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МИСТЕЦЬКИЙ  ЧЕРВЕНЬ–2015  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 XXXIV Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» (22.05–

07.06, м. Львів) 

 XXV Міжнародний фестиваль «Музичні прем’єри сезону» (24.05–01.06, 

м. Київ) 

 II Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен 

Кінофест» (29.05–07.06, Київ, Харків, Івано-Франківськ, Дніпропетров-

ськ, Одеса, Львів, Миколаїв та інші міста України) 

 III Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST 2015» (06.06, м. Буча, 

07.06, м. Київ) 

 VII Міжнародний фестиваль диригентів «Київ−2015» (06, 13.06, Націона-

льний будинок органної та камерної музики України, м. Київ) 

 XVII Міжнародний театральний фестиваль моновистав «Відлуння»  

(10–15.06, Київський академічний театр «Колесо») 

 Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль «Опішне–2015»  

(10–20.06, смт Опішне, Зіньківський р-н, Полтавська обл.) 

 Міжнародний етно-музичний фестиваль «Країна мрій» (20–21.06, Націо-

нальний музей народної архітектури та побуту України, м. Київ, с. Пиро-

гів) 

 VII Тиждень національного гончарного здвиження в Опішному «Здвиг–

2015» (22–28.06, смт Опішне, Зіньківський р-н, Полтавська обл.) 

 Міжнародний багатожанровий творчий фестиваль-конкурс «Квітка на 

камені 2015» (23–26.06, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) 

 VIII Міжнародний еко-культурний фестиваль «Трипільське коло 2015. 

Вогонь» (25–28.06, м. Ржищів, Київська обл.) 

 Міжнародний джазовий фестиваль «Alfa Jazz Fest 2015» (25–29.06,  

м. Львів) 

 IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Бар-

виста Хортиця − 2015» (04−05.06, м. Запоріжжя) 

 VIII Всеукраїнський історико-культурологічний фестиваль «Мамай-fest», 

присвячений захисникам України (05–07.06, м. Дніпродзержинськ, Дніп-

ропетровська обл.) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Юні таланти України»  

(12–14.06, м. Львів) 

 ХХ Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Від Гіпаніса до 

Борисфена» (23–30.06, м. Очаків, Миколаївська обл.) 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 Всеукраїнський дитячо-молодіжний фестиваль-конкурс мистецтв «Чор-

номорська перлина» (27.06–03.07, Затока, Кароліно-Бугаз, Одеська обл.) 

 Перший кінотиждень «Воскресіння Розстріляного відродження» (28.05–

03.06, м. Київ, кінотеатр «Оскар» у ТРК «Гуллівер») 

 І Київський відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Київ скликає друзів – 2015» (06–07.06, м. Київ, Співоче поле) 

 І фестиваль української культури та підприємництва «Укркульт»  

(12–14.06, Національний музей народної архітектури та побуту України, 

м. Київ, с. Пирогів) 

 Кінофестиваль «Відкрита ніч – Дубль 18» (26–27.06, міста Київ, Львів, 

Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Маріуполь) 

 Open-air фестиваль «OSTROV» (28–29.06, м. Київ, Труханів острів) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

13 – С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм» (опера на  

2 дії) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

 Основна сцена 

16, 30 – А. Стріндберг «Ерік XIV» (драма на 2 дії) 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

3 – М. Матіос «Не плачте за мною ніколи...» (моновистава у ви-

конанні н.а. України Л. Кадирової). Спільний проект Націо-

нального академічного драматичного театру ім. І. Франка та 

Херсонського обласного академічного музично-драматичного 

театру ім. М. Куліша 

11, 14, 

23 

− Д. Чирипюк, В. Юдов «Великі комбінатори» (за мотивами 

роману І. Ільфа, Є. Петрова «Дванадцять стільців»; вистава на 

2 дії) 

25 – «Дівка. Українська love story» за мотивами п’єси В. Маковій 

«Дівка на відданє» (вистава на 1 дію) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

1 

(20:00), 13 
(18:00)  

(«Новая  

сцена») 

– «Мелочи жизни» (за оповіданнями А. Чехова; трагікоме-

дія без антракту) 

2, 16 
(20:00) 

(«Новая  

сцена») 

– Н. Птушкина «Ненормальная» (комедія на 1 дію) 

3, 13, 25 
(20:00) 

– Л. Зорин «Варшавская мелодия» (лірична драма на 1 дію) 
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(«Сцена под 

крышей») 
7, 19 

(Основная 

сцена) 

– Д. Псафас «Требуется лжец!» (комедія на 2 дії) 

9, 23 

 (Основная 

сцена) 

– Э. де Филиппо, Д. Фо «Риск (Любовники и воры)» (фарс 

у подвійному ключі, вистава без антракту) 

9, 24 
(20:00) 

(«Сцена под 

крышей») 

– И. Бауэршима «Над пропастью в... (Norway. Today)»  

(вистава без антракту) 

12, 30 
(20:00) 

(«Новая  

сцена») 

– Р. Шиммельпфенниг «Женщина былых времён» (драма, 

вистава без антракту; за сприяння Посольства ФРН в Укра-

їні) 

Київський національний академічний театр оперети:  

11, 26  

 

– Музика Дж. Стайна «Sugar, або В джазі тільки дівчата» 

(мюзикл на 2 дії) 

Київський академічний Молодий театр:  

9, 24  
(камерна 

сцена) 

– Ж. Гальсеран «Метод Гронхольма» (ігри кар’єристів) 

10, 18, 

26 

(камерна 

сцена) 

– П. Ар’є «Сталкери» (специфічна комедія на 2 дії). Копро-

дукція Театру «Золоті ворота» та Київського академічного 

Молодого театру 

11 

(камерна 

сцена) 

– Г. Бергер «Потоп» (провокація на 2 дії) 

16, 27 

(основна 

сцена) 

– «Зачарований» за п’єсою І. Карпенка-Карого «Безталанна» 

(вистава на 2 дії) 

18 

(камерна 

сцена) 

– О. Заградник «Соло для годинника з боєм» (комедія на  

2 дії) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

19, 

20, 21 

– А. Крым «Ревизия – шмавизия» (театральне оповідання) 

На сцені малого залу Національного палацу мистецтв «Україна»: 

12 – В. Розов «Вечно живые» (драма) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

2, 14 – П. Марбер «Близость...» (дорослі ігри; вистава на 2 дії) 

7, 25 – А. Касона «Дикарь» (комедія-притча; вистава на 2 дії) 

11, 27 – А. Чепалов «Пой, Лола, пой!» (за мотивами роману Г. Манна 
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«Учитель Гнус» та фільму «Блакитний янгол»; мюзикл на 2 дії) 

Київський академічний театр ляльок:  

6, 27 
(11:00)

17 
(12:00) 

– Г. Гусарова «Гуси-лебеді» (вистава для дітей від 3-х років) 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 
юнацтва: 

3 – Й. С. Бах «Жінки у ре мінорі», А. Вівальді «Довгий різдвя-

ний обід». Балети на 1 дію у виконанні акторів трупи «Київ 

модерн-балет» 

27 
(12:00) 

– Є. Станкович «Майська ніч» (балет на 2 дії за мотивами 

повісті М. Гоголя) 

30 – Й. Пахельбель, Г. Ф. Гендель, К. В. Глюк, А. Вівальді, Езіо 

Боссо, А. Марчелло «Ближче, ніж кохання». Балет на 1 дію у 

виконанні акторів трупи «Київ модерн-балет» 

Театр «Золоті ворота» (у приміщенні Театру пластичної драми на Печерську, 
вул. Шовковична, 7а): 

7, 20 – О. Купрін «Олеся. Забута історія кохання» (містична сага) 

13, 19 – І. Бунін «#Мітіне кохання: щоденник» (пластична драма) 

Київський драматичний театр «Браво»:  

4, 5, 

12, 17, 

24, 25, 

30 

– Б. Гнатюк «Душа в заснеженной фате» (фантасмагорія) 

Театр «Божа корівка» (вул. Михайлівська, 24ж): 

1 – Н. Уварова «Божья коровка спасает мир» (казка із життя ко-

мах; для дітей з 4-х років) 

27 – А. Воробьев «Красная Шапочка и огненный петух» (вистава-

урок для юних пожежників; для дітей з 4-х років) 

Новий театр на Печерську: 

17, 18 − «Блэз» за п’єсою К. Маньє (комедія) 

20 
(18:00) 

− «Прекрасное» (безсмертні діалоги мертвих чоловіків; музич-

на вистава без антракту за творами Платона, О. Пушкіна, А. і 

Б. Стругацьких) 

Новий український театр (вул. Михайлівська, 24ж): 

27 – Н. Халезин «Упс!.. Я пришел» (комедія-притча людського 

життя) 

 Нижня сцена 
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20, 21 – В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (пристрасті під ритми 

румби) 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Малий зал): 

7 – Творча майстерня «Антропологія» (м. Київ) представляє вис-

таву «FOR LOVE» (Заради кохання) за п’єсою М. Равенхілла 

«Злочин та кара» (вистава-перформанс на 1 дію; жива автор-

ська музика гурту «Kuka ta Banda») 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

23 − М. Камолетті «Дружня сімейка» (бульварна комедія на 2 дії). 

Участь беруть: н.а. України Є. Паперний, Р. Писанка, з.а. України 

Д. Лалєнков, К. Синельник, М. Ягодкіна, Г. Хостікоєв 

Центр науки та мистецтва «DIYA» на базі Національного центру «Мала 
академія України» (просп. Перемоги, 44): 

1, 2 – «Антігона» за творами Софокла та Б. Брехта. Режисер −  

Л. Береловіч (Франція) 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

Національна опера України: 

5 – Л. Мінкус «Дон Кіхот» за участю солістки Англійського на-

ціонального балету (English National Ballet, м. Лондон, Велика 

Британія) К. Ханюкової 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

2 – М. Булгаков «Мастер и Маргарита» за участю латвійського 

актора І. Калниньша 

На сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я»: 

 Львівське сузір’я 
16 – А. Чехов «Вогні» (сторінки оповідання) за участю акторів 

Національного академічного українського драматичного теат-
ру ім. М. Заньковецької (м. Львів) 

17 – «Я йду, Христе» за мотивами творів Г. Лужицького та  
С. Шептицької. Вистава творчої майстерні «Театр у кошику» 
(м. Львів) 

19 – «Річард після Річарда» за мотивами п’єси У. Шекспіра 
«Річард III». Моновистава творчої майстерні «Театр у кошику» 
(м. Львів) 

21 – Т. Іващенко «Таїна буття». Вистава Першого академічного 
українського театру для дітей та юнацтва (м. Львів) 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Малий зал): 

6 – «Доторкніться до магії». Театр «Стрекоза» представляє моно-
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виставу-ілюзію у виконанні ілюзіоніста Д. Мосіна (м. Харків) 

17 – «Вечір з ТЕАТРОМ 19» (м. Харків): одноактні вистави «Але 

все ж таки» за п’єсою М. Байджиєва і «Кароль» за п’єсою  

С. Мрожека (до 15-річчя театру) 

19 – Театр «Сахалін» (м. Харків) представляє комедію «Чоловіки 

здатні на це» (вистава на 2 дії за мотивами героїчної комедії  

Ж. Сіблейраса «Вітер шумить у тополях») 

 Гастролі Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса: 

24 – «Чекаючи на Годо» за С. Бекетом 

25 – «…п’єса Шекспіра "12 ніч", зіграна акторами далекої від 

Англії країни, що і не знали ніколи слів Шекспіра» (прем’єра) 

На сцені НМАУ України ім. П. І. Чайковського (Консерваторія): 

 Гастролі Криворізького академічного театру музично-плас-

тичних мистецтв «Академія руху» (Дніпропетровська обл.) 

29 
(14:00) 

– А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» (фантастична істо-

рія для дітей та дорослих) 
(19:00) – Г. Ібсен «Пер Гюнт» (пластична драма на 2 дії) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

15 – Авторський театр «Может быть» (м. Харків) представляє 

виставу «Імперія ангелів» за мотивами бестселера Б. Вербера 

(трагікомічний політ на 2 дії) 

16 – Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки представляє 

рок-оперу І. Поклада «Ірод» (Історія однієї пристрасті) за 

п’єсою О. Вратарьова 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка: 

1 До Міжнародного дня захисту дітей. Мистецький проект 

Національного камерного ансамблю «Київські солісти» «Му-

зичний часопис України» 
– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (дири-

гент – н.а. України В. Сіренко). Участь беруть: учні Київської 

середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. В. 

Лисенка Д. Волярчук (скрипка), О. Хмара (скрипка), К. Мов-

чан (флейта), В. Васильєва (скрипка), Р. Боговська (фортепіа-

но), В. Будківська (скрипка), Р. Сінчишин (скрипка), Х. Ми-

хайличенко (фортепіано), К. Ігараші (саксофон), М. Кундирен-

ко (скрипка) 

2 Музичні новели «Tango Story» 
– Творча майстерня М. Которович – камерний ансамбль  

«АРТЕХАТТА». Солісти: М. Которович (скрипка), І. Саєнко 
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(акордіна, баян), Р. Холматов (скрипка), Л. Шаповалов (форте-

піано, клавесин, челеста) 

3 Вечір фортепіанної музики 
– І. Зуйко (фортепіано) 

4 «Хіти української естради» 
– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – О. Баженов), солісти: заслужені артистки України Л. і Г. 

Тельнюк, з.а. АРК А. Юрченко (баритон), Р. Шишкіна (мецо-

сопрано) 

5 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – з.д.м. України І. Палкін), соліст – Р. Лопа-

тинський (фортепіано) 

6 Аві Авіталь (мандоліна, Ізраїль) 
– Камерний оркестр «New Era Orchestra» (диригент – Т. Калі-

ніченко), солісти: Аві Авіталь (мандоліна, Ізраїль), Р. Рєпка 

(фортепіано), К. Шарапов (скрипка), А. Полуденний (віолон-

чель), Д. Марченко (вібрафон) 

7 Концерт циклу «Музика давніх століть» 
– Київський камерний оркестр (диригент – В. Протасов), соліст 

– Ю. Миненко (контр-тенор) 

8 «Звуки натхнення». Ф. Шопен (1810–1849) 
– Н.а. України Л. Марцевич (фортепіано) 

9 Ю. Алжнєв – Пісенна симфонія «За Чумацьким Шляхом» 

(прем’єра) 
– Народна хорова капела «Почайна» Національного універ-

ситету «Києво-Могилянська академія» (художній керівник і 

головний диригент – з.а. України О. Жигун), Академічний ка-

мерний хор «Хрещатик» (диригент – з.а. України П. Струць), 

Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр Укра-

їни (художній керівник – з.д.м. України М. Лисенко) 

10 Вечір симфонічної музики 
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – н.а. України 

В. Сіренко), соліст – Д. Ткаченко (скрипка) 

11 Вечір камерної музики 
– Р. Лопатинський (фортепіано), А. Полуденний (віолончель), 

С. Грабовська (скрипка) 

12 Абонемент № 10 Академічного симфонічного оркестру На-

ціональної філармонії України − «Симфонічний вимір» 
– Диригент – н.а. України М. Дядюра. «Бетховен – дух Моцар-

та з рук Гайдна» 

16 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (голов-

ний диригент і соліст – Д. Яблонський, віолончель, США – Із-

раїль), соліст – Ю. Погорецький (віолончель) 
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17 Вечір симфонічної музики 
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – В. Протасов), соліст – з.а. України Ю. Кот 

(фортепіано) 

18 «Магія Штрауса» 
– Заслужений академічний симфонічний оркестр Національної 

радіокомпанії України (художній керівник і головний диригент 

– з.д.м. України В. Шейко), солісти: з.а. України С. Чахоян 

(сопрано), О. Чувпило (тенор) 

19 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – н.а. України 

В. Сіренко), соліст – В. Руденко (фортепіано) 

20 «Класика і джаз» 
– Ю. Багмет (фортепіано), О. Госачинський (віолончель),  

П. Галицький (ударні), О. Ємець (контрабас). Участь бере 

творча майстерня М. Которович – камерний ансамбль  

«АРТЕХАТТА» 

21 – Національний академічний оркестр народних інструментів 

України (художній керівник і головний диригент – н.а. України 

В. Гуцал), солістка – з.а. України Н. Шелепницька (сопрано). 

Участь бере лідер гурту «Mad Heads» В. Красноокий 

22 Й. Гайдн – Симфонія № 104 ре мажор, Дж. Россіні – «Stabat 

Mater» для хору, чотирьох солістів (двох сопрано, тенора, 

баса) і симфонічного оркестру 
– Симфонічний оркестр і хор Київського муніципального ака-

демічного театру опери і балету для дітей та юнацтва (дири-

гент-постановник – н.а. України О. Баклан, хормейстер-

постановник – А. Масленнікова), солісти: В. Осадчук (сопра-

но), О. Фомічова (сопрано), О. Монастирський (тенор), О. Ха-

рламов (бас). Концертмейстери: К. Купцова, Л. Орлова 

23 «Музичний портрет: Леонард Бернстайн» 
– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз) 

24 Закриття 151-го концертного сезону 
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (головний диригент – н.а. України Р. Кофман), соліст 

– А. Баришевський (фортепіано) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

1 До Міжнародного дня захисту дітей 
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», камерний ансамбль «Ки-

їв», з.а. України В. Балаховська (орган), С. Котко (колора-

турний бас), Т. Рой (флейта), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіа-

но) 
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2 Італійська органна та камерна музика 
– Народні артистки України І. Калиновська (орган), Н. Свири-

денко (клавесин), В. Чікіров (ліричний баритон), з.а. Бурятії  

Л. Реутова (фортепіано) 

3 Від бароко до сучасності 
– Н.а. України В. Кошуба (орган), заслужені артисти України 

М. Ліпінська (мецо-сопрано), А. Ільків (труба) 

4 Французька органна музика 
– І. Харечко (орган) 

6, 13 VII Міжнародний фестиваль диригентів «Київ−2015» 
– Оркестр Ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського. 

Диригенти: К. Роді (Швейцарія), М. Браун (США), Я. О’Браєн 

(США), К. Каваі Лам (США) 

8 Європейська органна та камерна музика 
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, на-

родні артисти України А. Баженов (скрипка), І. Кучер (віолон-

чель), заслужені артисти України С. Романський (альт), В. Ба-

лаховська (орган), К. Баженова (фортепіано) 

9 Музика XX століття 
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України А. Ільків (тру-

ба), І. Харечко (орган) 

10 До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха 
– Н.а. України І. Калиновська (орган) 

11 До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха 
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано), Г. Бубно-

ва (орган) 

15 До 175-річчя від дня народження П. І. Чайковського. «Суве-

нір з Флоренції» 
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, на-

родні артисти України І. Кучер (віолончель), В. Кошуба (ор-

ган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), С. Котко (коло-

ратурний бас), К. Баженова (фортепіано) 

16 Тріо «Равісан» 
– Н.а. України Н. Свириденко (клавесин), М. Сидоренко (ор-

ган), Т. Рой (флейта) 

17 «Ave, Maria!» 
– З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-cопрано), н.а. України І. Ку-

чер (віолончель), В. Чікіров (ліричний баритон), І. Харечко 

(орган), Т. Войтех (фортепіано) 

18 Бароко та сучасність 
– М. Сидоренко (орган) 

19 Перлини доби бароко 
– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України В. Балаховська (ор-

ган), С. Котко (колоратурний бас) 
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20 Г. Форе – «Реквієм», Ф. Пуленк – «Концерт для органа з ор-

кестром» (прем’єра) 
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – 

з.д.м. України Б. Пліш, солістка – І. Харечко (орган) 

22 «Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу!» 
– Н.а. України І. Калиновська (орган), заслужені артисти  

України М. Ліпінська (мецо-сопрано), Н. Лаврєнова (мецо-

cопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), з.а. Бурятії Л. Реутова 

(фортепіано) 

23 Німецька органна музика 
– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

25 До 330-річчя від дня народження Г. Ф. Генделя 
– І. Іщак (контр-тенор), М. Сидоренко (орган), О. Госачинсь-

кий (віолончель) 

26 Музика німецького бароко 
– З.а. України В. Балаховська (орган) 

27 – Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано), Г. Бубно-

ва (орган) 

30 Твори Й. С. Баха та Ф. Шуберта 
– Тріо «Равісан», І. Іщак (контр-тенор), Г. Бубнова (орган),  

Д. Таран (валторна) 

Національна опера України: 

7 
(12:00) 

– Концерт учнів і студентів Київського державного хореогра-

фічного училища 

28 
(12:00) 

– Звітний концерт учнів та студентів Київської муніципальної 

української академії танцю ім. С. Лифаря 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

1 
(18:00) 

– «Щасливе дитинство». Ювілейний концерт народного 

ансамблю танцю «Україна» ім. М. Коломійця. Участь беруть: 

народні артисти України П. Зібров, П. Дворський, Н. Бучин-

ська, А. Кудлай, Л. Сандулеса, О. Злотник, заслужені артисти 

України К. Бужинська, Н. Шелепницька, Т. Піскарьова,  

О. Шак, П. Табаков, С. Злотник, М. Свято, О. Шпортько. Веду-

чий – н.а. України В. Ілащук. До Міжнародного дня захисту 

дітей 

10 – «Кінохіти». Ювілейний концерт симфонічного оркестру 

«Lords of the Sound». Диригенти: В. Саражинський, В. Фізер 

24 – Балети «Radio and Juliet» на музику «Radiohead» та «Stabat 

Mater» Дж. Б. Перголезі (прем’єра) у виконанні з.а. України  

Д. Матвієнка і трупи проекту «The Great Gatsby». Постановник 
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– Е. Клюг (Словенія) 

 Малий зал 

7 
(11:00) 

– «Наша Маша – суперзірка» (захоплююча музична вистава 

для дітей до 10 років) 

8 – Музичний проект «Jazz Kolo». Фінальний концерт сезону 

«Jazz UA». Виконавці: Ю. Рома, Л. Меркулова та О. Нека (во-

кал), Ф. Чупахін (клавішні, аранжування), Д. Мороз (гітара,  

губна гармошка), І. Закус (бас-гітара), О. Лебеденко (барабани) 

9 – «Криниця щастя». Романтичний концерт О. Єрсак та В. Касе-

нича 

20 – «Пісні для душі». Харківський відкритий театр та «Клуб Виз-

бора» представляють золоті хіти бардівської поезії (В. Висоць-

кий, Б. Окуджава, О. Галіч, Ю. Візбор) 

НМАУ ім. П. І. Чайковського (Консерваторія):  

 Великий зал 

20 
(12:00) 

– П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 2 дії) у виконан-

ні акторів Театру «Молодий балет Києва» та солістів Націо-

нальної опери України 

Київський національний академічний театр оперети: 

3 – «Ти танго заспівай мені...». Гала-концерт гостей та лауреатів 

I Міжнародного фестивалю української ретро-музики ім. Б. Ве-

соловського. Участь беруть: Джамала, Illaria, Kiev Tango 

Project, В. Бокоч, О. Цимбала, Tenors BEL’CANTO, І. Осташ, 

С. Романюк (Канада), актори Київського національного акаде-

мічного театру оперети. До 100-річчя від дня народження  

композитора, акордеоніста Б. Весоловського 

5 – «Танго життя». Танцювально-пластичне шоу 

7 – III Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST 2015». 

Участь беруть актори, музиканти і диригенти з Австрії, Біло-

русі, Болгарії, Грузії, Казахстану, Канади, Китаю, Литви, Мол-

дови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, 

України 

21 – Музика Й. С. Баха «Кавова кантата» (вечір-концерт на 1 дію) 

30 – Гала-концерт до закриття 80-го театрального сезону 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 
національному академічному театрі оперети:  

11 – «Казав мені батько». Вечір української народної пісні. 

Участь бере соліст Київського національного академічного 

театру оперети Д. Шарабурін. Концертмейстер – О. Москалець 

12 – «Мій Маяковський» (моновистава). Авторський проект за 

творами В. Маяковського артиста Київського національного 

академічного театру оперети М. Булгакова 
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18 – «І на оновленій землі...». Музично-літературний проект за 

творами Т. Шевченка н.а. України О. Кравченка 

20 – «И я не гений?». Музично-драматичний проект за мотивами 

маленької трагедії О. Пушкіна «Моцарт і Сальєрі». Режисер – 

Ю. Федоренко («Молоді режисери України представляють») 

24 – «Фіра!». Вистава за п’єсою Л. Улицької «Мій онук Веніа-

мін». Режисер – Ю. Федоренко («Молоді режисери України 

представляють») 

26 – «Tango del Fuego» («Танго вогню»). Танго-вистава 

30 – «Маленький принц». Благодійний дитячий бал до 115-річчя 

від дня народження А. де Сент-Екзюпері (закриття другого 

сезону 2014–2015 рр.) 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 
юнацтва: 

2 – «Мистецьке майбутнє Києва». Концерт-надія з нагоди Дня 

Києва та Міжнародного дня захисту дітей. Участь беруть 

солісти театру, студенти Київського інституту музики ім. Р. М. 

Глієра, Київської муніципальної академії естрадного та цирко-

вого мистецтв, Київської муніципальної української академії 

танцю ім. С. Лифаря 

5 
(11:00) 

– Музичні класики. Класик 3-й. «Оперна абетка для дітей та 

їхніх батьків, або У пошуках загублених нот» 

7 
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 1-й. «Симфонічна абетка для дітей 

та їхніх батьків» 

11 
(11:00) 

– Музичні класики. Класик 2-й. «Балетна абетка для дітей та 

їхніх батьків» 

Національний цирк України: 

6, 13, 

20 
(16:00), 

7, 14, 

21, 27, 

28 
(12:00) 

– «Зірки та зіроньки». На манежі всю виставу Гулівери й 

Ліліпути 

26 
(18:00), 

27 
(16:00) 

– «Земля незгасимих Сердець». Шоу-вистава Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у 

рамках випуску 2015 р. 

Будинок актора: 

2 – Камерна класика. К. Фейнер (скрипка), Д. Яворський 

(фортепіано) 

3 – «Політ мелодії». Концерт Ансамблю солістів «Благовість» 
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(художній керівник – з.а. України Т. Кумановська, головний 

диригент – з.а. України С. Адаменко). Участь бере струнний 

квартет «Міра» (керівник – Ю. Мілєва) 

4 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» запро-

шує. О. Лагоша (альт), Л. Гришко (фортепіано) 

5 – «Великі італійці: від бароко до романтики». Вечір вокальної 

музики. І. Волощук (сопрано), концертмейстер – Л. Косович. 

Спеціальні гості: М. Кононова (сопрано), О. Жукова (клаве-

син, фортепіано), камерний ансамбль у складі Я. Стадник 

(скрипка), Т. Андрієвської (скрипка), Є. Дячук (віолончель) 

7 – Леся Українка «Йоганна, жінка Хусова» (історія майже 

2000-річної давнини). Вистава КХАТу. Головний режисер – 

з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

10 – Творчий вечір н.а.України В. Петренка (гітара) 

11 – Дивне місто N». Містична гра за п’єсою Неди Неждани 

«Коли повертається дощ». Вистава Театру «Шпіль». Режисер 

– В. Айдіна 

12 – Іспанська гітара. Виконавець – лауреат конкурсу «Іспанські 

мелодії» Є. Седько 

13 – А. Чехов «Чайка». Комедія – сучасний романс. Вистава 

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, худож-

ній керівник – К. Сінчілло 

14 – «Літній концерт» від студії танцю «Вулиця Фламенко». 

Участь беруть учні студії та Гурт фламенко «Тріті-Тран»:  

О. Полякова (вокал), К. Осинський (гітара), О. Пяткіна 

(танець), О. Агабейлі (перкусія) 

17 – Музика країни «Аль-Андалус». Ансамбль «ТАРАБ АНДА-

ЛУСІ». Презентація нового музичного проекту від театру 

танцю та музики «Дуенде фламенко». Концерт-розповідь про 

музику, музичні інструменти, поезію, мови та культуру серед-

ньовічної Іспанії мусульманського періоду (711–1625). Вико-

навці: К. Красноухов (спів, уд. латинська гітара), О. Шикура 

(спів, латинська гітара, тар), М. Качалов (ребаб, віола, 

шабеба), М. Бережнюк (ней, шабеба, балабан), О. Кабанов 

(салтеріон, санфона, мавританська гітара, уд. тар), О. Агабей-

лі (дарбуга, бендайр) 

18 – Вечір оперних дуетів. З.а. України М. Шуляк (тенор),  

М. Кононова (сопрано), Ю. Кругліков (тенор), І. Волощук 

(сопрано), М. Гуменний (тенор). Концертмейстер – І. Палама-

ренко 

19 – Допрем’єрний показ. М. Себастіан «Безіменна зірка». Вис-

тава КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, 

художній керівник – К. Сінчілло 

21 – «Знайомство з музичними інструментами». Музична пізна-
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(14:00) вальна театралізована програма для дорослих та дітей. Саксо-

фон, флейта, гобой, англійський ріжок, гітара, віолончель, 

труба, тромбон. Участь беруть найкращі музиканти, віртуози 

України 
(19:00) – «Наполним музыкой сердца». Ю. Візбор. Виконавці: Бард 

Бенд «Київ», І. Жук, В. Гефтер, Т. Бобровський, Д. Долгов, І. 

Труфанова, М. Чернявський, В. Каденко, М. Ютушуй, дует 

«Простір музики» 

22 
(18:00), 

23 

– Журнал на сцені «Collegium» 

25 – REVERIE. Вечір класичної гітари. З.а. України А. Остапен-

ко (гітара) 

26 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник». 

Сучасна комедія. Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. 

України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

27 – «Напитись голосу твого, того закоханого струму...». 

Виконавці: К. Болкуневич (сопрано), О. Братик (сопрано),  

К. Мікаелян (фортепіано), К. Каганович (фортепіано) 

29 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» запро-

шує. Т. Яропуд (скрипка), А. Чоп (скрипка) 

30 – Ф. М. Достоєвський «Кроткая». Моновистава у виконанні 

з.а. України М. Фіци. Режисер – з.а. України Ю. Одинокий 

Київський міський будинок вчителя: 

2 – Творчий вечір заступника директора з виховної роботи знз 

№ 169 Шевченківського р-ну м. Києва І. Волкової. У 

програмі: авторські пісні та твори сучасних українських 

композиторів  

3 До Міжнародного дня захисту дітей 

– «Музика, поезія, краса». Концерт учасників Дитячої 

фабрики естради з.а. України Т. Піскарьової 

4 Вечір пам’яті останнього Президента України в екзилі  

М. Плав’юка (до 90-річчя від дня народження) 

– Ведучий – генеральний директор Фундації ім. Олега 

Ольжича С. Кот 

8 – Ювілейний вечір перекладача, лауреата літературної премії 

ім. М. Рильського, почесного члена Академії наук і мистецтв 

Словенії В. Гримича (до 90-річчя від дня народження) 

15 – Творчий вечір викладача кафедри теорії та методики 

музичної освіти, хорового співу та диригування Інституту 

мистецтв НПУ ім. М. П. Драгоманова В. Федаса 

22 – Зустріч наукової спільноти, освітян та громадськості міста з 

істориком, професором Єльського університету, дійсним 
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членом наукового товариства ім. Шевченка у США  

Т. Снайдером 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

23 
(19:30) 

– «Shadow space». Шоу Театру тіней «Fireflies» 

25 – «Michael Jackson Cover Show». Супершоу Київського театру 

мюзиклу «Комільфо» у супроводі симфонічного оркестру 

«Lords of the Sound» (прем’єра) 

28 – «Потап. Діти». Всеукраїнський тур за участю півфіналістів та 

фіналістів другого сезону телепроекту «Голос. Діти» 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

6–7 – Фестиваль популярної культури «Kyiv Comic Сon» 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

30 – «Вечір аргентинського танго з Trinidad Arfó». Участь беруть 

митці з України та Аргентини 

Центральний будинок художника НСХУ: 

13 
(11:00) 

– «Фіксі-ШОУ». «Як Дім Дімич став Фіксиком» (дитяча виста-

ва за мотивами анімаційного серіалу «Фіксики» від творців 

мультфільму) 

У приміщенні Національного музею Т. Шевченка: 

13 
(11:00), 

27 
(11:00) 

– «Я осилю Баха». Концерти-лекції класичної музики для ді-

тей та дорослих (за підтримки освітньої організації «Культур-

ний проект»). Виконавець – Є. Громов 

У приміщенні Національного центру народної культури «Музей Івана 
Гончара»: 

2 – Проект «ІРМОС. Давні духовні напіви України» та вистава 

«РАДУЙСЯ. Напіви до Богородиці». Виконавці: Н. Половинка, 

Ю. Цвях, Н. Романюк 

У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»: 

22 – Концерт композитора і піаніста Є. Грушина (NEOCLASSI-

CA). Участь бере В. Павловський (акустична гітара) 

У приміщенні Музею видатних діячів української культури Лесі Українки,  

М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького: 

3 
(11:00) 

– «Велике свято для маленьких». Мистецька акція до Міжна-

родного дня захисту дітей 
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ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

протягом 

місяця 
− Фотовиставка до 75-х роковин Катинської трагедії 

(організована Українським інститутом національної пам’яті 

спільно з Інститутом національної пам’яті Польщі) 
 − Фотовиставка до 71-ї річниці депортації кримських татар 
 − «1000 років української печатки» 
 − «Серж Лифар. Життя для танців» 
 − «З історії грошового обігу в Україні» 
 − «Барви художнього скла» 

до 10 − «Повернені до життя». Виставка відреставрованих експо-

натів з колекції музею 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

корпус № 1 

− «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колек-

ції Національного Києво-Печерського історико-культур-

ного заповідника)» 
корпус № 3 – «Замки і ключі з колекції Національного Києво-Печер-

ського історико-культурного заповідника» 
корпус № 4 – «Українознавство "старого археолога"». Виставка, при-

свячена 175-річчю від дня народження літературознавця, 

етнографа, професора Київської духовної академії М. І. 

Петрова (1840−1921) 
корпус № 4 – «Забуттю не підлягає». Виставка кіно- і фотодокумен-

тів, що відображають руйнування архітектурного 

ансамблю Києво-Печерської лаври у 1941 р. та його 

відбудову (до 70-річчя Перемоги у Другій світовій війні) 

Національний художній музей України: 

протягом 

місяця 
– Виставка творів українсько-американського графіка  

Я. Гніздовського (1915–1985), присвячена 100-річчю від 

дня народження митця 

з 12 − Проект «ENFANT TERRIBLE. Одеський концептуалізм», 

організований Музеєм сучасного мистецтва Одеси 

Національний музей літератури України: 

до 14 – Виставка «Світ слова, віддзеркаленого у філателії». З колек-

ції заслуженого філателіста України О. Яременка «Життя і 

слава Тараса Шевченка» та «Сторінки історії української 

літератури» 

до 28 – Літературна виставка «Україна в огні: незнищенне слово» 

до 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі 

до 30 – «Генотип волі. Живопис». Персональна виставка н.а. Украї-
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ни І. Марчука 

 – «Дитинство різнобарвне і щасливе». Виставка творчих 

робіт вихованців Центру дитячої та юнацької творчості 

«Шевченківець» (м. Київ) 

 – Літературно-мистецька виставка «Казки, розказані дітям» 

до 210-річчя від дня народження данського письменника  

Г. Х. Андерсена 

Київський національний музей російського мистецтва: 

до 15 – «Європа – наш дім». Виставка живопису, графіки, скульп-

тури з колекції музею (до Дня Європи в Україні) 

У приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок» (філія Київського 

національного музею російського мистецтва): 

до 29 – «Дивлячись в минуле». Живопис, колаж, скульптура Ю. Ла-

заревської (м. Київ) 

Національний музей Т. Шевченка: 

протягом 

місяця 
– «З любов’ю». Живопис, графіка Т. Паращука (м. Вінниця; 

під патронатом Президентського фонду Леоніда Кучми 

«Україна») 

до 4 – Виставка рушників Л. Конопко (м. Київ) на шевченків-

ську тематику 

з 2 – Живопис Ю. Петренко (м. Ніжин, Чернігівська обл.; під 

патронатом Президентського фонду Леоніда Кучми «Ук-

раїна») 

10−30 − Виставка Міжнародного конкурсу фотожурналістів 

«World Press Photo 15» 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 7 – Виставка наївного живопису О. Давидюк (м. Львів) 

до 10 

 

– Виставка серпанкового одягу «Легенда, що ожила на Воли-

ні…» (унікальні автентичні та реконструйовані зразки волин-

ського серпанкового одягу з музейних і приватних колекцій) 

до 14 

 

– «PATRIA. Живопис. Графіка». Виставка творів В. Давиденко 

(м. Київ) 

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків: 

до 7 – «Музей Couture. Історичний костюм у творах мистецтва та в 

авторських реконструкціях» (у партнерстві зі студією «Десяте 

Королівство») 

з 11 – «Віднайдення дитинства. Діти у творах європейського мис-

тецтва XVI–XIX століть з колекції музею» 
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Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставковий зал «Хлібня» 

з 15 – Виставка кераміки і живопису Л. Красюк (м. Київ) 
 Будинок митрополита 

протягом 

місяця 
− «Книги є ріки, що напоюють Всесвіт увесь…». Виставка 

відтворених пам’яток давньоруської писемності (до Дня 

слов’янської писемності і культури) 
 Трапезна церква 

протягом 

місяця 
− «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські 

храми Києва» 
 – Археологічна виставка «Два метри вглиб історії» 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 16 – Виставка «Життя мамаївської кобзи» 

до 28 

 

– Кримськотатарська виставка-інсталяція «Zincir: ланки пам’я-

ті» 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

6–30 – «Бурштин – дорогоцінний камінь Балтійського моря». Між-

народна виставка спільно з Національним музеєм історії Латвії 

за підтримки Посольства Латвійської Республіки в Україні 

до 8 – «Шедеври світової скарбниці». Виставка ювелірного мистец-

тва Класичного ювелірного дому «Лобортас» 

до 16 – «Моя національна ідентифікація». Живопис М. Громенко та 

кераміка Н. Ісупової (м. Київ) 

до 28 

 

– «Київ та кияни очима дітей». Виставка дитячих малюнків, 

організована Центральною бібліотекою ім. Т. Г. Шевченка для 

дітей м. Києва (у приміщенні «Українського дому», 4-й по-

верх) 

до 30 − «Модерн − епоха жіночності». Світ моди періоду 1890−1930 

рр. (колекція Музею історії моди Марини Іванової та живопис 

А. Преображенської, м. Київ) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 
– Персональна виставка творів сценографа і графіка  

С. Коштелянчука (до 60-річчя від дня народження) 

до 18 – Виставка «ART спротив окупації» 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

місяця 
– Виставка до 175-річчя від дня народження письменника, 

драматурга, театрального актора, режисера М. Кропивниць-

кого (1840−1910) 
 − «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.» 

до 29 – «Героїчний тенор Модест Менцинський». До 140-річчя 
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від дня народження оперного співака (1875−1935; з колек-

ції Музично-меморіального музею С. Крушельницької,  

м. Львів) 

Музей книги і друкарства України: 

протягом 

місяця 
– Виставка до 30-річчя літературного об’єднання «Бу-Ба-

Бу» 

до 30 – «Лицар культури». Виставка, присвячена 125-річчю від 

дня народження поета, літературознавця, перекладача, 

педагога, бібліофіла М. Зерова (1890–1937) 

Музей сучасного мистецтва України: 

протягом 

місяця 
– «Смак літа». Виставка живопису з колекції музею 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
− Виставка «Масони і містики старого Києва» 

Музей гетьманства: 

протягом 

місяця 
– «Ластівка». Виставка добрих іграшок від С. Демчук  

(м. Київ) 

до 9 – Виставка живопису І. Фалько (м. Київ) 

з 16 – «Розповідь про хмари». Батик С. Зайченко (м. Львів) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

протягом 

місяця 
– «Як світоч, що вночі піднісся і потух». Виставка, присвя-

чена 125-річчю від дня народження поета, літературознав-

ця, перекладача М. Зерова 

до 26 – «Спасибі щире Вам, артисте». Виставка до 175-річчя від 

дня народження драматурга, режисера, одного із осново-

положників українського театру М. Кропивницького 

(1840−1910) 

з 26 – «Він другом був у вірності завзятим». Виставка до 110-

річчя від дня народження класика білоруської літератури 

XX ст. П. Бровки (1905–1984) 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

з 16 – Виставка «Хочемо стати художниками», присвячена 115-річ-

чю від дня народження майстра народного декоративного 

живопису К. Білокур (1900−1961) 

Будинок актора: 

3–30 – «Так Київ бачать птахи». Живопис Е. Бекетової, Т. Казаряна, 

В. Хадеєва, Д. Пастушенка 
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Центральний будинок художника: 

до 7 – Виставка живопису н.а. України М. Максименка (м. Жито-

мир). До 90-річчя від дня народження митця 

з 12 – VII Всеукраїнська трієнале «Графіка-2015» 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АВС-арт»: 

до 13 

 

– «На яринних теренах». Виставка живопису і графіки україн-

ських художників 

Арт-центр Я. Гретера: 

до 28 

 

– «Мандруючи…». Виставка живопису з.х. України Л. Забо-

ровського (м. Чернігів) 

«Ательє Карась»: 

до 9 – «Генії та таргани». Живопис В. Яковця (м. Черкаси) 

з 12 – «Маневри». Живопис Е. Потапенкова (м. Київ) 

Галерея «36»: 

протягом 

місяця 
− Виставка творів українських художників з колекції 

галереї 

до 9 – «Україна – козацька держава». Фотовиставка В. Струтин-

ського (м. Київ) 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

3−30 – «Лики свободи» (живопис, графіка, скульптура, інсталяція) 

«Dymchuk Gallery»: 

протягом 

місяця 
– «Посібник з експлуатації». Персональна виставка творів 

А. Волокітіна (м. Харків) 

«КалитаАртКлуб»: 

до 20 – Живопис з.х. України М. Базак (м. Київ) 

«Митець»: 

1–11 – Живопис Л. Пригоди (м. Київ) 

11–20 – Секція плаката та графічного дизайну Київської організації 

НСХУ. Виставка робіт молодих дизайнерів 

22–30 – «Проектуємо самі для України». Виставка творів молодих 

українських художників 

«Мистецька збірка»: 

до 28 − «MAKE ART NOT WAR». Виставка робіт, створених україн-

ськими художниками М. Маценком, М. Деяком, С. Рябченком, 
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В. Рябченком, В. Дейсуном, А. Валієвою та О. Рижих під час 

арт-туру на Кіпр 

«НЮ АРТ»: 

до 15 – «Чаркин²». Виставка живопису С. Чаркіна та скульптури  

С. Чаркіна-молодшого (м. Одеса) 

«РA»: 

до 10 – «Траектории сближения». Виставка творів групи художників 

«Сквот на Олегівській» (м. Київ) 

«Pete-art Gallery»: 

до 14 – «Twentyfourteen» (серія з чотирьох картин). Живопис британ-

ської художниці К. Тайлі (м. Київ) 

PinchukArtCentre: 

протягом 

місяця 
– «На межі. Українське мистецтво 1995–2004». Групова 

виставка творів українських художників 
 – «Mute». Виставка творів З. Ліхачової в рамках простору 

РАС-UA 

«Парсуна»: 

до 14 – «Пілігрими». Виставка емалей О. Коваля (м. Київ) та скульп-

тури О. Кузьміна (м. Київ) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики): 

протягом 

місяця 
– «Олекса Захарчук: метаморфози творчості». Виставка 

живопису О. Захарчука (1929−2013) 

«Триптих Арт»: 

до 9 – «Небосхил». Виставка скульптури М. Зігури (м. Київ) 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

до 9 – «Letters». Фотовиставка І. Шарікадзе (м. Тбілісі, Грузія), при-

свячена Дню незалежності Грузії 

Центр української культури та мистецтва: 

до 6 – «Палітра фантазій». Виставка дитячих картин з країн Європи 

до 10 – Виставково-соціальний проект «Звідки беруться дорослі» (до 

Міжнародного дня захисту дітей) 

з 2 − Виставково-мистецька акція «Косівська мальована кераміка 

– диво Гуцульщини» 

«Щербенко Арт Центр»: 

з 10 – Графіка А. Миронової (м. Київ) 
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«Я Галерея»: 

до 1 – «Art... & Of». Живопис В. Костирка (м. Львів) 

з 3 – «Межа». Графіка, інсталяція П. Макова (м. Харків) 

У приміщенні Київського міського будинку вчителя: 

2–30 – «Євген Коновалець. 1891–1938». Виставка, присвячена 

пам’яті військового та політичного діяча України доби УНР  

Є. Коновальця. Співорганізатор – Фундація ім. Олега Ольжича 

У приміщенні Київського міського Будинку природи (вул. Рогнідинська, 3): 

до 13 – «Замріяне небо України». Живопис С. Триколенко (м. Київ) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ЧЕРВЕНЬ 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 
01.06  – Міжнародний день захисту дітей 
04.06  – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 
05.06  – Всесвітній день довкілля 
06.06  – День журналіста 
22.06  – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни  
    в Україні 
28.06  – День Конституції України 
   – День молоді 

– День молодіжних та дитячих громадських організацій 

***  

2 – 70 років від дня народження Бойка Анатолія Івановича, українсько-

го оперного співака (бас), народного артиста України (1945). 

3 – 85 років від дня народження Литвиненка Володимира Миколайо-

вича, українського живописця, заслуженого художника України (1930–2011). 

– 75 років від дня народження Авлошенка Вадима Сергійовича, україн-

ського кінооператора, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України (1940). 

4 – 85 років від дня народження Фіщенко (Дмитрова) Лариси Іванівни, 

українського мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України (1930). 

5 – 120 років від дня народження Юліана Шпола (справж. – Яловий Ми-

хайло Омелянович), українського поета, прозаїка, драматурга (1895–1934). 

– 95 років від дня народження Сабадаша Степана Олексійовича, укра-

їнського хорового диригента, композитора, музиканта, народного артиста Укра-

їни (1920–2006). 

– 80 років від дня народження Концевича Євгена Васильовича, україн-

ського письменника, поета, есеїста, новеліста, перекладача (1935–2010). 
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– 75 років від дня народження Чауса Віктора Миколайовича, українсь-

кого живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1940). 

– 65 років від дня народження Судака Валентина Івановича, українсь-

кого актора, народного артиста України (1950). 

– 55 років від дня народження Богдан Любові Яківни, української акт-

риси театру і кіно, режисера, заслуженої артистки України (1960–2008). 

6 – 130 років від дня народження Микиші Михайла Венедиктовича, 

українського оперного співака (драматичний тенор), педагога, народного арти-

ста УРСР (1885–1971). 

– 100 років від дня народження Тодорова Михайла Дмитровича, українсь-

кого живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1915–1997). 

– 75 років від дня народження Васильківського Олександра Олексійо-

вича, українського письменника, літературного критика, публіциста (1940). 

– 70 років від дня народження Комаровського Олександра Володими-

ровича, українського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата 

Державної премії СРСР (1945–2002). 

– 55 років від дня народження Мосійчук Ярослави Володимирівни, ук-

раїнської актриси, заслуженої артистки України (1960). 

7 – 90 років від дня народження Гримича Віля Григоровича, українсь-

кого перекладача, есеїста, літературознавця, культурно-мистецького і громад-

ського діяча, заслуженого працівника культури України (1925). 

– 75 років від дня народження Башкатова Валерія Івановича, українсь-

кого кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1940). 

– 75 років від дня народження Попсуєнка Юрія Георгійовича, українсь-

кого перекладача, редактора, заслуженого працівника культури України, заслу-

женого діяча культури Республіки Польща (1940). 

– 60 років від дня народження Калениченка Анатолія Павловича, укра-

їнського музикознавця, піаніста, музичного продюсера, культурно-громад-

ського діяча (1955). 

– 60 років від дня народження Радика Дмитра Васильовича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1955). 

8 – 160 років від дня народження Кобринської Наталії Іванівни, україн-

ської письменниці, журналіста, громадського діяча, організатора жіночого руху 

(1855–1920). 

9 – 75 років від дня народження Мозка Валерія Леонтійовича, українсь-

кого живописця, заслуженого художника України (1940–2008). 

– 35 років від дня смерті Задніпровського Михайла Олександровича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1924−1980). 

10 – 70 років від дня народження Дубровської Наталії Костянтинівни, 

української актриси, заслуженої артистки України (1945–2015). 

11 – 80 років від дня народження Синиці Ярослава Володимировича, 

українського театрознавця, заслуженого працівника культури України (1935). 



24 

 

– 70 років від дня народження Козаченка Валентина Васильовича, 

українського кінокритика, музикознавця, народного артиста України (1945). 

– 65 років від дня народження Попова Миколи Інокентійовича, україн-

ського композитора, хорового диригента, педагога, громадського діяча, заслу-

женого діяча мистецтв України (1950). 

12 – 60 років від дня народження Ізмайлова Енвера Серверовича, крим-

ськотатарського гітариста-віртуоза, композитора, народного артиста України (1955). 

– 55 років від дня народження Рунчака Володимира Петровича, україн-

ського композитора, диригента, баяніста (1960). 

14 – 70 років від дня народження Рубіної Алли Давидівни, українського 

балетмейстера, педагога, заслуженої артистки України (1945). 

15 – 55 років від дня народження Пінчука Олега Степановича, українсь-

кого скульптора, заслуженого художника України (1960). 

16 – 85 років від дня народження Віцька Івана Михайловича, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (порцеляна, кераміка), пе-

дагога, народного художника України (1930). 

– 70 років від дня народження Шилової Інеси Володимирівни, україн-

ського хорового диригента, педагога, народної артистки України (1945). 

– 65 років від дня народження Вилегжаніної Тамари Ізмайлівни, укра-

їнського бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України (1950). 

– 55 років від дня народження Мойсіюка Василя Васильовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1960). 

17 – 70 років від дня народження Антипової Світлани Олександрівни, 

української артистки балету, заслуженої артистки України (1945). 

– 70 років від дня народження Січовика Ігоря Прокоповича, українсь-

кого поета, прозаїка, гумориста, сатирика (1945). 

18 – 100 років від дня народження Чернова Леоніда Івановича, україн-

ського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1915–1990). 

– 90 років від дня народження Мельницької (Гаврильченко) Інни Воло-

димирівни, української поетеси, прозаїка, перекладача (1925). 

– 80 років від дня народження Нечитайла Івана Яковича, українського 

поета, прозаїка (1935). 

– 120 років від дня смерті Беретті Олександра Вікентійовича, російсь-

кого та українського архітектора, педагога (1816–1895). 

19 – 90 років від дня народження Смолярової Олександри Захарівни, 

української актриси театру і кіно, педагога, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка, народної актриси України (1925–2014). 

– 75 років від дня народження Гончара Івана Івановича, українського 

хорового диригента, композитора, педагога, майстра кераміки, заслуженого 

працівника культури України (1940). 

– 70 років від дня народження Горбатенко Галини Луківни, українсько-

го хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1945). 



25 

 

– 70 років від дня народження Приходько Людмили Іванівни, українсь-

кої актриси, народної артистки України (1945). 

20 – 80 років від дня народження Перепаді Володимира Васильовича, 

українського скульптора, заслуженого працівника культури України (1935). 

– 70 років від дня народження Коваль Лариси Анатоліївни, української 

поетеси (1945). 

– 65 років від дня народження Отковича Василя Петровича, українсько-

го мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1950). 

21 – 115 років від дня народження Грушевської Катерини Михайлівни, 

українського етносоціолога, фольклориста, етнографа, культуролога, перекла-

дача (1900–1943). 

– 85 років від дня народження Калабухіна (справж. – Калабуха) Анато-

лія Васильовича, українського диригента, педагога, народного артиста Украї-

ни (1930). 

– 75 років від дня народження Стукалова Олега Костянтиновича, укра-

їнського архітектора, заслуженого архітектора України (1940). 

22 – 85 років від дня народження Білик-Пошивайло Анастасії Савівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка), 

заслуженого майстра народної творчості України (1930–2009). 

23 – 120 років від дня народження Юри-Юрського Олександра Петро-

вича, українського театрального актора, режисера, народного артиста УРСР та 

Узбецької РСР (1895–1968). 

– 90 років від дня народження Дущенка Євгена Васильовича, українсь-

кого диригента, народного артиста України (1925–2011). 

– 65 років від дня народження Голубова Івана Васильовича, українсь-

кого композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1950). 

– 55 років від дня народження Брояко Надії Богданівни, української ба-

ндуристки, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1960). 

25 – 80 років від дня народження Максименка Анатолія Олександро-

вича, українського архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев-

ченка (1935). 

– 75 років від дня народження Буравського Миколи Олександровича, 

українського хорового диригента, музикознавця, фольклориста, педагога, на-

родного артиста України (1940). 

– 75 років від дня народження Левківа Тараса Богдановича, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового (художня кераміка) та монументального 

мистецтва, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1940). 

– 75 років від дня народження Фальковича Григорія Аврамовича, 

українського поета, громадського діяча (1940). 

– 60 років від дня народження Пономаренко Наталії Анатоліївни, укра-

їнського театрознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1955). 
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26 – 100 років від дня народження Томм Елеонори Миколаївни, україн-

ської оперної співачки (мецо-сопрано), народної артистки УРСР, лауреата Дер-

жавної премії СРСР (1915–1988). 

– 85 років від дня народження Сеника Любомира Тадейовича, україн-

ського прозаїка, літературознавця, літературного критика (1930). 

– 55 років від дня народження Васильєва Сергія Геннадійовича, україн-

ського театрального критика, театрознавця, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1960). 

27 – 115 років від дня народження Сердюка Олександра (Лесь) Івано-

вича, українського актора театру і кіно, режисера, педагога, народного артиста 

СРСР, лауреата державних премій СРСР (1900–1988). 

– 85 років від дня народження Кушнірука Ростислава Григоровича, 

українського хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого праців-

ника культури України (1930). 

– 75 років від дня народження Семенова Владлена Трохимовича, укра-

їнського архітектора, заслуженого архітектора України (1940). 

– 65 років від дня народження Артеменко Тамари Дмитрівни, українсь-

кої актриси, народної артистки України (1950). 

– 65 років від дня народження Прокопенка В’ячеслава Васильовича, 

українського кінорежисера, актора, драматурга, письменника (1950). 

– 65 років від дня народження Шинкарук Ніни Петрівни, української 

актриси, заслуженої артистки України (1950). 

28 – 85 років від дня народження Попенка Миколи Яковича, українсь-

кого хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого артиста України 

(1930). 

– 70 років від дня народження Бондзяка Ярослава Андрійовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1945). 

29 – 60 років від дня народження Пшеничної Любові Антонівни, укра-

їнської поетеси, прозаїка, педагога (1955). 

– 55 років від дня народження Ктітаревої Тетяни Іванівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (лакова мініатюра), заслужено-

го майстра народної творчості України (1960). 

30 – 75 років від дня народження Рубан Валентини Василівни, україн-

ського мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1940). 
 
 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
Тел. 068-358-02-89 
Ел. пошта: dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 
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