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МИСТЕЦЬКИЙ  СЕРПЕНЬ–2015  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Традиційний фестиваль «Літні музичні промені». Оркестрова музика  

(10–28.08, Національна філармонія України, м. Київ) 

 VII Міжнародний фестиваль єврейської музики «LvivKlezFest» (02−31.08, 

м. Львів) 

 XIX Міжнародна книжкова виставка-ярмарок «Зелена хвиля» (06−09.08, 

м. Одеса) 

 Міжнародний відкритий фестиваль-конкурс молодих талантів  

«Art Waves» (10−16.08, смт Кирилівка, Запорізька обл.) 

 Міжнародний музичний фестиваль «ZAXIDFEST» (14–16.08, с. Родатичі, 

Львівська обл.) 

 ІІ Міжнародний фестиваль «Музика у старому Львові» (14–30.08,  

м. Львів) 

 Форум української молоді діаспори «Одеса-2015» (19–29.08) 

 Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир» (20–24.08, м. Львів) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Місто Лева» (21–23.08,  

м. Львів) 

 VI Міжнародний фестиваль німого кіно та сучасної музики «Німі ночі» 

(22−23.08, м. Одеса) 

 XIII Міжнародний музичний фестиваль «Джаз Коктебель – 2015»  

(23–30.08, смт Затока, Одеська обл.) 

 IX Всеукраїнський фестиваль української альтернативної музики «Бан-

дерштат-2015» (31.07–02.08, м. Луцьк, Волинська обл.) 

 XVI Всеукраїнський традиційний фестиваль лемківської культури «Дзво-

ни Лемківщини», присвячений 70-й річниці депортації українців з тери-

торії Польщі в 1944−1946, 1951 рр. (01−02.08, Тернопільська обл.) 

 XXV Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв «Боромля-2015»  

(14–16.08, м. Тростянець, Сумська обл.) 

 II Всеукраїнський благодійний музично-мистецький фестиваль Тараса 

Шевченка «Ше.Fest» (22–23.08, с. Моринці, Черкаська обл.) 

 V Всеукраїнський благодійний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької твор-

чості «Квітуча Україна» (25–26.08, м. Скадовськ, Херсонська обл.) 

 Фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань! − 2015» 

(31.07−02.08, с. Урич, Львівська обл.) 

 VIII Фестиваль театрів «Молоко» (05–08.08, м. Одеса) 

 IV Український музичний фестиваль «WOODSTOCK UKRAINE»  

(07–09.08, с. Свірж, Львівська обл.) 

                                           
  У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 Святкові заходи з нагоди 24-ї річниці незалежності України (23–24.08, 

Національна опера України, Софійська площа, Хрещатик, Майдан Неза-

лежності, Андріївський узвіз, м. Київ) 

 Заходи до 50-річчя прем’єри художнього фільму «Тіні забутих предків» 

режисера С. Параджанова (28–30.08, Верховинський р-н, Івано-Франків-

ська обл.) 

ТЕАТРАЛЬНІ ВИСТАВИ  

Київський академічний театр «Колесо»: 

22, 23 – П. Саксаганський «Шантрапа» (жарт на 1 дію) 

23 
(15:00) 

– «У Києві на Подолі… або "Гдє ві сохнітє бєльйо?"» за моти-

вами водевілю М. Янчука «По ярмарку» (городська байка з пі-

снями, танцями та цимісом) 

24, 27 – Ж. Ануй «Генерали у спідницях» (французька комедія на  

2 дії тільки для дорослих) 

26 – «Пристрасті дому пана Г.-П.» (водевіль-модерн за п’єсою 

Олени Пчілки «Сужена – не огужена») 

29, 30 – Ж.-Б. Мольєр «Уявно хворий» (комедія на 2 дії) 

 Камінна зала 

28 – Францобель «Приборкання норовливої» (комедія на 2 дії  

тільки для дорослих; дуже вільно за В. Шекспіром) 

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

15 – «Три анекдоти на одну тему» (комедія-детектив про подруж-

ню зраду) 

16 – Н. Уварова «Шахрайки?.. Лесбійки?!! Красуні!» (дуже сучас-

на комедія; вистава без антракту) 

28 – Н. Уварова «Сватовство монтера» (інтимна комедія-воде-

віль) 

29 – О. Зверлина «Только имя…» (мелодрама в стилі джаз) 

30 – Н. Халезин «Упс!.. Я пришел» (прем’єра; комедія-притча 

людського життя) 

 Нижня сцена 

22 – Р. Горбик «Нєвинасімі люді» (прем’єра; комедія-гротеск без 

антракту) 

23 – В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (прем’єра; пристрасті 

на паркеті) 

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

22 – С. Козлов «Как львенок и черепаха пели песню» (неймовірні 

пригоди в Африці; для дітей з 4-х років) 

23 – Н. Уварова «Фізкультура для Баби Яги» (ну д-у-у-уже добра 

казка; для дітей з 3-х років) 
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28 – А. Воробьев «Карлсон ищет друга» (кастинг на найкращого 

дружителя; для дітей з 4-х років) 

29 – Н. Уварова «Божья коровка спасает мир» (прем’єра; казка із 

життя комах; для дітей з 4-х років) 

30 – А. Воробьев «Красная Шапочка и огненный петух» (прем’є-

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

 Нижня сцена 

15 – А. Пушкин «У Лукоморья» (казки Пушкіна; для дітей з 3-х 

років) 

16 – В. Орлов «Золотой цыпленок» (казка-мюзикл; для дітей з 3-х 

років) 

31 – А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска» 

(прем’єра; детектив на проїжджій частині; для дітей з 4-х ро-

ків) 

Театр «Тысячелетие»: 

На сцені Малого залу Національного палацу мистецтв «Україна»: 

6, 20 – «Ремонт или реставрация чувств» за мотивами п’єси Р. Куні 

та Дж. Чепмена «Ліжко, леді й джентльмени» (комедія на  

2 дії) 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

29 
(15:00) 

− «Mouse Street» за п’єсою Д. Урбана «Усі миші люблять сир», 

музика Е. Преслі (сімейний мюзикл; інтерактивна вистава для 

дітей від 3-х до 12-ти років без антракту) 

*** 

На сцені Малого залу Національного палацу мистецтв «Україна»: 

14 – «Женщина на миллион» за п’єсою Е. де Філіппо (філософ-

ська комедія без антракту). Антрепризна вистава за участю 

акторів київських театрів 

16 – «Счастливый горбун» за п’єсою П. де Філіппо (ексцентрична 

комедія без антракту). Антрепризна вистава за участю акторів 

київських театрів 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

18 – «Два анекдота на ужин». Вистава за п’єсами А. Чехова 

«Ведмідь» і «Освідчення» за участю народних артистів Украї-

ни О. Сумської, О. Вертинського, з.а. України В. Борисюка,  

Л. Ребрик, Ю. Горбунова 
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КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

Національна опера України: 

23 
(19:00) 

– Мистецький проект «Ніхто, крім нас» 

24 
(17:00) 

– Мистецький проект «Європейська симфонія – Українській Не-

залежності» 

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

Фестиваль «Літні музичні промені» (оркестрова музика) 

10 Концерт австрійської музики. М. Гайдн, В. А. Моцарт, Ф. Шу-

берт, Йоган Штраус, Йозеф Штраус, Ф. Легар 
– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (художній 

керівник і головний диригент – н.а. України В. Матюхін), солісти: 

Н. Степанська (сопрано), А. Тучапець (альт), Д. Таванець (форте-

піано) 

11 «У стилі латино» 
– Національний академічний духовий оркестр України, диригент 

– М. Мороз 

12 Золоті сторінки італійської камерної музики 
– Київський камерний оркестр, солісти: В. Іванов (скрипка),  

Я. Морозова (скрипка), К. Мороз (скрипка), А. Рахманін (скрип-

ка), Д. Глущенко (віолончель), А. Полуденний (віолончель),  

О. Жукова (віолончель), партія клавесина – з.д.м. України Х. Ер-

нандес 

13 Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії Ук-

раїни, диригент – В. Протасов, соліст – з.а. України А. Остапенко 

(гітара) 

17 Присвячення Чайковському. До 175-річчя від дня народження 
− Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (художній 

керівник і головний диригент – н.а. України В. Матюхін), солісти: 

н.а. України О. Василенко (баритон), заслужені артистки України 

Т. Ходакова (сопрано), Б. Півненко (скрипка), Л. Хомліченко (віо-

лончель) 

18 Е. Морріконе. Музика до кінофільмів: «Недоторканий», «Мі-

сія», «Хороший, поганий, злий», «Приходь одного вечора по-

вечеряти», «За жменю динаміту», «На декілька доларів бі-

льше», «Новий кінотеатр "Парадиз"», «Професіонал», 

«Одного разу в Америці», «Легенда про піаніста» 
– Національний академічний духовий оркестр України (диригент 

– М. Мороз) 

19 – Київський камерний оркестр (диригент – В. Протасов), соліст – 

А. Полуденний (віолончель) 

20 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 
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України (диригент – н.а. України М. Дядюра), соліст – Д. Довбиш 

(саксофон) 

25 А. Вівальді – Цикл концертів «Пори року» для скрипки, чем-

бало і струнного оркестру, тв. 8. А. П’яццолла – Л. Десят-

ников – Цикл концертів «Пори року в Буенос-Айресі» для 

скрипки і струнних 
− Національний камерний ансамбль «Київські солісти»  

(художній керівник – н.а. України О. Ясько), головний дири-

гент – Д. Яблонський (США – Ізраїль), солісти: Т. Яропуд 

(скрипка), О. Савченко (скрипка), А. Чоп (скрипка), М. Білич 

(скрипка), партія чембало – І. Стародуб 

26 «Музика на краю» 
– Київський камерний оркестр, диригент – М. Менабде (Грузія), 

солісти: Л. Гаджеро (цимбали, Італія), Д. Таванець (фортепіано), 

Д. Синенко (дзвони) 

27 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – н.а. України М. Дядюра), солістка –  

н.а. України В. Лук’янець (сопрано) 

28 Дж. Вільямс. Музика з кінофільмів: «Супермен», «Термі-

нал», «Піймай мене, якщо зможеш», «Індіана Джонс», 

«Список Шиндлера», «Гаррі Поттер» 
– Національний академічний духовий оркестр України (диригент 

– М. Мороз), солісти: Р. Зайцев (саксофон-альт), Г. Ковтун (клар-

нет), Г. Мороз (скрипка) 

29 Дню незалежності України присвячується. За підтримки 

Департаменту культури Київської міської державної адмі-

ністрації. X Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги 

культур». Міжнародний цикл концертів «Елітні вечори ка-

мерної музики Євгенії Басалаєвої». XXVIII концерт «Оспіва-

на мрія» 
− Н.а. України Є. Басалаєва (фортепіано), Київський камерний 

ансамбль «Контрасти Київ-Класік» (художній керівник – Є. Ба-

салаєва), ансамбль ударних інструментів «Ars Nova», ансамбль 

солістів «Благовість», Національний камерний ансамбль «Ки-

ївські солісти» 

Національний цирк України: 

до 23 – «Арена сміливих» 

Будинок кіно: 

1 
(20:00) 

– «Стихи. Письма. Джаз». Авторські й улюблені вірші О. Ман-

дельштама, Й. Бродського, С. Єсеніна, Є. Євтушенка, Б. Окуд-

жави та ін. у виконанні київських поетів В. Якімова і А. Криво-

шеєва, рояль – О. Боголюбов 
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15, 30 – «Літня класика для всіх». Концерт класичної музики у 

виконанні Національного камерного ансамблю «Київські 

солісти» 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

20 – Національний академічний оркестр народних інструментів 

України представляє нову концертну програму, яка складається 

з всесвітньо відомих рок-хітів. Вокал – Ю. Звонарь 

У приміщенні Центру сучасного мистецтва «PinchukArtCentre»: 

4, 6, 

11, 13, 

18, 20, 

25, 27 

− Літературна програма «Межі поколінь: 1985−2004» (заходи, 

присвячені найбільш знаковим творам, явищам, постатям укра-

їнської літератури 1985−2004 рр., в рамках художньої виставки 

«На межі. Українське мистецтво 1985–2004») 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

протягом 

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

натів з колекцій Національного музею історії України та 

Музею історичних коштовностей 
 − «1000 років української печатки» 
 − «Серж Лифар. Життя для танців» 
 − «З історії грошового обігу в Україні» 
 − «Барви художнього скла» 

до 15 – «Каракіс. Архітектура поза часом». Виставка, присвячена 

українському архітектору, художнику, педагогу Й. Каракі-

су (до Дня архітектора України) 

до 24 – «Володимир Хреститель. Великий князь Київський». Вис-

тавка до 1000-ліття упокоєння Святого рівноапостольного 

князя Київського Володимира Великого (бл. 

956−15.07.1015) 

з 23 – Виставка, присвячена бойовим діям на Донбасі 

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) – «Шлях до Світла». Виставка до 1000-ліття упокоєння 

Святого рівноапостольного князя Київського Володими-

ра Великого (бл. 956−15.07.1015) 
(корпус № 4) – «Українознавство "старого археолога"». Виставка, при-

свячена 175-річчю від дня народження літературознавця, 

етнографа, професора Київської духовної академії  
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М. І. Петрова (1840−1921) 

 – Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 

до 15 

(корпус № 4)  

 

– «Забуттю не підлягає». Виставка кіно- і фотодо-

кументів, що відображають руйнування архітектурного 

ансамблю Києво-Печерської лаври у 1941 р. та його 

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

до 24 

(перший 

ярус Великої 

лаврської 

дзвіниці) 

– «Україна: діалог у часі та просторі». Живопис та 

скульптура н.х. України В. Гарбуза 

Національний художній музей України: 

протягом 

місяця 
− Проект «ENFANT TERRIBLE. Одеський концептуалізм», 

організований Музеєм сучасного мистецтва Одеси 

до 23 – Виставка творів українсько-американського графіка  

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

дня народження митця 

Національний музей літератури України: 

протягом 

місяця 
– «Дитинство різнобарвне і щасливе». Виставка творчих 

робіт вихованців Центру дитячої та юнацької творчості 

«Шевченківець» (м. Київ) 

до 16 – Літературна виставка «Нездійснена мрія. Остап Вишня» 

(з колекції музею) 

3–15 – «Гармонія духовної єдності». Виставка живопису, 

графіки, поезії н.х. України М. Мудрого 

19–27 – «Володимир Винниченко. Малярство». Виставка до 135-

річчя від дня народження прозаїка, драматурга, художника, 

державного діяча В. Винниченка (1880−1951) 

21–31 – «Україні з любов’ю». Виставка мистецьких робіт членів 

Українського земляцтва м. Сілламяе «Водограй» (Естонія), 

присвячена 15-річчю від дня заснування земляцтва (за 

сприяння Товариства зв’язків з українцями за межами 

України «Україна-Світ») 

Київський національний музей російського мистецтва: 

протягом 

місяця 
– «Європа – наш дім». Живопис, графіка, скульптура з 

колекції музею 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

до 3 – Живопис та графіка з.х. України І. Гресик (м. Запоріжжя) 
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Національний музей Т. Шевченка: 

до 10 – «Експресія тиші». Виставка творів українських, литовських, 

польських художників 

з 11 – «Іловайськ». Фотовиставка О. Глядєлова 

з 13 – Живопис Л. Микитича (м. Дрогобич, Львівська обл.) 

з 18 – Графіка Ф. Литвинова 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

протягом 

місяця 
– «Українська вибійка XVIII−XIX ст.» (з колекції музею) 

– Кераміка з.д.м. України Т. Левківа (м. Львів). Розширена 

експозиція до 75-річчя від дня народження митця (з колек-

ції музею) 

з 21 – «Петриківський розпис». Ювілейна виставка В. Панко  

(с. Петриківка, Дніпропетровська обл.) 

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

протягом 

місяця 
– Виставка «Дитячий світ. Образ дитини в європейському 

мистецтві XVI–XIX століть з колекції Музею Ханенків» 
 – Виставка «Старосвітський Китай. Китайський класичний 

живопис і декоративне мистецтво з колекції Музею Ханен-

ків» 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставковий зал «Хлібня» 

з 15 – Керамічна пластика В. Щербини (м. Київ) 

 – «Сучасний український натюрморт» 
 Будинок митрополита 

до 16 – «Анна Ярославна. Повернення в Європу» 
 Трапезна церква 

протягом 

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

храми Києва» 
 – Археологічна виставка «Два метри вглиб історії» 
 Південна вежа Софійського собору 

протягом 

місяця 
– «Володимир Великий – творець Української держави». 

Виставка до 1000-ліття упокоєння Святого рівноапостоль-

ного князя Київського Володимира Великого (бл. 

956−15.07.1015) 

У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовсь-

кого»: 

до 16 – «Софія Київська очима юних художників». Виставка пле-

нерних робіт студентів київських мистецьких вузів та учнів 

середніх художніх шкіл 
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Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 30 – «Три виміри Василя Кричевського: від народної орнамен-

тики до національного стилю». Міжмузейна інтерактивна, 

мультимедійна, експериментальна виставка за підтримки 

Фонду «Розвиток України», Благодійного фонду «ДАР» та 

Посольства США в Україні (до дня пам’яті І. Гончара) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

протягом 

місяця 
− «Модерн − епоха жіночності». Світ моди періоду 

1890−1930 рр. (колекція Музею історії моди Марини Івано-

вої та живопис А. Преображенської, м. Київ) 

до 20 – Виставка, присвячена 150-річчю від дня народження мит-

рополита УГКЦ Андрея Шептицького (1865−1944) 

з 20 – «Володимир: Хрест та Тризуб». Виставка до 1000-ліття 

упокоєння Святого рівноапостольного князя Київського 

Володимира Великого (бл. 956−15.07.1015) 

Музей культурної спадщини (філія Музейно-виставкового центру «Музей іс-

торії міста Києва»): 

протягом 

місяця 
– «Філософія міграції». Живопис, об’єкти, відео- та фотоін-

сталяції М. Вайди, М. Куліковської (за участю Ж. Шабо),  

Р. Михайлова, А. Надуди, С. Петлюка, Р. Тремби (спільний 

виставковий проект Щербенко Арт Центру та Музею куль-

турної спадщини) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 
− «Лесь Курбас. Людина, яка була театром» 

 − «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 

до 29 – «Поетична кіноправда Леоніда Осики». Ретроспективна 

виставка до 75-річчя від дня народження кінорежисера,  

н.а. України Л. Осики (1940–2001) 

до 30 – Виставка «ART спротив окупації» 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

місяця 
– «Обрані часом». Виставка портретів актриси і театрально-

го діяча М. Заньковецької українських художників різних 

часів 
 − «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.» 
 − «В сузір’ї М. Заньковецької». Виставка, присвячена лау-

реатам премії ім. М. Заньковецької 

Музей книги і друкарства України: 

протягом – «Володимир Юрчишин. Мистецтво книги». Графіка з.д.м. 
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місяця України В. Юрчишина (1935−2010). До 80-річчя від дня 

народження митця 

до 8 − «Благословенна земля Твоя, Господи...». Живопис  

Н. Найди 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 5 – «Смак літа». Виставка живопису з колекції музею 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
− Виставка «Масони і містики старого Києва» 

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, 

П. Саксаганського, М. Старицького: 

протягом 

місяця 
– «Вікно в Донецьк». Живопис О. Гладкової (Музей Лесі 

Українки) 

3–30 − «Етнолялька». Виставка творів Ю. Рев’юк (м. Тернопіль; 

Музей Лесі Українки) 

4–30 – «Вернісаж казок». Книжкова графіка В. Форостовець 

(Музей М. Старицького) 

Музей гетьманства: 

4–31 – «Остання з роду Скоропадських». Виставка речей та 

фотографій, присвячена річниці пам’яті наймолодшої доньки 

гетьмана України П. Скоропадського О. Отт-Скоропадської 

(1919−2014) 

з 10 – «За державу». Виставка з фондів музею 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

протягом 

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

125-річчя від дня народження поета, літературознавця, 

перекладача М. Зерова (1890–1937) 
 – «Душа щасливої весни». Виставка до 120-річчя від дня 

народження М. Т. Рильського (1895−1964). Образ поета в 

образотворчому мистецтві (з художньої колекції музею) 
 – «І спогад мій… зі мною лиш розтане». Виставка до  

135-річчя від дня народження українського перекладача  

І. Т. Рильського (1880–1933), брата М. Т. Рильського 
 – «Все буде так, як писано в книжках». Виставка рідкісних 

видань «Божественної комедії» (до 750-річчя від дня народ-

ження класика італійського Відродження Данте Аліг’єрі; 

1265−1321) 
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Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

до 9 – «Катерина Білокур. Хочу бути художником!». Виставка, 

присвячена 115-річчю від дня народження майстра народного 

декоративного живопису, н.х. УРСР К. Білокур (1900−1961) 

з 20 – «"АРЛЕКІН ІДЕ...". In Memoriam». Виставка творів 

українських та світових майстрів ХХ ст. з приватної колекції 

мистецтвознавця, художника і колекціонера І. Диченка (1946–

2015) 

 Мала галерея 

до 2 – «Безкінечний проект». Виставка творів М. Алєксєєнка  

(м. Київ) 

Центральний будинок художника НСХУ: 

14–30 – Всеукраїнська молодіжна виставка до Дня незалежності 

України (живопис, графіка, скульптура, твори декоративно-

ужиткового мистецтва) 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

Заходи в рамках культурно-просвітницького проекту «Дорогою віри», 

присвяченого 1000-літтю упокоєння Святого рівноапостольного князя 

Київського Володимира Великого (бл. 956−15.07.1015): 

до 16 – «Панування роду Володимира Великого» та портрети видат-

них українців, які здійснили помітний внесок у розвиток світо-

вої цивілізації з фондів Національної портретної галереї «Укра-

їнці в світі» 

– «Музична Україна». Виставка українських народних музич-

них інструментів ХVІІІ–ХХ ст. з фондів Національного музею 

народної архітектури та побуту України 

 – Виставка унікальних ікон з фондів Національного Києво-

Печерського історико-культурного заповідника і Національно-

го центру ділового та культурного співробітництва «Українсь-

кий дім» 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

Арт-простір «Bereznitsky Aesthetics» (вул. Воздвиженська, 34): 

протягом 

місяця 
– «Суворий стиль» в українському мистецтві. Виставка 

творів з приватних колекцій 

Арт-центр Я. Гретера: 

протягом 

місяця 
– «Необмежена завершеність». Виставка абстрактного жи-

вопису українських художників І. Китаєвої, Д. Марченко, 
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С. Щербини, А. Васильєвої 

Галерея «36»: 

протягом 

місяця 
− Виставка творів українських художників з колекції 

галереї 

 

«Dymchuk Gallery»: 

до 30 – «Ridicule». Групова виставка творів українських художниць 

Л. Фокіної, Б. Логачової, Н. Мариненко, Ф. Оз, Г. Ерде, І. Оза-

ринської, Т. Малиновської, Н. Мурашкіної, Т. Скляр, Ж. Кади-

рової та Kinder Album 

«КалитаАртКлуб»: 

до 5 – «Інша, та сама». Скульптура С. Карунської (м. Київ) 

«Карась Галерея»: 

до 14 – «Назад у майбутнє. Раритети 2000-х». Живопис українських 

художників з колекції галереї 

з 17 – «Переїзд». Проект І. Канівця та М. Шерстюк 

«Мистецька збірка»: 

до 9 − «#INSTAART». Арт-проект, присвячений проблемі залеж-

ності суспільства від соціальних мереж, за участю українських 

художників Serge Payet, М. Деяка, А. Валієвої, А. Брикунова, 

О. Януль, О. Титенко, Б. Томашевського, В. Малини, О. Тихо-

новського, Є. Зігури, О. Ходор (Білорусь), Мартіна True Bob 

Здрожевскі (Польща), австрійського живописця іранського 

походження Т. Ганіміфарда (живопис, графіка, інсталяції, звук, 

відео, фото) 

«Митець»: 

до 10 – Групова виставка секції художників театру, кіно і телебачен-

ня Київської організації НСХУ 

11–20 – Персональна виставка живопису з.х. України А. Холоменюка 

(м. Чернівці) 

«НЮ АРТ»: 

протягом 

місяця 
– «Київська школа живопису» 

«РA»: 

протягом 

місяця 
– «Українське сучасне мистецтво» (живопис, графіка) 

PinchukArtCentre: 

протягом – «На межі. Українське мистецтво 1985–2004». Групова 
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місяця виставка творів українських художників 
 – «Mute». Персональна виставка творів З. Ліхачової в рам-

ках простору РАС-UA 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики): 

протягом 

місяця 
– «Олекса Захарчук: метаморфози творчості». Виставка 

живопису О. Захарчука (1929−2013) 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

до 4 – «Срібна куля». Живопис М. Вітика 

з 7 – «Картографія». Фотовиставка О. Малова 

«Триптих Арт»: 

до 4 − «Портрет одного дерева». Персональна виставка живопису  

Г. Міготіна (м. Київ) 

5–18 – «Літній дивертисмент» (живопис, графіка, скульптура) 

з 19 – Живопис О. Придувалової (м. Київ) 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

17–30 – Живопис В. Кабаченка (м. Одеса) 

Центр української культури та мистецтва: 

до 10 − «Грузія очима українців». Фотовиставка Н. Тонкаль 

«ЦЕХ»: 

протягом 

місяця 
− «Спорт». Живопис, скульптура, інсталяції Є. Петрова,  

М. Білоуса, Р. Мірзоєва, С. Олексюка, VALYA, Я. Деркача 

(до 10-річчя галереї) 

«Щербенко Арт Центр»: 

до 8 – «Терралогія». Мистецький проект харківського архітектора і 

художника О. Дроздова (роботи з металу, розписані акрилом) 

«Я Галерея»: 

до 3 − «Демократія і розкіш». Виставка творів Р. Котерліна  

(м. Івано-Франківськ) 

У приміщенні Літературно-меморіального музею-квартири П. Г. Тичини в  

м. Києві: 

до 16 − «Невідомі шедеври з колекції Тичини». Виставка малюнків 

та графіки відомих українських митців XX ст., зокрема 

народних художників СРСР М. Дерегуса, В. Касіяна,  

О. Шовкуненка, М. Глущенка, народних художників УРСР  

О. Пащенка, К. Білокур (з колекції музею) 



 
 

14 

 

У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер-клас» (вул. Лаврська, 16): 

протягом 

місяця 
– «Світ у тихому жанрі». Живопис з.х. України М. Базак 

 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ  ДАТ 

СЕРПЕНЬ 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

  
 09.08  – Міжнародний день корінних народів світу 
12.08  – Міжнародний день молоді 
15.08  – День археолога 
19.08   Всесвітній день гуманітарної допомоги 
23.08  – День Державного Прапора України 

24.08  – День незалежності України 

 

***  

1 – 115 років від дня народження Копиленка Олександра Івановича, 

українського прозаїка, педагога, театрального критика (1900–1958). 

– 115 років від дня народження Новинської Віри Петрівни, української 

актриси музичної комедії (сопрано), народної артистки УРСР (1900–1982). 

– 65 років від дня народження Величко Любові Григорівни, українсько-

го театрального діяча, заслуженого працівника культури України (1950). 

2 – 75 років від дня народження Підгори Володимира Петровича, укра-

їнського мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1940). 

– 65 років від дня народження Доценко Аліни Василівни, українського 

мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України (1950). 
3 – 90 років від дня народження Верменича Володимира Миколайо-

вича, українського композитора, хорового диригента, педагога, заслуженого 

діяча мистецтв УРСР (1925–1986). 

– 90 років від дня народження Омеляненка Василя Онуфрійовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуже-

ного майстра народної творчості України, лауреата Національної премії Украї-

ни імені Тараса Шевченка (1925). 

– 80 років від дня народження Ковтонюка Івана Ананійовича, українсь-

кого живописця, народного художника України (1935). 

– 65 років від дня народження Яроша Ярослава Євстахійовича, україн-

ського поета, прозаїка, композитора, сценариста, публіциста, літературознавця, 

перекладача, режисера, художника, заслуженого діяча мистецтв України (1950). 
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4 – 70 років від дня народження Жорнового Миколи Івановича, україн-

ського диригента, педагога, заслуженого працівника культури України (1945). 

– 65 років від дня народження Тамаша Юліана Сильвестровича, укра-

їнського поета, прозаїка, критика в діаспорі (1950). 

– 65 років від дня народження Шамо Володимира Євгеновича, україн-

ського піаніста, заслуженого артиста України (1950). 
5 – 160 років від дня народження Виноградського Олександра Мико-

лайовича, українського диригента, композитора, музичного діяча (1855–1912). 

– 80 років від дня народження Погрібного Віктора Олексійовича, укра-

їнського поета, прозаїка, публіциста, журналіста, заслуженого журналіста Укра-

їни (1935). 

– 65 років від дня народження Тріуса Бориса Вікторовича, українського 

актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1950). 
6 – 90 років від дня народження Крайниченка Володимира Гаврилови-

ча, українського режисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1925–1964). 
7 – 150 років від дня народження Малинки Олександра Никифорови-

ча, українського етнографа, фольклориста (1865–1941). 

– 135 років від дня народження Винниченка Володимира Кириловича, 

українського письменника, драматурга, публіциста, художника (1880–1951). 

– 65 років від дня народження Ніколаєвої Нелі Миколаївни, української 

актриси, заслуженої артистки України (1950). 

– 60 років від дня народження Ніжерадзе Ніни Георгіївни, української 

актриси театру і кіно, народної артистки України (1955). 
8 – 65 років від дня народження Шутько Алли Костянтинівни, українсь-

кої бандуристки, народної артистки України (1950). 
9 – 185 років від дня народження Забіли (Забелло) Пармена Петровича, 

українського скульптора (1830–1917). 
10 – 140 років від дня народження Коваленка Олександра Михайлови-

ча, українського письменника, вченого, громадського діяча (1875–1963). 

– 60 років від дня народження Заготової Світлани Миколаївни, україн-

ської поетеси, прозаїка (1955). 

– 55 років від дня народження Братковського Романа Степановича, 

українського культуролога, заслуженого працівника культури України (1960). 
11 – 75 років від дня народження Чуприни Володимира Григоровича, 

українського живописця, графіка, мистецтвознавця, громадського діяча, народ-

ного художника України (1940). 

12 – 75 років від дня народження Закорки Ольги Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1940). 

– 75 років від дня народження Качкана Володимира Атаназійовича, 

українського поета, прозаїка, критика, публіциста, ученого-історика, теоретика 
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української літератури та етнокультури, фольклориста, заслуженого діяча нау-

ки і техніки України (1940). 

– 75 років від дня народження Мицика Вадима Федоровича, українсько-

го мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України (1940). 

– 75 років від дня народження Попової Лідії Григорівни, української те-

атральної актриси, заслуженої артистки України (1940). 

– 75 років від дня народження Хоркавого Романа Богдановича, україн-

ського поета, прозаїка, драматурга, перекладача, художника (1940). 
13 – 80 років від дня народження Герасимчука Віктора Гнатовича, 

українського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1935–2004). 
14 – 60 років від дня народження Бабій Ольги Михайлівни, української 

поетеси, прозаїка, заслуженого журналіста України (1955). 

– 60 років від дня народження Скрипника Олексія Вікторовича, україн-

ського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1955). 
15 – 80 років від дня народження Горлової Світлани Іванівни, україн-

ської актриси, заслуженої артистки України (1935). 

– 95 років від дня смерті Алчевської Христини Данилівни, українського 

педагога, організатора народної освіти, бібліографа, мемуариста (1841–1920). 
16 – 80 років від дня народження Буряк Марії Пантелеймонівни, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний розпис, 

вишивка), заслуженого майстра народної творчості України (1935–2008). 

17 – 70 років від дня народження Прокопенка Миколи Миколайовича, 

українського живописця, педагога, заслуженого художника України (1945). 

– 65 років від дня народження Векленка Олега Анатолійовича, українсько-

го графіка, плакатиста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1950). 
18 – 150 років від дня народження Садовського (Домет) Володимира 

Івановича, українського хорового диригента, співака, музично-громадського 

діяча, критика, священика (1865–1940). 

– 80 років від дня народження Слободяна Миколи Івановича, українсь-

кого кінознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1935). 
19 – 65 років від дня народження Басистюк Ольги Іванівни, української 

співачки (ліричне сопрано), народної артистки України, Героя України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1950). 

– 65 років від дня народження Ляховського Івана Григоровича, україн-

ського актора, режисера, журналіста, поета, педагога, заслуженого артиста Ук-

раїни (1950). 

– 60 років від дня народження Яценко Тамари Олександрівни, української 

актриси театру і кіно, народної артистки України (1955). 
20 – 120 років від дня народження Нижанківського Омеляна, українсь-

кого піаніста, композитора, музикознавця, диригента, педагога (1895–1973). 

– 80 років від дня народження Калиниченка Володимира Григоровича, 

українського поета, прозаїка, публіциста, фотохудожника (1935). 
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21 – 70 років від дня народження Резниченко Мирослави Леонтіївни, 

української актриси, педагога, заслуженої артистки України (1945). 

– 90 років від дня смерті Маковея Осипа Степановича, українського 

поета, прозаїка, публіциста, критика, літературознавця, перекладача, педагога, 

громадського діяча (1867–1925). 

22 – 75 років від дня народження Веретенникова Віктора Олександро-

вича, українського прозаїка, драматурга, кіносценариста, заслуженого діяча 

мистецтв України (1940). 
23 – 65 років від дня народження Брондукової Катерини Петрівни, ук-

раїнської кіноактриси (1950). 

– 65 років від дня народження Гусейнова Григорія Джамаловича, укра-

їнського прозаїка, журналіста, лауреата Національної премії України імені Та-

раса Шевченка (1950). 
25 – 75 років від дня народження Влад (Ганцяк) Марії Миколаївни, ук-

раїнської поетеси, прозаїка, журналіста (1940). 

– 75 років від дня народження Жулинського Миколи Григоровича, 

українського літературознавця, критика, громадського діяча, лауреата Держав-

ної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1940). 

– 75 років від дня народження Москаленка Віктора Григоровича, укра-

їнського музикознавця (1940). 

– 55 років від дня народження Тістола Олега Михайловича, українсько-

го живописця (1960). 
26 – 90 років від дня народження Тодоровського Петра Юхимовича, 

українського та російського кінорежисера, кінооператора, сценариста, актора, 

композитора, лауреата Державної премії Росії, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни, народного артиста Росії (1925–2013). 

– 70 років від дня народження Червінської Антоніни Миколаївни, укра-

їнської співачки, народної артистки України (1945). 
28 – 125 років від дня народження Загула Дмитра Юрійовича, українсь-

кого поета-символіста, літературознавця, критика, публіциста, перекладача, пе-

дагога, громадського діяча (1890–1944). 

– 110 років від дня народження Вронського (справж. – Надірадзе)  

Вахтанга Івановича, українського балетмейстера, народного артиста СРСР 

(1905–1988). 

– 65 років від дня народження Яцканина Івана Юрійовича, українсько-

го прозаїка, перекладача у Словаччині (1950). 

– 80 років від дня смерті Крушельницької Марії Степанівни, українсь-

кої актриси, письменниці, громадського діяча (1876–1935). 

29 – 65 років від дня народження Соловйової Світлани Дмитрівни, ук-

раїнської актриси, заслуженої артистки України (1950). 

– 55 років від дня народження Худіної Ірини Дмитрівни, української  

актриси, заслуженої артистки України (1960). 
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– 80 років від дня смерті Новаківського Олекси Харлампійовича, укра-

їнського живописця, педагога (1872–1935). 
30 – 125 років від дня народження Свєшнікова Олександра Васильо-

вича, російського та українського хорового диригента, народного артиста 

СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Державної премії СРСР (1890–

1980). 
31 – 100 років від дня народження Жлуктенка Юрія Олексійовича, 

українського мовознавця, педагога, перекладача (1915–1990). 

– 90 років від дня народження Артамонової Віри Климівни, української 

поетеси (1925). 

 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
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