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МИСТЕЦЬКИЙ СІЧЕНЬ–2017

 

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 ІХ Міжнародний конкурс-фестиваль вокального, хореографічного та 

циркового мистецтва «Діамант Карпат» (08–12.01, м. Яремче, Івано-

Франківська обл.) 

 ХХХ Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Танці з 

Карпатами 2017» (09–12.01, м. Львів) 

 ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс малих форм та творчих колективів 

інструментального, вокального, хореографічного та оригінального жанру 

«Смерекові дива» (28.12.2016–03.01.2017, смт Верховина, Івано-

Франківська обл.) 

 ІІІ Відкритий Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької 

творчості «Музичне Різдво» (04–10.01, смт Верховина, Івано-Франківська 

обл.) 

 ІІІ Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль-конкурс 

«Розмаїті Самоцвіти» (09–10.01, м. Львів) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Українська коляда 2017» 

(13–15.01, м. Львів) 

 VI Фольклорно-етнографічний фестиваль Маланок «Маланка-фест» 

(15.01, м. Чернівці) 

 Всеукраїнський фестиваль мистецтв для дітей та юнацтва «Різдвяні 

канікули» (15–16.01, м. Львів) 

 Фестиваль «"ЕтноЗима" у Михайлівському» (21.01, м. Київ, Свято-

Михайлівський Золотоверхий монастир), в рамках фестивалю:  

– різдвяний марафон «Радуйся!», 

– різдвяні читання, 

– ярмарок народних майстрів, 

– рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок. 

НОВОРІЧНІ ТА РІЗДВЯНІ ВИСТАВИ І КОНЦЕРТИ  

Головна ялинка країни  

(01–15.01, м. Київ, Софійська та Михайлівська площі,  

Володимирський проїзд) 

Національна опера України: 

2  
(12:00, 

19:00), 

3–5 
(12:00),  

– П. Чайковський «Лускунчик» за мотивами казки Е. Т. А. Го-

фмана (балет-феєрія на 2 дії) 

                                           

 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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6  
(19:00) 

5  
(19:00), 

6, 8 
(12:00) 

– М. Римський-Корсаков «Казка про царя Салтана» (казка на 

2 дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і 

проекційними ефектами) 

7 – Різдвяний концерт за участю провідних майстрів оперної та 

балетної сцени 

14 
(19:30) 

– «Щедрик щедрівочка». Концерт Державного академічного 

Волинського народного хору (м. Луцьк) 

28 
(12:00) 

– Б. Павловський «Білосніжка та семеро гномів» за мотивами 

казок братів Грімм (балет на 2 дії) 

29, 31 – П. Чайковський, А. Лядов, А. Рубінштейн, Е. Гріг,  

Ж. Массне «Снігова королева» за мотивами однойменної каз-

ки Г. Х. Андерсена (балет на 2 дії) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

1  
(13:00) 

– «Лускунчик», інсценізація – Ден та Яна Гуменні за казкою  

Е. Т. А. Гофмана (подорож у дитинство на 2 дії) 

3  
(11:00, 

14:00) 

– В. Ліванов, Ю. Ентін, музика Г. Гладкова «Бременські 

музиканти» за мотивами казки братів Грімм (мюзикл на 2 дії) 

4 
(11:00), 

6 (11:00, 

14:00), 

22 
(12:00) 

– Д. Гуменний «Мама сказала "ні"», музика та пісні  

М. Бурмаки (нова українська казка на 2 дії) 

5 
(11:00), 

8  
(11:00, 

14:00), 

29 
(12:00) 

– Є. Шварц «Попелюшка», композитори В. Васалатій,  

Ю. Кондратюк (казка-мюзикл на 2 дії) 

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі 

Українки: 

2–4, 7, 

8  
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– «Попелюшка і 3D феї» за мотивами казки Ш. Перро 

(прем’єра). Вистава Театру тіней «Tеulis» 

Київський національний академічний театр оперети:  

2, 5, 8 
(11:00, 

– Музика О. Рибнікова «Пригоди Буратіно» за мотивами 

казки О. Толстого «Пригоди Буратіно, або Золотий ключик» 
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14:00) (прем’єра дитячої музичної казки) 

3  
(11:00, 

14:00) 

– Музика П. Вальдгарда «Кицькин дім» за мотивами 

однойменної казки С. Маршака (музична казка на 1 дію) 

4  
(11:00, 

14:00) 

– Музика Г. Гладкова «Пригоди бременських музикантів» за 

п’єсою Ю. Ентіна та В. Ліванова «Трубадур та його друзі» 

(музична казка на 1 дію) 

6  
(11:00, 

14:00) 

– Музика В. Бистрякова «Острів скарбів» за мотивами 

однойменного роману Р. Стівенсона (дитячий мюзикл на 2 

дії) 

9 
(14:00) 

– Музика В. Домшинського «Чіполліно» за мотивами казки 

Дж. Родарі «Пригоди Чіполліно» (музична казка на 1 дію) 

10 
(12:00) 

– Музика В. Домшинського «Білосніжка та семеро гномів» за 

мотивами казки братів Грімм (музична казка) 

17 

 

– Різдвяний концерт Національної заслуженої капели 

бандуристів України ім. Г. Майбороди 

29 
(12:00) 

– Музика С. Бедусенка «Лампа Аладдіна» (музична казка на 

1 дію) 

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

5 – Вечір з циклу «Різдвяні музичні чаювання у залі Івана 

Козловського». Скайп-концерт солістів київських музичних 

театрів, спілкування з родиною І. С. Козловського 

Київський академічний театр «Колесо»: 

7 – Н. Жилінська, І. Кліщевська «Вечорниці» (незабутній вечір 

з піснями, танцями і веселощами у компанії улюблених гого-

лівських персонажів) 

Київський академічний Молодий театр:  

2  
(12:00) 

– Б. Стельмах «Примхливе кохання Дроздоборода» за казкою 

братів Грімм, музика Ю. Шевченка (музична казка на 2 дії) 

3, 29 
(12:00) 

– «Принцеса Лебідь», лібрето І. Пелюка, музика О. Харченка 

(казка-мюзикл на 2 дії) 

5  
(12:00) 

– В. Глейзер «Сім бажань Зербіно», музика В. Шпаковської 

(казка-мюзикл на 2 дії) 

6, 8 
(12:00) 

– Ш. Перро «Красуня і чудовисько» (старовинна французька 

казка) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

3, 4 
(12:00) 

 

– Я. Стельмах «Том Сойер» за романом М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» (пригодницька історія про дружбу 

та любов) 

6, 8 
(12:00) 

– В. Бойко «Даринка, Гриць та Нечиста сила» (весела й мудра 
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 казка) 

29 
(12:00) 

– «Пассажир в чемодане» за п’єсою У. Хуба «Біля ковчега о 

восьмій» (весела історія для дітей та дорослих) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

 Велика сцена 

2, 3 
(11:00, 

14:00) 

– «Новорічні пригоди Сажотруса» (музична казка для дітей з 8-ми 

років) 

4 
(11:00, 

14:00), 

19 
(12:00) 

– С. Маршак «Дванадцять місяців» (казка-феєрія на 2 дії) 

5 
(11:00, 

14:00), 

27, 28 
(12:00) 

– Г. Х. Андерсен «Снігова королева» (музична казка на 2 дії) 

6–8 
(11:00, 

14:00), 

22 
(12:00) 

– «Скрудж (Різдвяна пісня у прозі)» за повістю Ч. Діккенса 

«Різдвяна пісня у прозі» (фентезі у п’яти куплетах) 

29 
(12:00) 

– М. Френкель «Ле тяб бет» (музична казка на 2 дії) 

 Мала сцена 

2–8 
(11:00, 

14:00) 

– «Де знайти ялинку?» (новорічна пригода для дітей від 4-х років; 

прем’єра) 

Київський драматичний театр «Браво»: 

7, 8, 

14, 21, 

28 
(12:00) 

– Е. Шварц «Снежная королева» (вистава для дітей за 

мотивами однойменної казки Г. Х. Андерсена) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

2–4 
(11:00, 

13:30, 

16:00) 

– Н. Белова «Белоснежка и семь гномов. Рождественская 

история» (новорічна пластична вистава у виконанні юних 

акторів) 

29 
(12:00) 

– Л. Жуховицький «Принцеса і сажотрус» (казкова історія; 

прем’єра) 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

2–6 
(11:00, 

– «Маша і Ведмідь» (новорічна театралізована вистава за 

мотивами однойменного мультфільму) 

javascript:void(0)
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15:00) 
7, 8 

(12:00) 
– «Аватар. Володар стихій». Новорічне шоу А. Залевського у 

виконанні юних акторів арт-студії «Rizoma» 

10, 11 – «Різдво іде по світу». Великий святковий концерт 

Національного заслуженого академічного українського 

народного хору України ім. Г. Верьовки 

13 – П. Чайковський «Лускунчик». Балет-фантасмагорія у 

виконанні артистів Театру сучасної хореографії «Київ модерн-

балет» 

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

19 – Різдвяний концерт вокального секстету «ManSound». 

Колядки, щедрівки, псалми у виконанні В. Сухіна, В. 

Кільченка, Ю. Роменського, С. Харченка (тенори), М. 

Вандаловського (баритон), Р. Толмачова (бас) 

Київський державний академічний театр ляльок:  

1 
(12:30, 

15:00, 

17:30), 
2, 5, 

10, 11, 

12, 13 
(11:00, 

14:00, 

16:30), 

3 
(14:00, 

16:30), 

4 
(11:00, 

16:30), 

14, 15 
(10:00, 

12:30, 

15:00, 

17:30) 

– О. Мартиненко «Подарунок від янгола» (анімаційно-світлова 

казка для дітей і дорослих), після вистави – Є. Огородній «В 

очікуванні Дідуся Мороза» (ігрова програма для дітей) 

6 
(16:30)

7 
(10:00, 

12:30, 

15:00, 

17:30), 

8 
(10:00, 

15:00, 

– Д. Драпіковський, Ю. Сікало «Мороз-Морозенко» (вистава 

для дітей від 3-х років), після вистави – Є. Огородній «В очіку-

ванні Дідуся Мороза» (ігрова програма для дітей) 
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17:30) 

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

2 
(11:00, 

13:00), 

8 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– С. Козлов «Снігова квітка» (новорічна казка для дітей від 3-х 

років) 

3 
(11:00, 

13:00), 

15 
(11:00, 

13:00, 

15:00), 

25 
(11:00) 

– М. Шуринова «Морозко» (за російською народною казкою; 

для дітей від 3-х років) 

4 
(11:00, 

13:00) 

– В. Гайдай «Новорічні пригоди» (феєрична казка для дітей від 

4-х років) 

5 
(11:00, 

13:00), 

22 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– Н. Ланге «Снігова королева» за казкою Г. Х. Андерсена 

(зимова фантазія для дітей від 4-х років) 

6 
(11:00, 

13:00) 

– С. Єфремов «Снігурчин концерт» (новорічна вистава для дітей 

від 3-х років) 

7 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– Б. Бойко «Різдвяна колискова» (за біблійним сюжетом; для ді-

тей від 3-х років) 

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

2, 4 
(12:00, 

15:00), 

20 
(14:00) 

– С. Баневич «Дванадцять місяців» за п’єсою С. Маршака 

(мюзикл-казка на 2 дії) 

3, 5, 8, 

15, 29 
(12:00, 

15:00) 

– П. Чайковський «Лускунчик» за казкою Е. Т. А. Гофмана 

«Лускунчик і Мишачий король» (балет-феєрія на 2 дії) 

6, 14 – М. Римський-Корсаков «Ніч перед Різдвом» за однойменною 
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(12:00), 

26 
(14:00) 

повістю М. Гоголя (опера на 2 дії) 

18 – «Jоy To The World» («Радість світу»). Різдвяний концерт за 

участю хору, симфонічного оркестру, артистів балету, 

солістів-вокалістів театру (прем’єра) 

19 
(14:00) 

– Ю. Шевченко «Бармалей та Айболить» за мотивами творів 

К. Чуковського (балет на 2 дії) 

21 
(12:00) 

– П. Чайковський «Спляча красуня» за мотивами казок  

Ш. Перро (балет-феєрія на 2 дії) 

22 
(12:00, 

15:00) 

– О. Білаш «Пригоди Буратіно» за мотивами казки О. Толстого 

(мюзикл на 2 дії) 

28 
(12:00) 

– С. Баневич «Історія Кая та Герди» за мотивами казки Г. Х. 

Андерсена «Снігова королева» (романтична опера для дітей на 

2 дії) 

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

8, 14 
(12:00) 

– «Чудернацькі забавки на даху» за мотивами фантастичної 

повісті В. Кавєріна «Легкі кроки» (вистава для сімейного пе-

регляду) 

Театр «Тысячелетие»:  

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

10, 11 
(15:00) 

– «Элла. Сильные умеют верить» (за мотивами казок Ш. Перро 

та братів Грімм «Попелюшка») 

 Камерна сцена (просп. П. Григоренка, 26а) 

14, 

21, 28 
(15:00) 

– «Пригоди собаки Моті» (новорічна вистава для дітей; 

прем’єра) 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

2–5, 8 
(11:00, 

15:00), 
6 

(11:00) 

– «Скринька бажань» (новорічна феєрія) 

6 
(18:30) 

– Перший музичний фестиваль «Різдвяна зірка». Участь 

беруть: н.а. України К. Бужинська, з.а. України М. Одольська, 

В. Кириченко, В. Короп, В. Рибіков, гурти «Воанергес», 

«Прічастіє», «Курочкін&К», «GloRioUs» та ін. Ведучі:  

М. Одольська, С. Манек 

7 
(17:00) 

 

– «Таємниця Різдва Христового: Снігова королева» 

(танцювальний мюзикл). Участь беруть: н.а. України І. Білик, 

з.а. України О. Скрипка, А. Матвієнко, А. Мірзоян, гурт 
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«Друга Ріка», С. Тарабарова, гімнастка А. Безсонова, 

танцівники балету «Форсайт» 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

до 8 
(11:00, 

16:00) 

– «Де я його бачив?» за мотивами казки М. Носова «Незнайко» 

(новорічна вистава) 

Національний цирк України: 

2–15 
(10:00, 

13:00, 

16:00, 

19:00) 

– «Попелюшка» (новорічна циркова вистава) 

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

 Верхня сцена 

2, 5, 6, 

8, 9, 

14 
(12:00) 

– А. Воробьев «Новогодние приключения Снеговика» (казка в 

новорічну ніч для дітей від 4-х до 11-ти років) 

7, 15 
(12:00) 

– Т. Макарова «Снег отправляется в город» (снігова історія) 

 Нижня сцена 

2–4, 7, 

8, 14, 

15 
(11:00) 

– А. Воробьев «Зимняя сказка» (випадок у лісі напередодні 

Нового року; вистава для дітей від 3-х до 10-ти років) 

2, 8 
(16:00) 

– Бал «Сюрприз» 

3 
(16:00) 

– Бал «Весѐлый заяц» 

4 
(16:00) 

– Бал «Традиційний» 

5 
(16:00) 

– Бал «Волшебный» 

6, 7 
(16:00) 

– Бал «Різдвяний 

Будинок архітектора: 

2 
(11:00), 

8 
(13:30) 

– О. Байбак «Нові пригоди Червоної Шапочки», музика Є. Кула-

кова (весела казка про дружбу і не тільки) 
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Будинок кіно: 

2 
(13:30, 

16:00), 

3, 9 
(11:00, 

13:30) 

– «Дід Мороз у Королівстві Шоколаду» (новорічне інтерактив-

не шоу) 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ): 

У приміщенні Національного історико-архітектурного музею «Київсь-

ка фортеця» (вул. Госпітальна, 24а) 

 Виставково-театральна зала 

15 
(17:00) 

– Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

Київський Палац дітей та юнацтва: 

2–6 
(10:00, 

14:00) 

– «Микита Кожум’яка. Зимові пригоди» (новорічна пригодни-

цька феєрія) 

Концертний зал «Київпроект» (вул. Б. Хмельницького, 16-22):  

1, 6 
(13:30), 

2, 7, 8 
(11:30, 

13:30) 

– «Нова стара казка» за мотивами казок Г. Х. Андерсена (новорі-

чний мюзикл-фентезі) 

Палац спорту:  

2–5 
(11:00, 

13:30, 

16:00) 

– «Лускунчик» за мотивами казки Е. Т. А. Гофмана «Лускун-

чик і Мишачий король», музика П. Чайковського, М. Равеля, 

А. Адана, Л. Мінкуса, В. А. Моцарта. Новорічна казка на льо-

ду у супроводі Державного академічного естрадно-

симфонічного оркестру України 

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ, концерт-холл, про-

сп. Академіка Глушкова, 1): 

1–6, 8 
(15:00, 

19:00), 

7 
(11:00, 

15:00, 

19:00) 

– «Вартові мрій» (різдвяне 3D-шоу для всієї родини) 

2–6, 8 
(11:00), 

13 
(11:00, 

– «Врятуй новорічне свято» (інтерактивна шоу-казка) 
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15:00) 

Сферичний кінотеатр «ATMASFERA 360» (Київський планетарій): 

2–4 
(10:30, 

12:00), 

6, 7 
(12:00) 

– «Підводна одіссея капітана Немо та Діда Мороза» (новорічне 

шоу за участю акторів Національного академічного 

драматичного театру ім. І. Франка) 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського: 

2–5 
(11:00, 
14:00) 

– «Новорічне Фіксі ШОУ. Рятівники часу» (інтерактивна ви-

става для дітей від 3-х до 10-ти років) 

10 – «Різдво з Ніною Матвієнко». Благодійний концерт н.а. Укра-

їни, Героя України Н. Матвієнко. Участь беруть: А. Матвієнко, 

н.а. України Н. Бучинська, Д. Андрієць, гурт «Квант», францу-

зький співак П. Манандіз, Національний ансамбль солістів 

«Київська камерата» 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

Київський театр пригод та фантастики «Каскадер» 

2–5 
(11:00, 

13:00), 

7, 8 
(13:00) 

– «Рапунцель. Новогоднее волшебство» (вистава-мюзикл за 

мотивами казки братів Грімм) 

2–5 
(16:00) 

– «Новые новогодние приключения Красной Шапочки» (дитя-

ча вистава-мюзикл) 

У приміщенні Центру культури і мистецтв СБУ (вул. Іринінська, 6): 

3–6 
(11:00, 

13:30) 

– «Посіпаки. Парк Новорічного періоду» (вистава для дітей від 

3-х років) 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

3–22 – «Чудеса від святого Миколая» (дитяча програма мистецьких 

та розважальних заходів) 

9 
(16:00) 

– «Легенда святого Різдва» (автентичне карпатське Різдво). 

Феєричне вуличне дійство за участю оркестру народних 

інструментів «Бревіс», дуету «Гардамани», С. Весни, гуртів 

«Роксоланія», «Будьмо» та ін. Колядки а капела у виконанні 

лідера гурту «ТІК» В. Бронюка 

Національний музей історії України: 

3, 4 
(12:00, 

15:00) 

– «У пошуках різдвяного дива» (дитяча святкова програма) 
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Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків: 

4, 5 
(11:00, 

14:00), 

6 
(11:00) 

– «Школа чарівників: різдвяні канікули» (вистава-квест для 

дітей 7–11 років) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

25 – Дж. Б. Перголезі «Служниця-пані», Дж. Пуччіні «Джанні 

Скіккі» (комічні опери на 1 дію) 

27 – Дж. Верді «Набукко» (опера на 2 дії) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

 Основная сцена 

11, 28 – «Три товариші» за мотивами роману Е. М. Ремарка 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

19 – І. Карпенко-Карий «Безталанна» (драма на 2 дії) 

25 – В. Гавел «Санація» (вистава на 2 дії). Спільний проект 

Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка 

та Чеського центру при Посольстві Чеської Республіки в 

Україні в рамках ініційованого Чеським центром проекту «Рік 

Гавела в Україні» (з нагоди 80-річчя від дня народження  

В. Гавела, 1936–2011) 

27 – П. Ар’є «Летючий голландець» за мотивами роману Ч. Пала-

гнюка «Вцілілий» (постлефтізм на 1 дію) 

28 – «Персона» за однойменним сценарієм І. Бергмана (екзистен-

ційна драма про актрису, що перестала говорити) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 «Основная сцена» 

30 – «Смесь небес и балагана» (вечір спогадів; театралізоване ви-

довище на 2 акти) 

 «Новая сцена» 

10, 23 
(20:00) 

– Ж. Сиблейрас «Ветер шумит в тополях» (героїчна комедія 

без антракту) 

 «Сцена под крышей» 

6, 24 
(20:00) 

– А. Гельман «Скамейка» (трагікомедія на 1 дію) 

Київський національний академічний театр оперети:  

14, 27 – Музика І. Кальмана «Графиня Маріца» (оперета на 2 дії) 

Київський академічний театр «Колесо»: 

31 – Н. Симчич «Ми, Майдан» (Fb.doc, читання) 



 12 

 Камінна зала 

21, 

22, 24 

– Софокл «Антігона» (трагедія) 

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

13, 29 – О. Грибоєдов «Горе з розуму» (брутальна класика на 2 дії) 

24 – В. Дельмар «Поступися місцем!» (сумна комедія на 2 дії) 

 Камерна сцена 

3, 20 – «Дівочий виноград» за п’єсою М. Коляди «Дируватий 

камінь» (комедія тут і зараз) 

4, 18, 

28 

– «Second love» за п’єсою О. Ісаєвої «Я боюся кохання» 

(мелодрама на 1 дію) 

 Мікросцена 

8, 22 – «Попіл» за мотивами роману І. Мераса «Вічний шах» 

(остання дія без антракту) 

21 – «Піаніст» за п’єсою В. Лєванова «Прощавай, настроювачу!» 

(прелюдія на 1 дію) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

19 – І. Франко «Сойчине крило» (лірична драма) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

14 – М. Хейфец «Веревка» (трагікомедія на 2 дії) 

19 – А. Островский «Бесприданница. Версия» (трагіфарс на 2 дії) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

20 
(11:00), 

21 
(12:00) 

– В. Зимін «Жила собі Сироїжка» (музична казка на 2 дії) 

28 
(18:00) 

– О. Островський «Без вини винні» (мелодрама на 2 дії) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 

22, 23  
 

– К. Ветлінгер «Нетутешній» (драма за п’єсою «Чи знаєте ви 

чумацький шлях?») 

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

21 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– Р. Неупокоєв «Лікар Айболить» за творами К. Чуковського 

(мюзикл для дітей від 3-х років) 

28 
(11:00, 

– І. Заграєвська «Легенда про північне сяйво» за мотивами фо-
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13:00, 

15:00) 
льклору північних народів (романтична казка для дітей від 4-х 

років) 

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

13 – Л. Копелєв «І створив собі кумира...» (Голодомор. Дорога) 

28 – Д. Шпіро «ЯК НЕ СТАТИ ПОРОХОМ» (напевне комедія) 

 Проект «OPEN_MIND_СТУДЕНТ» 

15 
(14:00) 

– В. Сігарєв «Детектор брехні» (типу комедія) 

17 – Т. Трунова «КостяКатяМамаЧай» (комедія з привидами) 

Театр «Актор»:  

25 – «"Секс-символ" с Брайтон-Бич» (комедія за п’єсою В. Шен-

деровича «Потерпевший Гольдинер») 

Новий драматичний театр на Печерську:  

21, 22 
(18:00) 

– Д. Масловская «Двое бедных румын, говорящих по-

польски» (соціальна комедія) 

28, 29 
(18:00) 

– А. Пушкин «Онегин» (романтична неокласика) 

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

 Верхня сцена 

22 – Б. Срблянович «Ролевые игры» (комедія «не по-дитячому») 

29 – І. Карпенко-Карий «Ото була весна!..» (ігри долі) 

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

 Верхня сцена 

21 
(12:00) 

– М. Смілянець «Країна серйозних» (казка для юних мрійників 

з 4-х до 11-ти років) 

 Нижня сцена 

22 
(11:00) 

– А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска» 

(детектив на проїжджій частині; для дітей від 4-х років) 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ): 

У приміщенні Національного історико-архітектурного музею «Київсь-

ка фортеця» (вул. Госпітальна, 24а) 

 Виставково-театральна зала 

14 – М. Булгаков «Дни Турбиных» (до 125-річчя від дня 

народження М. Булгакова, 1891–1940) 

Театр «Тысячелетие»:  

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

10 – «Девичник по-американски» (прем’єра комедії) 

11 – «Ремонт или реставрация чувств» (комедія за мотивами 
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п’єси Р. Куні та Дж. Чепмена «Move Over, Mrs. Markham») 

 Камерна сцена (просп. П. Григоренка, 26а) 

14, 

21, 28 

– «Навсегда со мной» (лірична комедія за мотивами роману  

С. Ахерн «Посмотри на меня»; прем’єра) 

15, 

22, 29 

– «Лист незнайомки» за мотивами однойменної новели  

С. Цвейга (прем’єра) 

На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка: 

30 – «Оскар і Рожева пані» за мотивами роману Е.-Е. Шмітта 

(благодійний театральний проект). У головній ролі – з.а. 

України І. Вітовська 

На сцені Національної музичної академії України ім. П. Чайковського 

(Консерваторія): 

28 – А. Николаи «И только смерть разлучит нас» (комедія на  

2 дії). Антрепризна вистава за участю н.а. України О. Ступки, 

К. Костишина, К. Кістень 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

13 – Б. Томас «Здрастуйте, я ваша тітонька!» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участю народних артистів України  

Л. Смородіної, А. Гнатюка, з.а. України О. Папуші,  

Я. Соколової, А. Мухарського та ін. 

На арені Національного цирку України: 

21, 22 – «Афродизіак» за п’єсою В. Понізова (вистава-трилер; 

прем’єра). Участь беруть: н.а. України О. Вертинський, К. Кіс-

тень, Д. Суржиков, І. Рубашкін, М. Береза, О. Ярема та ін., ар-

тисти цирку (театральний проект «Дикого театру» та Націона-

льного цирку України) 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

На сцені Київського державного академічного театру ляльок: 

Гастролі Черкаського академічного театру ляльок 

28 
(11:00, 

13:00) 

– Я. Грушецький «Лисичка, котик і півник» (вистава для дітей  

від 3-х років) 

28 

(15:00) 
– Я. Грушецький «Таємниця лялькового дому» (вистава для ді-

тей від 3-х років) 

28 
(17:00) 

– Я. Грушецький «Чарівна скрипочка» (казка-фентезі для сі-

мейного перегляду) 

29 
(11:00) 

– Ю. Чеповецький «Один день з життя тітоньки Марини» (ви-

става для дітей від 3-х років) 

29 
(13:00) 

– О. Олесь «Бабуся і ведмідь» (лялькова опера-мікс для дітей 

від 3-х років) 
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29 
(15:00) 

– Я. Грушецький «Йшла собака через міст» (вистава для дітей 

від 3-х років) 

29 
(17:00) 

– І. Котляревський «Наталка Полтавка» (вистава для дорослих) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

24 – Л. Толстой «Анна Каренина» (вистава на 2 дії). Антрепризна 

вистава за участю н.а. України О. Сумської, А. Пашиніна,  

І. Скрипка, Д. Рогової (РФ) 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

3 «Ніч перед Різдвом» 

– Я. Руденко (народний спів). Ансамбль народних інструментів 

«Дивограй» (керівник – В. Чорнокондратенко), фольклорний 

дівочий вокальний ансамбль «Solomia» (керівник – Р. Шуш-

вар), артисти Заслуженого академічного ансамблю пісні і тан-

цю Збройних сил України Р. Смоляр (бас), Д. Бєлозор (худож-

нє слово), С.Корецька (художнє слово) 

4 Зимова містерія «Коляда» 

– Київський академічний театр українського фольклору «Бере-

гиня» (художній керівник – М. Буравський) 

5 Джазові теми з імпровізацією. Авторський концерт компо-

зитора, виконавця Н. Лагодюк (фортепіано) 

– Участь беруть: Київський квартет саксофоністів (керівник – 

Ю. Василевич), Квінтет Неоніли Лагодюк – М. Кучма (скрип-

ка), О. Слівінський (тромбон), Є. Славинський (контрабас), Д. 

Орел (ударні), Н. Лагодюк (фортепіано); П. Попроцький 

(флейта), В. Шпудейко (степ-танець), С. Корецька (художнє 

слово) 

8 
(16:00) 

«Концерт на Різдво». Десятий ювілейний фестиваль 

 «Музичні зустрічі» 

– Народна хорова капела «Дзвіночок» Київського Палацу дітей 

та юнацтва (молодший і концертний склад). Художній керів-

ник і диригент – Р. Толмачов, хормейстер – Ж. Бугай, кон-

цертмейстер – Н. Наконечна. Участь бере: кандидатський 

склад хорової капели «Дзвіночок» (керівник – Л. Керекеша,  

концертмейстер – М. Старкова), Зразковий художній колектив 

дитячий хор «Ластівка» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Голосіївського району м. Києва (молодший і концертний 

склад). Художній керівник – О. Урсатій, хормейстери – С. Тру-

сенко, Н. Журавель, концертмейстер – Г. Березняк. Дитячий 

хор «Веселий акцент» Дитячої школи мистецтв м. Українка 

Київської області (художній керівник – О. Дондик, концерт-
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мейстер – О. Носова, режисер – А. Гнатюк), Зразковий худож-

ній колектив Театр пісні «Ладоньки» Центру позашкільної ро-

боти Святошинського району м. Києва (художній керівник –  

С. Садовенко, хормейстери – К. Комар, О. Садовенко, кон-

цертмейстер – В. Барзіон) 

10 «Різдво у стилі джазу» 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз), солісти – В. Матюшенко (сопрано), Г. Ков-

тун (кларнет), Д. Мельниченко (труба) 

11 Емілю Гілельсу присвячується 

– Р. Лопатинський (фортепіано) 

12 Різдвяний концерт 

– Фольклорний ансамбль «Божичі». Участь беруть: дитячий 

фольклорний ансамбль «Райгородок», учасники «Школи тан-

цю фольклорного ансамблю "Божичі"» (керівники – І. Фети-

сов, С. Карпенко), традиційний барабанщик із Київщини  

В. Давиденко 

13 Моцарт, Брамс, Щетинський 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – В. Протасов), соліст – К. Товстуха (фор-

тепіано) 

14 Різдвяний концерт «Шо з Києва та й до Русалима» 

– Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л. Ре-

вуцького (художній керівник – А. Карпінець, головний дири-

гент – В. Курач, диригент – О. Бояр). Участь беруть: Хор хлоп-

чиків та юнаків Муніципальної академічної чоловічої хорової 

капели ім. Л. Ревуцького (художній керівник – А. Зайцева),  

В. Іваненко, В. Заболоцька (сопрано) 

15 Абонемент № 6 – «Скрипкова музика» 

– А. Винокуров (Австрія). Партія фортепіано – І. Порошина 

16 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України. Диригент – Т. Кучар (США), соліст – О. Гринюк (фо-

ртепіано, Велика Британія) 

17 Різдвяний джазовий концерт «Henry Mancini» 

– Автор ідеї, вокал, джаз-перформер І. Іваницька. «JAZZ City 

Band» – П. Шепета (фортепіано), С. Супрун (бас-гітара),  

О. Грабовляк (ударні), І. Чернов (саксофон). Спеціальний гість 

– О. Ткачук (губна гармоніка) 

18 А. Гаврилець – Барбівська коляда (ораторія для мішаного 

хору, дитячих хорів, солістів, ударних і народних інструме-

нтів) 

– Національна заслужена академічна капела України «Думка» 

(художній керівник і головний диригент – Є. Савчук). Участь 

беруть: Великий дитячий хор Українського радіо (керівник –  
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Г. Трофімова), Народна хорова капела «Дзвіночок» Київського 

Палацу дітей та юнацтва (художній керівник – Р. Толмачов), 

ансамбль ударних інструментів «Арс Нова» (керівник – Г. Че-

рненко), солісти – А. Войчук, О. Нікітюк, М. Тищенко, В. Ге-

кер, О. Журавчак, Є. Ульянов, О. Білошапка, С. Колесник,  

В. Матвіїшин 

19 Концертна фантазія«Вечір на Водохреще» 

– Творчі колективи і солісти Київського інституту музики іме-

ні Р. М. Глієра 

20 Абонемент № 7 – «Мистецтво фортепіанної гри» 

– «Рапсодія». Л. Генюшас (Литва). Участь бере Академічний 

симфонічний оркестр Національної філармонії України (дири-

гент – Р. Кофман) 

21 В. А. Моцарт  –  Директор театру (опера-зингшпіль) 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (худо-

жній керівник і головний диригент – В. Матюхін), режисер-

постановник – О. Ганзя, творчий керівник – І. Нестеренко, 

концертмейстер – М. Віхляєва. Дійові особи і виконавці: 

Франк, директор театру – С. Бортник, Буфф – А. Маслаков, 

Мадам Герц – Є. Ліпітюк, Мадам Зільберклянг – В. Матюшен-

ко, Мадам Пфайль – О. Табуліна, Ейлер, банкір – А. Юрченко 

22 Нам Злуку дарував Господь! 

– Національна заслужена капела бандуристів України  

ім. Г. І. Майбороди (художній керівник і головний диригент – 

Ю. Курач), А. Паламаренко (художнє слово), К. Кондрашевсь-

ка (сопрано), О. Чувпило (тенор), О. Рудько (художнє слово) 

25 – Галицький академічний камерний хор (художній керівник і 

головний диригент – В. Яциняк), Б. Козак (художнє слово) 

26 Спогади про Бітлз 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз), солісти – В. Костенко (вокал), Р. Зайцев (са-

ксофон) 

27 Абонемент № 10 «Симфонічний вимір» Академічного сим-

фонічного оркестру Національної філармонії України (дири-

гент – М. Дядюра) 

– «Відлуння Гайдна». Участь бере Камерний хор «Кредо» (ху-

дожній керівник – Б. Пліш), солісти – А. Родіна (сопрано),  

Д. Князєва (сопрано), В. Дитюк (тенор), Т. Бережанський (бас) 

28 П. І. Чайковський 

– Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського 

радіо (художній керівник і головний диригент – В. Шейко), со-

лістка – Б. Півненко (скрипка) 

29 – «Тіні забутих предків». Мистецький проект за повістю  

М. Коцюбинського. О. Захаревич (художнє слово), ансамбль 
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народних інструментів «Дивограй» (керівник – В. Чорноконд-

ратенко). Участь бере К. Кондрашевська (сопрано) 

31 Концерт циклу «Наш сучасник Бах» (Бах & Станкович) 

– Київський камерний оркестр (диригент – В. Протасов), соліс-

ти – Б. Стельмашенко (флейта), Д. Медоліз (флейта),  В. Бори-

сов (скрипка), Я. Морозова (скрипка), Н. Булат (скрипка),  

Н. Фоменко (клавесин) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

2 Новорічний концерт 

– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України А. Ільків (труба), з.а. 

України В. Балаховська (орган), С. Андрощук (тенор), В. 

Чікіров (ліричний баритон), Т. Рой (флейта) 

3 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір п’ятий) 

– Г. Бубнова (орган) 

4 Ювілейний концерт н.а. України, кавалера «Ордена княгині 

Ольги», лауреата міжнародних конкурсів, солістки 

Національної опери України, солістки Віденської Державної 

Опери В. Лук’янець (сопрано) 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а. 

України А. Баженов (скрипка), н.а. України І. Кучер 

(віолончель), П. Качнов (фортепіано), К. Баженова 

(фортепіано) 

5 Від Баха до сучасності 

– З.а. України Н. Пилатюк (скрипка), Є. Ткачук (скрипка), з.а. 

України І. Харечко (орган), А. Сопіга (гітара), П. Довгань 

(фортепіано) 

7 Різдвяний концерт 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а. 

України В. Кошуба (орган), з.а. України І. Пліш (сопрано), з.а. 

України М. Ліпінська (мецо-сопрано), І. Іщак (контртенор),  

С. Котко (колоратурний бас), К. Баженова (фортепіано) 

9 – О. Швидка (сопрано), Т. Рой (флейта), Н. Фоменко 

(клавесин), М. Сидоренко (орган) 

10 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір шостий) 

Генії доби бароко. Музика Й. С. Баха 

– Н.а. України І. Калиновська (орган) 

11 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір сьомий). «Магія 

Вівальді» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

з.д.м. України І. Андрієвський. Солісти: з.а. України  

О. Шиналь (сопрано), Д. Масленнікова (сопрано), Н. Сіваченко 

(скрипка), з.д.м. України І. Андрієвський (скрипка),  
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Н. Фоменко (клавесин) 

12 «Золота доба романтизму» 

– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

13 «Новорічні мініатюри» 

– Камерний ансамбль «Київ», С. Котко (колоратурний бас),  

М. Сидоренко (орган) 

14 – Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),  

Г. Бубнова (орган) 

16 Концерт органної музики пам’яті засновника Будинку 

органної та камерної музики і органної школи в Україні 

з.д.м. України, професора А. Котляревського (1910–1994) 

– Виконавці – учні А. М. Котляревського: н.а. України  

В. Кошуба, н.а. України І. Калиновська, з.д.м. України  

Г. Булибенко 

17 – Т. Рой (флейта), М. Сидоренко (орган) 

18 Музика Й. С. Баха та Ф. Ліста 

– З.а. України І. Харечко (орган) 

19 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (заключний концерт циклу) 

– З.а. України В. Балаховська (орган), Н. Хмілевська (сопрано), 

О. Лось (контртенор), К. Шарапов (скрипка), Г. Щербина 

(віолончель), Н. Фоменко (клавесин) 

20 Музика Роберта Шумана 

– Тріо «Равісан», з.а. України І. Пліш (сопрано), з.а. України Н. 

Кравченко (фортепіано), О. Стицюк (скрипка), Я. Венгер 

(альт), О. Мороз (кларнет), Г. Бубнова (орган) 

21 Концерт пам’яті засновника Ансамблю класичної музики 

ім. Б. Лятошинського н.а. України В. Іконника (1929–2000). 

В. А. Моцарт – «Реквієм» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент 

– художній керівник н.а. України В. Іконник-Захарченко) 

23 – М. Сидоренко (орган) 

24 Музика доби бароко 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України  

І. Калиновська, з.а. України А. Ільків (труба), В. Чікіров 

(ліричний баритон) 

25 Від Баха до сучасності 

– Тріо «Равісан», з.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), з.а. 

України Н. Кравченко (фортепіано), з.а. України І. Харечко 

(орган), О. Мороз (кларнет) 

26 Вечір романтичної музики 

– Н.а. України І. Кучер (віолончель), н.а. України В. Кошуба 

(орган), з.а. України Н. Пилатюк (скрипка), Т. Войтех 

(фортепіано) 
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27 «Пасакалія» 

– З.а. України В. Балаховська (орган) 

28 – Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),  

Г. Бубнова (орган) 

30 Золота колекція класичних мініатюр 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а. 

України А. Баженов (скрипка), н.а. України І. Кучер 

(віолончель), з.а. України І. Пліш (сопрано), з.а. України  

М. Ліпінська (мецо-сопрано), з.а. України І. Харечко (орган),  

К. Баженова (фортепіано) 

31 «Естафета поколінь» 

– Н.а. України Володимир Кошуба (орган), Вікторія Кошуба 

(орган). У концерті бере участь М. Маковський (скрипка) 

Національна опера України: 

14 
(14:00) 

– «Disney and...» (симфонічний театр тіней). Нова спільна 

програма театру тіней «FireFlies» та симфонічного оркестру 

«Lords of the Sound» (диригенти – В. Фізер, В. Саражинський). 

Музика до фільмів та мультфільмів «Різдвяна історія», 

«Аладдін», «Крижане серце», «Аліса в країні чудес», 

«Зоотрополіс», «Геркулес», «Шрек», «Полярний експрес», 

«Хроніки Нарнії» та ін. 

Київський національний академічний театр оперети: 

26 – «Тельнюк: Наш Шевченко». Концерт заслужених артисток 

України Л. та Г. Тельнюк у супроводі оркестру Київського на-

ціонального академічного театру оперети 

Національна музична академія України ім. П. Чайковського 
(Консерваторія):  

14 – «Nomadism». Нова програма струнного квартету «VOŁOSI» 

(Польща). Виконавці: К. Ласон (скрипка), С. Ласон (віолон-

чель), Я. Качмажик (альт, гайда), Р. Важут (контрабас) 

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

12 
(15:00) 

– «Незвичайна чайна, або Жовтий лелека». Музична вистава 

для дітей та дорослих за участю артистів Київського 

національного академічного театру оперети. Музика  

О. Костіна, режисер-постановник – Н. Очеретнюк, 

концертмейстер – А. Грищенко (в рамках проекту Ю. Журавки 

«Opera-light») 

18 – «І на оновленій землі…». Музично-літературний проект н.а. 

України О. Кравченка за творами Т. Шевченка 

21 – «Вечір творчої імпровізації за мотивами творів Роберта 
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Джордана» 

25 – «Тетянин день». Музично-літературний вечір за участю 

солістів київських музичних театрів 

27 – «Таємниці Моцарта». Музично-літературний вечір за участю 

солістів київських музичних театрів і колективів (до дня 

народження В. А. Моцарта) 

31 – «Серце лебедя». Музична вистава за щоденниками балерини 

А. Павлової. Режисер – Т. Зозуля (до дня народження  

А. Павлової) 

Будинок актора: 

13 – «Старые песни о главном». Вечір романсу. КХАТ. Головний 

режисер – з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сін-

чілло 

14 – Лопе де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспансько-

му стилі). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. України  

В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

15 – Неда Неждана «Морг № 5» за п’єсою «Той, що відчиняє две-

рі» (містична комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – 

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

17 – «Небо і земля». Академічний камерний хор «Хрещатик». 

Стилізована вертепна дія для хору. В програмі концерту духо-

вні різдвяні і новорічні обрядові пісенні твори в обробках  

М. Леонтовича, К. Стеценка, А. Гнатишина, В. Барвинського, 

В. Ступницького, М. Колесси, А. Кушніренка, А. Авдієвського, 

О. Яковчука, Г. Гаврилець і інших українських композиторів. 

Художній керівник і диригент – з.а. України П. Струць. Хорео-

граф-постановник – А. Рубіна. Режисер-постановник – А. Гна-

тюк. Поетичний текст – О. Зарахович 

18 – «4 покоління однієї сім’ї». Поезія і музика 

Презентація книжок А. Фишелевої, М. Рахліної, І. Захарової. 

Марина Захарова (MARINITA) – вокал, фортепіано; Марьям 

Захарова – вокал 

20, 25 – Сольний концерт І. Завадського (кнопковий акордеон) 

21 – В. Шекспір «Гамлет» (посміховисько). Вистава КХАТу 

(прем’єра). Головний режисер – з.а. України В. Кошель, худо-

жній керівник – К. Сінчілло 

22 – «Верміліон». Вистава Сірого театру чуттєвого психоаналізу. 

Режисер – В. Меттель 

23 
19:30 

– «BIG SWING FACE». Концерт джазового оркестру BIG.  

Культурно-Мистецький Благодійний Фонд Євгенії Басалаєвої 

«Київ-Класік», за підтримки Школи джазового та естрадного 

мистецтва «Молода Філармонія..Лабораторія джазу». Вступне 

слово – музикознавець, джазовий критик П. Полтарєв 
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26 – Київський академічний ансамбль української музики «Дніп-

ро»  

27 – М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). Вистава 

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

керівник – К. Сінчілло 

28 – А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава 

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

керівник – К. Сінчілло 

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

(сучасна комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. 

України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

30 – I. Iваницька (INESSA) та Джаз Сiтi Бенд (JAZZ City Bend ) з 

новою музичною програмою «Е.L.L.A», присвяченою леген-

дарнiй американськiй джазовiй співачцi Эллi Фіцджералд. В 

программi виконуються твори Д. Гершвiна, I. Берлiна, Б. Бернi,  

Д. Эллiнгтона та iн. Участь беруть: вокал – I. Iваницька, рояль 

– П. Шепета, контрабас – С. Супрун, ударнi та перкусія –  

С. Хмелев 

31 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» запро-

шують на «Побачення із класикою» 

Будинок кіно: 

10 
(18:00) 

– Сергій Параджанов. Ближнє коло. Показ документальних фі-

льмів «Колажі» (режисер – Д. Галушка, Студія FotoWord, 

Україна, 2016 рік), «Лариса Кадочникова. Автопортрет» (ре-

жисери: Л. Кадочникова, Д. Томашпольський, Кінокомпанія 

«Гагарін Медіа», Україна, 2013 рік). Модератор – С. Тримбач 

11 
(18:00) 

– Польський інститут у Києві представляє художній фільм 

«Хрест і корона» (режисер – З. Цозач, Виробництво TVP Histo-

ria, TVP 1, 2016) 

14 
(14:00) 

– Родинний кінозал. Повнометражний анімаційний фільм 

«Minions» (режисери: К. Балда, П. Соффін, США, 2015 рік) 

15 
(17:00) 

– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в  

Будинку кіно». Художній фільм «Вона» (режисер –  

П. Верхувен, Франція, Німеччина, Бельгія, 2016 рік) 

17 
(18:00) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Виграти все» 

(автор сценарію та режисер – Д. Томашпольський, Кінокомпа-

нія «Гагарін Медіа» на замовлення Державного агентства 

України з питань кіно, 2016 рік) 

19 
(18:30) 

«У фокусі Україна. В кадрі – Буковина» 

– Програма: добірка документальних матеріалів з Центрально-

го державного архіву кінофотодокументів ім. Г. С. Пшенично-

го, показ документальних фільмів «Буковина – земля українсь-

ка» (художній керівник фільму О. Довженко, 1940 рік), «Крас-
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на Маланка» (режисер – Д. Сухолиткий-Собчук, 2013 рік). Мо-

дератор – С. Тримбач 

20 
(18:00) 

«У фокусі Україна. В кадрі – Буковина» 

– Програма: аматорські і телевізійні стрічки кінематографістів 

з Буковини, показ художнього фільму «Юденкрайз, або Вічне 

колесо» (режисер – В. Домбровський, НКХФ ім. О. Довженка, 

1996 рік). Модератор вечора – С. Сукненко 

21 
(17:00) 

«У фокусі Україна. В кадрі – Буковина» 

– Прем’єрний показ художнього фільму «Гніздо горлиці» (ав-

тор сценарію та режисер Т. Ткаченко, Україна, Італія, 2016 рік) 

23 
(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно».   

Анатоль (Анатолій) Литвак (1902–1974).  

– Художній фільм «Майєрлінг» (режисер – А. Литвак, Фран-

ція, 1936 рік) 

27 
(18:00) 

– Ретроспективний показ українських фільмів 1990-х років 

«Межі свободи: Незалежність по обидва боки екрану».  

– Художній фільм «Цвітіння кульбаби» (режисер – О. Ігнату-

ша, НКХФ ім. О. Довженка, 1992 рік) 

29 
(17:00) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Сила волі» (режисер – С. Гопкінс, Канада, 

Німеччина, 2016 рік) 

30 
(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно».   

Анатоль (Анатолій) Литвак (1902–1974).  

– Художній фільм «Товариш» (режисер – А. Литвак, США, 

1937 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

28 – Концерт фортепіанної музики піаніста і композитора Я. Олій-

ника за участю оркестру «Band Of Classical harmony» 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

7, 8 – «Еквілібріум». Шоу еквілібриста А. Залевського у виконанні 

акторів арт-студії «Rizoma» 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

28 – «З тими, кого люблю…». Творчий вечір н.а. України, Героя 

України А. Роговцевої. Участь беруть: з.а. України  

С. Орліченко, К. Степанкова 

На сцені Київського академічного Молодого театру: 

23 – «Альберт, або Найвища форма страти» (літературно-

музичний перформанс). Участь беруть: Ю. Андрухович (текст, 

голос), У. Горбачевська (голос), М. Токар (контрабас, голос), 

А. Бєлов (графіка), vj-group «CUBE» (відео) 
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30 – «Черная шкатулка» (музична вистава за мотивами творів  

Л. Ашкеназі). Виконавці: н.а. України О. Горбунов, гурт 

«Грусть пилота» (прем’єра) 

У приміщенні Національного музею мистецтв ім. Б. та В. Ханенків: 

15 
(17:00) 

– Концерт класичної європейської музики у виконанні лауреа-

ток міжнародних конкурсів К. Бойчук та В. Крускаль 

29 
(17:00) 

– Концерт європейської класичної музики у виконанні 

лауреатів міжнародних конкурсів В. Мітряєва,  

В. Рукомойникова, Г. Ходаковської 

У приміщенні Київського будинку вчених НАН України (вул. Володимирська, 

45а): 

14 – Авторський вечір піаніста-імпровізатора, композитора, поета 

Р. Коляди (м. Київ) 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

до 15 – Різдвяна інсталяція – «Вертеп» 

 – «Якби не війна». Волонтерський фотопроект 

з 19 – «Зброя: колекція НМІУ». Виставка колекції зброї музею 

(проводитиметься вперше з 1930-х років) 
протягом 

місяця 
– «Анна Ярославна Княжна Київська» (археологічні старо-

житності кінця Х – середини ХІІІ ст., твори образотворчого 

мистецтва, нумізматика) 

 – «Від гривни до гривні». Виставка, присвячена 20-річчю 

проведення грошової реформи в Україні (історія створення 

сучасних обігових та пам’ятних монет України) 

 – Виставка-інсталяція «Історії з війни». 19 історій з життя 

АТО 

 – «Діра. Серпень чотирнадцятого… Досвід ненасильниць-

кого культурного спротиву». Виставка графічних робіт С. 

Захарова (художник з Донецька, який побував в полоні у 

російських бойовиків за свою творчість, та зобразив у своїх 

малюнках жахіття російської окупації) 

 – «Історія келиха». Виставка келихів з колекції музею 

 – «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Виставка 

експонатів періоду 1922–1991 рр. з фондів музею (вироби з 

порцеляни, кераміки, скла і металу, агітплакати, газети то-

що) 

 – «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми кін-

ця ХІХ – початку ХХ ст., ікони, рушники, вибійчані дошки, 

ткані вироби) 

 – «Історія грошового обігу в Україні» 



 25 

з 21 – «Майдан: більше ніж життя і смерть». Фотовиставка  

Д. О’Браєна 

 

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3): 

до 30 – «163. Одна зернина – одна людина» (виставка-інсталяція). 

Мистецький проект Р. Бортника (м. Відень, Австрія) 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

до 19 – Виставка-продаж картин українських та європейських 

митців, написаних спільно з юними художниками (в рам-

ках благодійного соціально-мистецького проекту «Коло 

добра») 
протягом 

місяця 
– Виставка «Барви свята. Архітектурно-декоративна кера-

міка України XV–XXI ст.» (кахлі, плитка) 
 Будинок митрополита 

протягом 

місяця 
– «Улюбленець долі чи її Творець? Архітектор Павло 

Альошин (1881–1961)». Виставка, присвячена 135-річчю 

від дня народження та 55-річчю від дня смерті видатного 

українського архітектора, метра української архітектури 
 Трапезна церква 

протягом 

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

храми Києва» 
 Південна вежа Софійського собору 

протягом 

місяця 
– «Заступниця». Виставка сучасних творів іконописної 

майстерні «Алімпій» (м. Львів) 
 – «Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого со-

бору ХІІ ст.» 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус № 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції 

Національного Києво-Печерського історико-культурного 

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) – Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 

 Виставкова зала Успенського собору 
протягом 

місяця 
– «Благословення Святої Гори Афон». Науково-

просвітницька виставка, присвячена 1000-літтю давньо-

руського чернецтва на Святій Горі Афон 
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Національний художній музей України: 

до 15 – «Йду і повертаюсь». Виставка з колекції Градобанку 

(експозиція робіт художників постперебудовного покоління) 

з 20 – Виставка японської графіки (спільний проект 

Національного художнього музею України та Посольства 

Японії в Україні)  

Національний музей літератури України: 

до 19 – «На Різдвяні, на свята». Виставка живопису з.х. України 

О. Охапкіна 

до 20 – «Легенди і міфи слов’янських народів». Персональна 

виставка юної художниці Г. Полякової (м. Маріуполь, 

Донецька обл.)  

до 20 – «Палітра зимових свят». Виставка творчих робіт 

вихованців Центру творчості та юнацтва «Шевченківець» 

10–31 – Літературна виставка до 80-річчя від дня народження 

українського письменника Є. Гуцала (1937–1995) 

з 25 – «Для розумних діточок». Виставка ілюстрацій та книг 

видавництва «Розумна дитина» (м. Київ) 
протягом 

місяця 
– «Малюємо казки великого Франка». Виставка робіт учнів 

художнього відділення Дитячої школи мистецтв № 5 

Оболонського району міста Києва. До 160-річчя від дня 

народження українського письменника, вченого, 

громадсько-політичного діяча І. Франка (1856–1916) 

Київський національний музей російського мистецтва: 

протягом 

місяця 
– «Ню.Nude.Nu». Твори живопису, графіки, скульптури, 

декоративно-ужиткового мистецтва ХVIII–ХХ ст. з 

колекції музею 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

до 11 – «Теорія Всього». Виставка об’єктів Ю. Сивирина,  

В. Маковея, А. Касперського (проект арт-агентства 

«Bereznitsky Aesthetics») 

до 14 – Виставка «Володимир Лобода. Скульптура, автопортрет» 

(різьблення по дереву) 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 15 – Виставка авторських ляльок-мотанок В. Мацелли,  

В. Цимбал, витинанок Л. Проценко 

 – «Новорічні фантазії». Виставка робіт сучасних українських 

ілюстраторів дитячих книг 

до 22 – «Війна: Шевченків вимір». Три війни. Три Кобзарі. Три 

історії 
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з 24 – «Скарби українського Полісся». Виставка живопису 

сучасних українських художників 

 

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка: 

протягом 

місяця 
– «Небо і земля нині торжествують». Різдвяна виставка 

робіт вихованців Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 17 – «На крилах мрій». Виставка творів Г. Дюговської (м. Київ) 

 – Живопис на склі Г. Дигас (м. Київ) 

до 20 – Зооморфний посуд з музейної колекції кераміки (в рамках 

культурно-мистецького проекту «Aqva vita від гончарних 

красенів») 

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

протягом 

місяця 
– Виставка «Істини вина у творах світового мистецтва з 

колекції Музею Ханенків» 

 – «Спокуси Ієроніма Босха». Виставка до 400-ї річниці з 

дня смерті нідерландського живописця Ієроніма Босха 

(1450–1516) 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 24 – «Ре-місія». Виставка пошкоджених ікон XVI–XIX ст. з 

колекції музею 

до 25 – «Радуйся!»: ікони, рушники, колядницькі зірки (виставка 

присвячена святам різдвяно-новорічного циклу) 
протягом 

місяця 
– «Небеса». Виставка рушників та очіпків (експонати ХІХ-

ХХ століть з фонду музею) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 15 – Всеукраїнський проект «Килим. Сучасні українські митці» 

(живопис, скульптура, інсталяції, відеоарт) 

 – «Таке життя…». Живопис А. Фельдмана (м. Київ) 

 – «Holy Days». Фотовиставка С. Атлас 

 – «Зима у казці». Новорічно-різдвяна виставка живопису  

С. Займака (м. Київ) 

 16-29 – «Трикрапка». Персональна виставка українського художни-

ка та архітектора К. Копосова (Німеччина) 

 17-31 – «Мої історії». Виставка живопису Ю. Шаповала (м. Київ) 

 з 17 – «Геометрія Просвітлення». Виставка живопису А. Сідерсь-

кого (м. Київ) 

 з 19 – «Джаз і сонце». Виставка живопису до 90-річчя від дня на-

родження н. х. України В. Патика (1926–2016) 
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Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музею історії міста Києва): 

до 11 – «Життя та образ». Живопис, графіка З. Лерман (1934–2014), 

фото і документи з сімейного архіву 

з 12 – «Лялька як об’єкт». Виставка робіт українських митців (ля-

льки у живописі, графіці, фото та авторські ляльки) 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей іс-

торії міста Києва»): 

до 15 – «LIBERTY». Виставковий проект, присвячений 90-річчю 

від дня народження української та американської художни-

ці, мецената К. Кричевської-Росандич 
протягом 

місяця 
– «Наш Сікорський». Історико-меморіальний виставковий 

проект, присвячений українському та американському авіа-

конструктору І. Сікорському (1889–1972) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 
– «Від Миколая до Стрітення». Виставка дитячих малюнків 

 − «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 

 − «Лесь Курбас. Людина, яка була театром» 

 – «Український кіногенезис». Виставка до 120-річчя 

українського кінематографа (фотоматеріали, плакати, 

рукописи тощо) 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

з 18 – Виставка ляльок Г. Іваненко (м. Ніжин, Чернігівська обл.) 
протягом 

місяця 
– «Микола Садовський. Шляхами українського актора»  

(до 160-річчя від дня народження актора і режисера  

М. Садовського (1856-1933) 

 − «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.» 

Музей книги і друкарства України: 

до 16 – «Дерево для слів». Виставка робіт художниці  

Л. Синиченко та фотохудожниці І. Брязгун (у рамках 

африкансько-українського проекту «Я на тебе чекатиму під 

каїсе-дра») 

до 19 – «Креативна книга Олени Медведєвої» (книги ручної 

роботи: вишиті, бурштинові, солом’яні, бісерні, в’язані 

спицями, різьблені на дереві, шкіряні тощо) 

до 23 – «Архітектурна, декоративна графіка та живопис». 

Виставка творів О. Єрмакової та М. Тіваненко 

з 20 – «Знаки життя». Виставка живопису з. х. України  

С. Баранніка (м. Маріуполь, Донецька обл.) 
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Музей сучасного мистецтва України: 

протягом 

місяця 
– «Білий альбом». Скарби колекції з музейної збірки. Глава 

I (ікона, живопис, графіка, скульптура) 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
– «Мандри невтомного серця. Володимир Різниченко – 

митець та пілігрим». Виставка наукових робіт, фотографій 

з мандрівок, автографів поезій, малюнків українського 

вченого в галузі геології, географії, мандрівника, поета, 

перекладача, художника-карикатуриста В. Різниченка 

(1870–1932) 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

до 10 – Виставка живопису Д. Якутовича  (музей Лесі Українки)  

      

з 18 – «Ми духом незламні». Виставка живопису та графіки 

народного аматорського колективу «Студії-галереї 

творчості інвалідів», присвячена воїнам АТО (музей Лесі 

Українки) 

з 20 – Виставка живопису В. Левченка (музей Лесі Українки) 
протягом 

місяця 
– «Іван Франко і Київ» (музей Лесі Українки) 

протягом 

місяця 
– «Родина Чикаленків». Виставка з приватної колекції  

Є. Чикаленка  (музей Михайла Старицького) 

Музей гетьманства: 

до 20 – «Різдвяна Україна». Виставка творів О. Ягодки,  

С. Вавілової та їх учнів (живопис, різдвяний декор, ляльки, 

листівки)  

2-10 – «Коло друзів». Виставка портрета і шаржу з. х. України  

А. Марчука (спільно з НСХУ) 

12-31 – «Земля древлян». Персональна виставка малярських робіт 

М. Закусила (м. Київ) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 6 – «В сяйві мрій». Виставка до 145-річчя від дня народження 

українського поета, перекладача, актора, режисера, 

театрознавця та громадсько-політичного діяча М. К. 

Вороного (1871–1938)  

до 27 – «Минають дні, минають ночі…». Виставка графіки М. 

Маловського (1926-1993) 
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Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

 Мала галерея 
протягом 

місяця 
– «Собаки adidas» (мистецький проект-дослідження 

субкультурної спадщини) 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 15 – «Всеукраїнська різдвяна виставка» (живопис, графіка, 

скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво) 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АВС-арт»: 

до 14 – «Різдво зоріє». Живопис, графіка Ю. Герца, А. Горської,  

Ф. Гуменюка, М. Демцю, Л. Задорожної, А. Кашшая,  

О. Кульчицької, М. Мазура, О. Полякова, С. Савченка та ін. 

Арт-центр Я. Гретера: 

до 22 – «Neo Calligraphy». Проект японської каліграфії та 

концептуальних інсталяцій 

ART 14 gallery» (пров. Михайлівський, 14): 

до 15 – «Кохання та мотоцикли». Виставка творів М. Білоуса 

«Дукат»: 

до 20 – «Тиша і грім». Живопис В. Кушніра (1927–1992) 

до 23 (арт-простір «ЕDUCATORIUM») – «Аксінін та його коло». 

Виставка графіки О. Аксініна (1949–1985), Е. Буряковської 

(1944–1982), Г. Жегульської, Г. Левицької (1930–2010),  

М. Кумановського (1951–2016) 

«Dymchuk Gallery»: 

до 16 – «Фрагменти». Виставка творів С. Радкевича (м. Львів) 

«КалитаАртКлуб»: 

протягом 

місяця 
– «Пейзаж». Живопис К. Косьяненко (м. Київ) 

«Карась Галерея»: 

до 24 – «А4, Кулькова ручка». Колективна виставка графічних робіт 

кульковою ручкою (до 10-річчя проекту) 

з 26 – Виставка живопису Д. Саліванова (м. Київ) 

«Lera Litvinova Gallery» (вул. Кільцева дорога, 14): 

протягом 

місяця 
– «Lumen». Виставка творів сучасних українських худож-

ників 
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«Митець»: 

4-9 – Виставка-конкурс київських митців (графіка, скульптура, 

живопис, декоративно-ужиткове мистецтво) 

11-19 – Виставка живопису М. Соколова (м. Київ) 

20-30 – Виставка скульптури А. Фуженка (1936-1999) та його учнів 

(м. Київ) 

«Voloshyn gallery» (колишня «Мистецька збірка»): 

до 15 – «Imaginary». Персональна виставка М. Деяка, що об’єднує 

два цикли робіт: серію металевих об'єктів-скульптур Flowers 

із серії Genesis та роботи на склі із серії Space (м. Київ) 

«НЮ АРТ»: 

до 28 – «Владимир Лобода. Творчество, вдохновленное жизнью». 

Персональна виставка творів В. Лободи (м. Львів) 

PinchukArtCentre: 

до 15 – «Втрата. Спомин про Бабин Яр». Міжнародна групова 

виставка за участю К. Болтанскі (Франція), Б. де Брьойкере 

(Бельгія), Д. Хольцер (США) 

 Дослідницька платформа PinchukArtCentre представляє: 

до 15 – «ПАРКОМУНА. Місце. Спільнота. Явище». Виставка 

художніх творів, фотографій, відео, архівних матеріалів, що 

висвітлюють життя і творчість художників О. Гнилицького, 

О. Голосія, Д. Кавсана, О. Клименка, Ю. Соломка,  

В. Трубіної, В. Цаголова та ін. 

«Port creative hub» (вул. Набережно-Хрещатицька, 10а): 

до 20 – «Б.О.Г. (без означеного громадянства)». Живопис  

П. Маркмана (м. Київ) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

до 22 – «Таємний шифр ніжності». Виставка творів з. х. України   

О. Захарчука (1929–2013), І. Григор’єва, Т. Кравченка 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

протягом 

місяця 
– «Вчора – позавчора». Персональна виставка з. х. України 

Г. Гольда (Київ) 

«Триптих Арт»: 

до 17 «Різдвяний дивертисмент». Колективна виставка художників 

галереї «Триптих Арт» 

«Vozdvizhenka Arts House» (вул. Воздвиженська, 32): 

до 15 – «У темряву». Виставка творів кураторської групи Худрада. 

Учасники: П. Армяновський, К. Бадянова, П. Владіміров,  
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Л. Войцехов, К. Гнилицька, М. Голембйовська, Н. Гончар,  

Л. Заяць, О. Іванцов, Є. Казак та ін. 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

5–10 – Різдвяна виставка живопису членів НСХУ 

Центр української культури та мистецтва: 

до 22 – «Історії в кераміці». Виставка кераміки В. Проценко 

(керамічні скульптури, глиняні панно та графіка, м. Суми) 

«Щербенко Арт Центр»: 

до 21 – «Візуалізація. Art & Fashion». Графіка, пастелі, колажі, 

об’єкти, інсталяції О. Жумайлової-Дмитровської (м. Київ) 

«Я Галерея»: 

до 30 – «Траєкторія». Виставка творів І. Яновича (м. Львів) 

У приміщенні Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України (вул. Є. 

Коновальця (Щорса), 18д) 

протягом 

місяця 
– Арт-проект «Переведіть мене через Майдан» (фото, графі-

ка, відео, художні об’єкти українських художників, текст 

вірша – В. Коротич) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

СІЧЕНЬ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

 01.01  – Новорічне свято 

   – Всесвітній день миру 

20.01          –        День Автономної Республіки Крим 

22.01  – День Соборності України 

27.01  – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29.01  – День пам’яті героїв Крут 

 

***  

1 – 180 років від дня народження Александровича Митрофана Мико-

лайовича, українського письменника, історика, етнографа, фольклориста, крає- 

знавця (1837–1881). 

– 80 років від дня народження Сніжного Володимира Адольфовича, укра- 

їнського театрального актора, педагога, народного артиста України (1937–

2012). 
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– 75 років від дня народження Кононенка Данила Андрійовича, україн- 

ського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча, заслуженого журна-

ліста України, заслуженого діяча мистецтв АРК (1942–2015). 

– 70 років від дня народження Пака Василя Миколайовича, україн- 

ського хореографа, артиста балету, заслуженого працівника культури України 

(1947–2014). 

– 55 років від дня народження Ковача Антона Михайловича, україн- 

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1962). 

– 50 років від дня народження Павлюка Ігоря Зіновійовича, україн- 

ського письменника, драматурга, бібліографа, літературознавця (1967). 

2 – 155 років від дня народження Безсмертного Володимира Андрі- 

ановича, українського архітектора, інженера, педагога (1862–1940). 

– 115 років від дня народження Радчука Федора Івановича, українсько-

го актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1902–1986). 

– 100 років від дня народження Афанасьєва Віктора Андрійовича, укра- 

їнського театрального актора, режисера, педагога, народного артиста УРСР 

(1917–1987). 

–  65 років від дня народження Свидюка Миколи Івановича, українського 

композитора, естрадного співака (баритон), народного артиста України (1952). 

3 – 75 років від дня народження Низового Івана Даниловича, україн- 

ського поета, прозаїка, публіциста, журналіста, редактора, громадського діяча 

(1942–2011). 

–  75 років від дня народження Погрібного Анатолія Григоровича, україн- 

ського критика, літературознавця, публіциста, педагога, громадського діяча, 

лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1942–2007). 

4 – 180 років від дня народження Житецького Павла Гнатовича, украї-

нського мовознавця, лексикографа, фольклориста, педагога, громадського діяча 

(1837–1911). 

– 75 років від дня народження Ткача Миколи Михайловича, україн- 

ського поета, етнолога, публіциста і педагога (1942). 

5 – 180 років від дня народження Кульженка Стефана Васильовича, 

українського друкаря, книговидавця (1837–1906). 

– 70 років від дня народження Киви Олега Пилиповича, українського 

композитора, педагога, музично-громадського діяча, народного артиста Украї-

ни (1947–2007). 

6 – 100 років від дня народження Івакіна Юрія Олексійовича, українсь-

кого літературознавця, прозаїка, дослідника творчості Т. Г. Шевченка, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1917–1983). 

–  80 років від дня народження Єрмоленка Василя Пилиповича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого ху-

дожника України (1937). 
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– 80 років від дня народження Кагарлицького Миколи Федосійовича, 

українського мистецтвознавця, критика, перекладача, громадського діяча, за-

служеного діяча мистецтв України (1937–2015). 

– 65 років від дня народження Осипова Володимира Олексійовича, 

українського театрознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 55 років від дня народження Колечко Тетяни Миколаївни, україн- 

ського емальєра (техніка гарячої емалі на міді), живописця, графіка (1962). 
– 60 років від дня смерті Бучми Амвросія Максиміліановича, україн- 

ського актора, режисера, педагога, народного артиста СРСР, лауреата держав-

них премій СРСР (1891–1957). 

7 – 90 років від дня народження Братуня Ростислава Андрійовича, 

українського поета, драматурга, публіциста, громадського діяча (1927–1995). 

– 70 років від дня народження Самчук Віри Григорівни, української теа- 

тральної актриси, заслуженої артистки України (1947). 

– 65 років від дня народження Ковшури Віри Василівни, українського 

мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

8 – 105 років від дня народження Філіпенка Аркадія Дмитровича, украї-

нського композитора, народного артиста УРСР (1912–1983). 

– 75 років від дня народження Бабенка Миколи Андрійовича, україн- 

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1942–2005). 

– 65 років від дня народження Джарти Лариси Михайлівни, україн- 

ського майстра монументально-декоративного мистецтва, живописця, заслуже- 

ного художника України (1952). 

–  55 років від дня народження Гоголя Василя Даниловича, українсько-

го скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1962). 

9 – 100 років від дня народження Гумініловича Степана Володимиро- 

вича, українського хорового диригента, композитора в Канаді (1917–1985). 

–  80 років від дня народження Міхеєва Бориса Олександровича, украї-

нського композитора, домриста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1937). 

10 – 420 років від дня народження Могили Петра Симеоновича, україн-

ського церковного і освітнього діяча, мецената, архімандрита Києво-Печерської 

лаври, митрополита Київського та Галицького, православного святого (1597–1647). 

– 85 років від дня народження Палецького Ростислава Михайловича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний роз-

пис), заслуженого майстра народної творчості УРСР (1932–1978). 

–  80 років від дня народження Краковецької Зеновії Романівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, українські кос-

тюми), мистецтвознавця, заслуженого майстра народної творчості України 

(1937). 

– 75 років від дня народження Мачківського Миколи Антоновича, 

українського поета, прозаїка, літературознавця (1942). 
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11 – 115 років від дня народження Виноградової Олени Іванівни, україн- 

ської оперної співачки (ліричне сопрано), педагога, заслуженої артистки УРСР 

(1902–1976). 

– 110 років від дня народження Морозової Анастасії Іванівни, україн- 

ської театральної актриси, народної артистки УРСР (1907–1984). 

– 70 років від дня народження Демчука Романа Степановича, україн- 

ського прозаїка, поета-гумориста (1947). 

12 – 130 років від дня народження Дєєвої Ірини Савелівни, першої жін-

ки-режисера в Україні (1887–1971). 

– 75 років від дня народження Юсипа Дмитра Якимовича, українського 

письменника, журналіста, публіциста, літературного критика, громадського ді-

яча (1942). 

– 65 років від дня народження Бориса Ігоря Олександровича, україн- 

ського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1952). 

– 65 років від дня народження Ілляшенко Валентини Петрівни, україн- 

ської актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1952). 

13 – 175 років від дня народження Мови Василя Семеновича, українсь-

кого поета, прозаїка, драматурга, мемуариста, перекладача (1842–1891). 

– 75 років від дня народження Чащиної Лідії Олександрівни, україн- 

ської актриси кіно, заслуженої артистки України (1942). 

14 – 135 років від дня народження Огієнка Івана Івановича (митро- 

полит Іларіон), українського церковного, політичного і громадського діяча, фі-

лософа, книговидавця, редактора, мовознавця, лексикографа, історика церкви, 

педагога (за ін. відомостями 15.01.1882–1972). 

–  95 років від дня народження Гнєздилова Василя Георгійовича, україн- 

ського архітектора, скульптора, заслуженого архітектора України, лауреата  Дер- 

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1922–1999). 

– 90 років від дня народження Охріменка Василя Івановича, україн- 

ського диригента, народного артиста України (1927–2006). 

– 80 років від дня народження Гуцала Євгена Пилиповича, українсько- 

го поета, розаїка, сценариста, публіциста, журналіста, лауреата Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937–1995). 

– 70 років від дня народження Мамикіної Людмили Михайлівни, украї-

нської театральної актриси, педагога, заслуженої артистки України (1947). 

15 – 85 років від дня народження Сосюри Володимира Володимирови-

ча, українського редактора, кінодраматурга, заслуженого працівника культури 

України (1932). 

– 80 років від дня народження Павленко (Горбоконь) Раїси Іванівни, 

українського бібліотекознавця, бібліографа, заслуженого працівника культури 

України (1937). 
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– 75 років від дня народження Самарської Ганни Миколаївни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (народний декоративний 

живопис, петриківський розпис), народного художника України (1942). 

16 – 75 років від дня народження Качана Анатолія Леонтійовича, укра-

їнського поета, прозаїка, заслуженого працівника культури України (1942). 

– 70 років від дня народження Скопича Василя Платоновича, україн- 

ського баяніста, народного живописця, заслуженого майстра народної творчості 

України (1947). 

–  65 років від дня народження Демиденка Олександра Івановича, укра- 

їнського живописця, педагога, заслуженого художника України (1952). 

17 – 125 років від дня народження Котка Дмитра Васильовича, україн- 

ського хорового диригента, композитора, музично-громадського діяча (1892–1982). 

– 110 років від дня народження Китастого Григорія Трохимовича, укра- 

їнського композитора, диригента, бандуриста, Героя України, лауреата Держа-

вної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1907–1984). 

– 75 років від дня народження Горака Романа Дмитровича, українсь- 

кого прозаїка, есеїста, заслуженого працівника культури України, лауреата На-

ціональної премії України ім. Тараса Шевченка (1942). 

18 – 135 років від дня народження Екстер Олександри Олександрівни, 

українського живописця, художника театру і кіно, педагога (1882–1949). 

– 110 років від дня народження Шерегія (Грім) Юрія-Августина Миро- 

новича, українського режисера, актора, драматурга, театрального діяча (1907–

1990).   

– 65 років від дня народження Губаля Богдана Івановича, українсь- 

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен), живописця, графі-

ка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

19 – 105 років від дня народження Левчука Тимофія Васильовича, 

українського кінорежисера, педагога, народного артиста СРСР, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1998). 

– 80 років від дня народження Возіянова Миколи Кириловича, україн- 

ського поета, прозаїка, гумориста (1937). 

20 – 140 років від дня народження Альбиковського Миколи Клеофасі- 

йовича, українського драматурга, актора, театрального діяча (1877–після 1933). 

– 75 років від дня народження Євдокименка Анатолія Кириловича, 

українського музиканта, народного артиста України (1942–2002). 

– 65 років від дня народження Гуменчука Олександра Івановича, україн- 

ського живописця, дизайнера, педагога, заслуженого художника України 

(1952). 

–  65 років від дня народження Донича Івана Костянтиновича, українсь-

кого прозаїка, поета, гумориста, живописця, графіка (1952). 

21 – 70 років від дня народження Віга Яноша Яношевича, українського 

архітектора, народного архітектора України (1947). 
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– 70 років від дня народження Тимошенка Володимира Івановича, укра- 

їнського театрального актора, заслуженого артиста України (1947). 

22 – 100 років від дня народження Ворвулєва Миколи Дмитровича, укра- 

їнського та білоруського оперного співака (баритон), народного артиста СРСР 

(1917–1967). 

– 75 років від дня народження Степанюка Михайла Івановича, україн- 

ського поета, гумориста (1942). 

23 – 115 років від дня народження Усенка Павла Матвійовича, україн- 

ського поета, журналіста (1902–1975). 

– 70 років від дня народження Рудченка Юрія Івановича, українського 

кіноактора, заслуженого артиста України (1947). 

25 – 60 років від дня народження Клічака Василя Йосиповича, україн- 

ського поета, видавця, заслуженого журналіста України (1957). 
– 75 років від дня смерті Кримського Агатангела Юхимовича, україн- 

ського письменника, мовознавця, славіста, перекладача (1871–1942). 

26 – 240 років від дня народження Ломиковського Василя Яковича, 

українського історика, етнографа, перекладача (1777–1848). 

– 70 років від дня народження Галькун Тетяни Дмитрівни, українського 

живописця, педагога, народного художника України (1947). 

27 – 75 років від дня народження Какала Олексія Васильовича, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1942). 

28 – 75 років від дня народження Берези Євгена Яковича, українського 

співака (лірико-драматичний тенор), заслуженого артиста України (1942). 

– 55 років від дня народження Охапкіна Олександра Ігоровича, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1962). 

– 55 років від дня народження Руснак Лариси Омелянівни, української 

актриси театру і кіно, народної артистки України (1962). 

29 – 55 років від дня народження Петріва Володимира Юліановича, 

українського актора театру і кіно, режисера, театрознавця, педагога, народного 

артиста України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка 

(1962). 

30 – 75 років від дня народження Пархуць Ганни Йосипівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого май-

стра народної творчості України (1942). 
 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
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