиц. концерт
проф. Кармеллы Цепколенко. Трансляция твор. отчета сохранилась в Сети
и доступна любому желающему] / Галина Марьина : фот. Анны Копейки
// Веч. Одесса. – 2022. – 18 янв. – С. 3 : фот. – (Концерт).
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