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В лабіринтах часу : виставка реставрованих творів іконопису та 
живопису із фондів Одеського художнього музею : каталог / Одес. 
худож. музей, Упр. культури, національностей, релігій та охорони 
об’єктів культурної спадщини 
Одес. обл. держ. адм., упоряд. і вступ. ст. Л. А. Єрьоміна; упоряд. О. 
В.  Жуліцька. – Одеса : Б.в.; Київ : Huss, 2016. – 105 с. : іл. 
Виставка реставрованих творів із фондів Одеського художнього музею 
– це результат багаторічної кропіткої роботи, яка вперше постає перед 
широким загалом глядачів єдиним тематичним корпусом. 24 

іконописних та 29 живописних творів у свій час були реставровані одеськими, 
львівськими та київськими майстрами. Звичайно, відреставрованих робіт значно більше, 
аніж обраних для показу. Проте це лише перша спроба поступового представлення 
відреставрованих художніх творів із колекції Одеського художнього музею. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343344/default 
 

Крикун А. Боєць. Живопись, графика, скульптура : альбом / А. 
Крикун; вступ. сл. А. Логашевський, В. Полыщук, Л. Сауленко. – 
Одеса : ТЕС, 2016. 128 с. : ил. 
В альбомі відомої одеської художниці Алли Крикун представлені 
живописні роботи різних періодів: графіка, різьба по дереву. Також 
читач може познайомитися з багатогранним поетичним талантом Алли 
Михайлівни. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343532/def

ault 
 

Море акварелі. Перша всеукраїнська та міжнародна 
виставка акварелі. Одеса 2016 : каталог / упоряд. А. 
Горбенко, Г. Кравченко та ін. ; авт. вступ. ст. А. Горбенко, 
В. Кудлач, О. Тарасенко; НСХУ. – Дрогобич : Коло, 2016. –
 176 с. : кольор. іл. 
Проведення масштабної всеукраїнської і міжнародної виставки 
акварелі в Одесі стало знаковою подією в мистецькому житті 
України. У ній взяли участь понад 70 митців з 18 міст України, 

а також представники Китаю, Німеччини і Молдови.  
З нагоди виставки випущено повнокольоровий каталог (наклад – 500 прим.). У ньому 
представлена основна концепція проекту – показати в загальному плані еволюцію 
акварельного живопису в Одесі починаючи з ХІХ століття, та продемонструвати 
багатство індивідуальних підходів в акварелі різних живописних шкіл на сучасному 
етапі. На сторінках каталогу вміщено по одній роботі й фото кожного автора.   
Каталог містить вступні статті відомих мистецтвознавців і художників: директора 
Дирекції виставок НСХУ Ігоря Волощука, голови ООО НСХУ Анатолія Горбенка, 
доктора мистецтвознавства Ольги Тарасенко, директора ОМЗСМ Ігоря Пороніка, 
співробітника ОННБ, мистецтвознавця-дослідника і художника Володимира Кудлача. 
Вони розкривають особливості даного проекту, унікальність техніки акварелі та 
знайомлять з еволюцією акварельного живопису в Одесі з др. пол. ХІХ до першої чверті 
ХХІ ст.  
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/347828/default 
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На волнах нашей памяти / Е. Н. Кравчук, Г. П. Ваганова, И. 
Л.  Добровольская [и др.]; рук. авт. кол. Л. П. Калмыкова. – Одесса 
: Освіта України, 2016. - 116 с. : фотограф. 
Все життя школи - це її вчителі і учні, її керівництво та 
адміністративно-технічний персонал. Саме вони творять історію. Це 
цеглинки, з яких складається пам'ять. Пам'ять – це, то що залишається 
назавжди, передається від покоління до покоління. Автори цієї книги 
спробували зібрати воєдино все, що можна згадати про минуле школи, 
і зберегти те, чим колектив школи живе зараз. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343572/default 
 
 

Народний чоловічий хор «Орфей»: 35 років у співі / Нац. ун-т 
«Львівська політехніка»; упоряд. М. Й. Олійник, Є. М. Федюк, А. 
О. Кузик. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 74 с. : 
фотограф. 
Книга знайомить читача з творчістю та мистецькими здобутками за 
останні п’ять років Народного чоловічого хору «Орфей», учасниками 
якого є працівники  Національного університету «Львівська 
політехніка». Подано стислу хронологію світських виступив та 
духовних піснеспівів колективу. Описано основні гастрольні та 
фестивальні події з творчого життя хору, а також окремі зустрічі та 

події. 
Для широкого кола читачів-шанувальників українського мистецтва та хорового співу. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/317153/default 
 

 
Силантьев А. Живопись : альбом / А. Силантьев. -  Одесса : Б.и., 
2015. - 60 с. : ил. 
Олександр Силантьєв – одна з головних фігур генерації художників, 
що увійшли в одеський арт-простір у 90-ті роки ХХ століття. Його 
творчі зацікавлення зосереджуються в колі класичних форм мистецтва 
– живопис, графіка, монументальні розписи, іконопис. Особистісна 
художня позиція А. Силантьєва визначається високою 

відповідальністю, що сьогодні не так часто зустрінеш серед молодих художників, а також 
міцним зв'язком з традицією в мистецтві і життєствердним, світлим і чистим характером 
його творчості. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343343/default 
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