МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, ЛИПЕНЬ – 2018*

01.07
08.07
17.07
28.07
30.07

–
–
–
–
–

Серед дат, що відзначатимуться:
День архітектури України
День родини
День етнографа
День хрещення Київської Руси-України
Міжнародний день дружби
Докладніше про дати місяця:

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

**



IV Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kyiv Fest» (21.06–15.07)
https://www.kievcity.gov.ua/news/62880.html
 ІІ Музичний марафон W-life пам’яті українського оперного співака, Героя
України В. Сліпака (29.06–01.07, Київ–Львів) https://dt.ua/CULTURE/lviv-takiyiv-ob-yednaye-festival-pam-yati-vasilya-slipaka-281135_.html
 Кінофестиваль національного кіно «Відкрита ніч. Дубль 21» (вніч з 30.06
на 01.07, Арт-причал)
 Міжнародний музичний фестиваль «Atlas Weekend – 2018» (03–08.07,
Національний
комплекс
«Експоцентр
України»/ВДНГ)
https://www.stb.ua/ua/2018/06/15/atlas-weekend-2018-programmameropriyatiya-na-vse-dni/

Фестиваль «Ніч на Івана Купала» (06–07.07, Національний музей народної
арітектури та побуту України (м. Київ, с. Пирогів)

Міжнародний музичний фестиваль «Hedonism Festival» (13–15.07, Труханів
острів)

Міжнародний музичний фестиваль «UPark Festival 2018» (25–26.07)
https://www.facebook.com/events/511679192533984/?active_tab=about

Театральні прем’єри
Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-07-2018
*

У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення.
Програми заходів та повний репертуар вистав див. за посиланням.

**

1

6

– Д. Пуччіні «Флорія Тоска» (опера на 3 дії, виконується
італійською мовою)

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=072018&poster&f_premiere=true
Основна сцена
– «Ідіот» (вистава на 2 дії за романом Ф. Достоєвського)
1
3

– Д. Патрик «Дорога Памела» (комедія на 2 дії)

1

Камерна сцена ім. С. Данченка
– Л. Нурен «Війна» (комедія на 2 дії)

3

– «Земля» (містерія на 1 дію за романом О. Кобилянської)

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
Основна сцена
– В. Мухарьямов «Спасибі, Марго!» (лірична комедія
3, 12
антрактом)
8, 23

–

10, 20

– Н. П. Коуард «Оголена зі скрипкою» (комедія без антракту)
Нова сцена
– Ася Котляр «Наша кухня» (трагікомедія на 1 дію)

4, 5, 10
(20:00)

з

С. Стівенс «Загадкове нічне вбивство собаки» (вистава на 2 дії
за однойменним романом М. Хеддона)

7, 14, 29 – «Актрисі завжди вісімнадцять…» (вистава без антракту за
п’єсою Д. Маррелла «Спогади»)
(17:00)
7, 28
(19:30)
1, 25
(19:30)

Сцена під дахом
– Е. Олбі «Що трапилось у зоопарку» (драма з елементами
фарсу без антракту)
– А. Міллер «Ціна» (драма без антракту)

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
http://tuz.kiev.ua/afisha/Jul_2018
Мала сцена
– Ю. Винничук «Місце для дракона» (аполітичний детектив на
6
2

2 дії)
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
http://www.suzirja.org.ua/afisha.html
Велика сцена
– Р. Баєр «Змішані почуття» (лірична комедія на 2 дії)
4, 5
15

– Б. Гнатюк «Кафе ”Республіка“» (політична драма на 2 дії)

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
http://www.akadempuppet.kiev.ua/?page_id=5819
Велика зала
– О. Чупін «Чарівна лампа Аладдіна» (вистава для дітей від 4-х
1, 14
років)
(12:00)

8
(11:00)

– І. Федірко «Кайдашева сім’я» (комедія на 2 дії за повістю
І. Нечуя-Левицького)
Мала зала
– М. Богомаз «Каляки-маляки» (візуально-тактильна вистава для
дітей від 0 до 3-х років)

15
(11:00)

– О. Кузьмін «Пригоди Івана Голика» (вистава для дітей від 4-х
років)

21
(11:00)

– М. Рибалка, Т. Сільченко «Хлопчик-з-мізинчик» (вистава для
дітей від 4-х років)

18, 20

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Дніпра:
http://puppet-theater.kiev.ua/index.php?page=8
– О. Байбак «Вовк та семеро козенят» (казка-цирк для дітей від
1
3-х років, за мотивами казки братів Грімм)
(11:00,
13:00)
Центр мистецтв «Новий український театр»:
http://nut.kiev.ua/content/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B
D%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
«Новий український театр»
Верхня сцена
– Т. Малярчук «Еротичні сни нашого міста» (фантасмагорія для
7
дорослих)
8
9, 21

– І. Карпенко-Карий «Ото була весна» (ігри долі)
– М. Смілянець «Методи виховання малих засранців» (сімейні
3

сцени без антракту)
16

– М. Смілянець «Кефір, зефір і кашемір» (іронічна комедія без
антракту)

20

– О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз без антракту)

14
(12:00)

Театр «Божа корівка»
Верхня сцена
– М. Смілянець «Країна серйозних» (казка для юних мрійників
від 5-ти до 12-ти років)

20
(11:00)

– М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (пригоди на природі;
казка для дітей від 4-х до 9-и років)

***
На сцені Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського
(Консерваторія):
Велика зала ім. В. Сліпака
3

В рамках проекту Class Act: Схід-Захід
– Вистава за п’єсами 20 підлітків зі Сходу і Заходу України
(м. Авдіївка, м. Чоп) під кураторством шотландського
драматурга Н. МакКартні, Н. Ворожбит та інших драматургів.
За участі відомих акторів Р. Ясиновского, Р. Зюбіної,
О. Вертинського,
В.
Довженка
та
ін.
https://www.prostir.ua/event/pidlitky-pyshut-pjesy-slass-act-shidzahid-premjera-v-kyjevi/

На сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі
Українки:
– «Закулісна комедія» (комедія на 2 дії за мотивами п’єси
11
М. Коляди «Курка»). Антрепризна вистава за участі
А. Варпаховської, М. Жоніна, Л. Яремчук та ін.
18

– «Люкс для іноземців» (комедія за мотивами однойменної п’єси
Д. Фрімана). Вистава Театрального товариства «Бенюк і
Хостікоєв»

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
– М. Булгаков «Майстер і Маргарита». Антрепризна вистава за
24
участі н. а. України О. Сумської та ін.
4

26

– «Витівки Ангелів» (фантастична комедія на 2 дії за мотивами
п’єси А. Курейчика «Виконавець бажань»). Антрепризна
вистава за участі В. Горянського, Р. Писанки, М. Максимюка та
ін.

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– «Варшавська мелодія 2» (театральна фантазія І. Афанасьєва за
16
п’єсою Л. Зоріна «Варшавська мелодія»). Антрепризна вистава
за участі А. Роговцевої, А. Сеітаблаєва, В. Задніпровського,
К. Степанкової

Театральні гастролі
На сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва
«Сузір’я»:
– Р. Горак «Актриса». Моновистава про життя Марії
1
Заньковецької
у
виконанні
актриси
Національного
академічного
українського
драматичного
театру
ім. М. Заньковецької (м. Львів), з. а. України О. Лютої (у
рамках проекту «Нема провінції в культурі»)

Концерти та інші заходи
Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка:
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
3

Галерея «Дукат» (вул. Рейтерська, 8б)
– «Classical guitar». З. а. України А. Остапенко (гітара),
О. Єременко (розмовний жанр)

25

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України
(вул. Лаврська, 9)
– «Легенди Іспанії». З. а. України А. Остапенко (гітара),
О. Єременко (розмовний жанр)

Національний будинок органної та камерної музики України:
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/l
ang,ua/
2
(19:30)

Чарівний світ Італії
– Н. а. України І. Кучер (віолончель), з. а. України І. Харечко
(орган), С. Андрощук (тенор), Т. Войтех (фортепіано)
5

13
(19:30)

Великий концерт з маленьких шедеврів
– Камерний ансамбль «Київ», заслужені артисти України:
М. Ліпінська
(мецо-сопрано),
Г.
Нужа
(віолончель),
В. Балаховська (орган) та ін.

21
(19:30)

Прем’єра.
І. Щербаков «Великого бажайте…» (ораторія для читця, баса,
мішаного хору та симфонічного оркестру на тексти «Заповіту»
Патріарха Йосипа Сліпого та канонічні тексти)
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент –
з. д. м. України – Б. Пліш)

28
(19:30)

Шедеври світової вокальної та органної музики
– Герой України, н. а. України О. Басистюк (сопрано), І. Іщак
(контртенор), Г. Бубнова (орган)

31
(19:30)

Заключний концерт сезону
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка,
камерний ансамбль «Київ-Брасс», заслужені артисти України:
І. Пліш (сопрано), М. Ліпінська (мецо-сопрано), А. Ільків
(труба), К. Баженова (фортепіано), В. Балаховська (орган) та ін.

Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-07-2018
– Гала-концерт до закриття 150-го театрального сезону
7, 8
27

– Концерт симфонічного оркестру «The Orchestra of the
Americas» за участі музикантів з 26 країн Америки та Європи.
Диригенти – н. а. України Хобарт Ерл; Карлос Мігель Пріето
(Мексика)

Національний цирк України:
1
– До 250-річчя традиційного цирку
«Київські фрески» (циркова програма у рамках проекту
(12:00,
«Київська циркова весна – 2018»)
16:00)
Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:
– «В гости к Богу не бывает опозданий…». Вечір пам’яті
25
В. Висоцького (Київський театр поезії та пісні)
Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
– Великий ювілейний концерт вокального гурту «Man Sound»
6
(м. Київ)
(17:00)
6

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2):
http://www.musictheatre.kiev.ua/
– «Ключі до відпустки». Гала-концерт до закриття 36-го
1
театрального сезону
Будинок кіно:
–
19

«Мелодії пробудження». Концерт тибетських мантр у
виконанні Лами Тензіна Занґпо (КНР) та казахських,
монгольських, тувинських мелодій у авторській інтерпретації
Назґуль Шукаєвої (Україна)

Музей книги і друкарства України
– Концерт н. а. України В. Лук’янець (Україна–Австрія)
4, 6
(18:30)
Софійська площа:
– Концерт у рамках міжнародного проекту «Шляхи дружби.
1
Равенна – Київ». Диригент – Р. Муті (Італія), читець –
(21:00)
Д. Малкович (США), Л. Монастирська (сопрано), С. Магера
(бас) та ін. https://www.opera.com.ua/afisha/shlyahi-druzhbiravenna-kiyiv

7

ВИСТАВКИ
Національний музей історії України:
– – «Вірні завжди! 100 років слави морської піхоти України».
до 10
Присвячено одному із найкращих підрозділів української
армії
– «Борці за Українську державу». Присвячено історії УПА та
з3
відзначенню дня народження політичного та державного
діяча, Героя України Р. Шухевича (1907–1950)
протягом – «Біля витоків: меценати і засновники НМІУ»
місяця
– До 100-річчя створення Української держави під керівництвом
гетьмана Павла Скоропадського
– «…Ой, упали ж та впали криваві роси…». Документальна
виставка до 80-х роковин початку Великого терору 1937-1938
рр.
– «Трипілля: культ, віра, храм». Археологічні знахідки
трипільських поселень V – поч. ІІІ тис. до н. е. (з фондів
музею та науково-дослідної лабораторії археології Київського
університету ім. Б. Грінченка)
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»:
– «Голодовка 21–23-го». Інформаційно-документальна
протягом
виставка до Дня пам’яті жертв голодоморів
місяця
Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставкові зали «Хлібня»
– «TOPOS Юрія Химича. Литва. Естонія. Латвія». До 100-річчя
незалежності країн Балтії

до 5

з3

У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського»
– «Монастирські сади»

протягом
місяця
протягом
місяця

Північна галерея
– «Піднесена до небес». До 250-річчя освячення Андріївської
церкви (історія зведення, оздоблення, відреставровані ікони
тощо)
На території Заповідника
– «3D. PUBLIC ART». Другий етап виставкового проекту
«Скульптура просто неба» (за підтримки Посольства
Угорщини в Україні)
8

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом – «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції
Національного Києво-Печерського історико-культурного
місяця
заповідника)»
(корпус
№ 1)
– Міжмузейний виставковий проект «Світ української ікони»
(корпус
(твори іконопису та декоративно-літургійного мистецтва)
№ 4)
протягом
місяця

«Південна (Годинникова )вежа»
– Планшетна виставка «Милостивий патрон святої обителі –
гетьман Іван Мазепа»

Національний художній музей України:
протягом – Традиційне українське мистецтво ХІ–ХІХ ст. (з фондової
колекції музею)
місяця
Національний музей літератури України:
протягом – «Його Величність – Раритет». Рідкісні експонати з музейної
колекції
місяця
– «Тут кожна лялька – загадка і казка». Порцелянові ляльки з
фондів музею та приватної колекції Л. Соколова
– «Українська література на початку третього тисячоліття»
(з музейної колекції)
Національний музей «Київська картинна галерея»:
– Твори українських художників другої половини ХХ ст.:
до 15
Т. Яблонської, С. Григор’єва, О. Міловзорова та ін.
(з музейного зібрання)
«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею
«Київська картинна галерея»):
– «Містика в українській літературі». Виставка дитячих робіт
3-15
(з фондової колекції музею)
Національний музей Тараса Шевченка:
– «Українська містерія». Живопис О. Потапенка (м. Чернігів)
до 8
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка:
– «Рукотвори для душі». Лялька-мотанка О. Сухоцької
до 8
(м. Київ)
– «Тарас Шевченко у Миколи Костомарова». Ліногравюра
до 15
О. Васильєва (у рамках арт-проекту «Виставка однієї
картини»)
9

Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
протягом – «Пластика лемківського різьблення». Роботи українських
майстрів ХХ – початку ХХІ ст. (з фондової колекції музею)
місяця
Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
протягом – «Венеція Найясніша. Venezia la Serenissima». Твори
венеційського мистецтва XVI-XIX ст. (з фондової колекції
місяця
музею та Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г.
Возницького в рамках проекту «Європейський вимір»)
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
протягом – «Чоловіча Nоша». Традиційний чоловічий одяг кінця ХІХ –
початку ХХ ст. (з фондової колекції музею та приватних
місяця
колекцій І. Турейського і М. Очкура)
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
протягом – «Погляд крізь віки. Дослідження та реставрація». Музейні
експонати, відреставровані фахівцями Національного
місяця
науково-дослідного реставраційного центру України (до 80річчя заснування Центру)
Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»):
– – «Українська весна». Живопис Ю. Нагулка (м. Київ)
до 27
Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»):
до 22
– «Квіточки від Фельдмана». Живопис А. Фельдмана (м. Київ)
Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
– «Музейний чулан Василя Василька». До 95-річчя заснування
протягом
музею
місяця
Будинок-музей М. Заньковецької:
– «Моє життя – в житті мого народу. Творчими дорогами
до 6
Павла Маскалика». Присвячено актору Українського
народного театру в Пряшеві (Словаччина), письменнику,
громадському діячеві П. Маскалику (з музейного фонду
Центрального державного архіву зарубіжної україніки)
– «Марія Заньковецька і Київ». До дня народження М. К.
з3
Заньковецької (1854–1934)
Музей книги і друкарства України:
– «Василь Перевальський. Живопис, графіка». До 80-річчя
до 15
від дня народження н. х. України В. Перевальського
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з 15

– Живопис і графіка В. Білоконя (м. Київ)

Музей сучасного мистецтва України:
– «Адреса: Київ». Твори О. Яблонської,
протягом
Г. Файнерман та ін. (з музейної збірки)
місяця

О.

Павлова,

Літературно-меморіальний музей М.Булгакова (Андріївський узвіз, 13):
– «Icons // Reductive Icons». Проект зарубіжних та українських
до 20
художників, які працюють у напрямку безпредметного
мистецтва (у рамках лабораторних виставок KNO Lab.
Space)
Музей однієї вулиці:
– «Postmortem. Посмертні маски». Посмертні маски
до 4
українських і зарубіжних діячів культури, науки та політики
(з колекції музею)
– «Фотій Красицький та його нащадки». Твори українського
з7
художника Ф. С. Красицького (1873–1944) та його учнів (з
фондів музею та приватних колекцій)
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
до 5
до 12

Музей Лесі Українки
– «Український живопис ХХ століття з приватних колекцій».
Твори Д. Нарбута, О. Яблонської, В. Чегодара, Є. Волобуєва
та ін.
– Живопис Н. Багацької (м. Київ)

Музей гетьманства:
– – «Подарунки Музею гетьманства». Живопис О. Доріченка,
до 10
І. Литвина, Б. Негоди та ін. (з музейної колекції)
– «Любіть природу – вона Богом дана нам». Живопис
з 20
О. Ліпінського (м. Київ)
Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
– – «О принесіть як не надію, то крихту рідної землі!». До 140з 10
річчя від дня народження письменника та драматурга
Олександра Олеся (1878–1944)
– «Переклад – міст між мовними світами». До 70-річчя від дня
з 20 –
народження перекладача та редактора М. Москаленка
(1948–2006)
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:
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до 8

– – «Амо-Люблю». Живопис Г. Грох (м. Київ)

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
–
«Кирило Проценко. Палкий». Пам’яті художника та
до 29
дизайнера К. Проценка (1967–2017)
Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
– – І фестиваль сучасного жіночого мистецтва «Ukrainian
до 13
Contemporary Women’s Art Fest» (спільно з Українською
Асоціацією жіночих досліджень у мистецтві)
Французький інститут в Україні:
– – «Майже реальність». Живопис Р. Мірзоєва (м. Миколаїв)
до 31

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):
3-20

– – – «Мальовані оповіді». Живопис В. Шандра (м. Київ)

ART «14 gallery» (пров. Михайлівський, 14):
протягом– – – Фотографії Х. Шойман (Румунія)
місяця
«Art Ukraine Gallery» (вул. М. Грушевського, 9-а):
– – «Amor». Живопис В. Яковця (м. Черкаси)
до 15
Галерея «Educatorium» (вул. Рейтарська, 8-б):
– – «Різні та схожі». Графіка К. і Т. Очередько (м. Київ)
до 11
«Lera Litvinova Gallery» (вул.Звіринецька, 47):
– «Автопортрет жіночності».
до 8
(м. Київ)

Живопис

Кати

Рудакової

Мистецький центр «Локація» (пров. Георгієвський, 7):
– Міжнародний фестиваль акварелі «MiniWatercolor Kyiv
до 8
2018»: http://www.location-art.com/events/98-programafestivalyu-miniwatercolor-2018
Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31):
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протягом – – «Ніч». Живопис Н. Багацької (м. Київ)
місяця
Арт-галерея «Ornament Art Space» (вул. Анрі Барбюса, 53):
– «White&Black Stories». Живопис О. Мусієнко (м. Київ)
до 15
– «SOUL». Живопис В. Бучко (м. Київ)
з 17
Pavlovka ArtGallery (вул. Петропавлівська, 34а):
– – IIІ Міжнародний фестиваль абстрактного мистецтва
до 6
«220 abstract art fest»
Арт-галерея «Мануфактура» (Обухівське шосе, 2):
– «Антропогенез: витоки, предмет,
до 20
Є. Шаповалова (м. Чернігів)

тіло».

Живопис

«КалитаАртКлуб» (вул. Малопідвальна, 21/8):
до 3

–

«Topos Юрія Химича. Будапешт». Графіка художника та
архітектора, з. д. м. України Ю. І. Химича (1928–2003)

Платформа культурних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8):
– «Зошит без однієї сторінки». Мультимедійний проект
до 22
П. Макова (м. Харків)
«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22-а):
– «У формі». Живопис Е. Потапенкова (м. Київ)
до 17
– Графіка Х. Ярош та А. Ходькової (м. Київ)
з 19
Культурний центр «America House Kyiv» (вул. М. Пимоненка, 6):
–
«Природа vs. Архітектура». Мультимедійний проект
протягом
Ю. Бєляєвої (м. Київ)
місяця
Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12):
– Скульптура С. Карунської (м. Київ)
2-11
– Живопис Д. Філатова (м. Київ)
12-21
– Живопис та графіка сучасних українських художників
23-31
PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2):
– «І знову демократія?». Міжнародна колективна виставка:
протягом
Ф. Аліс (Бельгія), Г. Макуга (Польща), О. Еліассон (Данія)
місяця
та ін.
– «Перспективна». Живопис Лесі Хоменко (м. Київ)
– «Червона книга: радянське мистецтво Львова 80–90-х
років». Роботи Б. Бергера, С. Горського, Г. Жегульської та ін.
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Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13):
– «Живопис як відлуння легенд». Персональна виставка
до 3
О. Павлова (м. Київ)
– «Амнезія». Проект О. Кузюри (м. Львів)
4-17
Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19-в):
– – «Клаптикові історії». Панно Н. Трикіші в техніках печворку,
до 7
квілтінгу та арт-квілту, створених за мотивами картин
відомих у світі художників
– – «Тиха радість». Живопис, батик та суха пастель Т. Петенко
до 9
(м. Київ)
– «Арт-паралелі». Виставковий проект авторів різних поколінь
до 14
– викладачів та студентів Київського державного інституту
декоративно-прикладного
мистецтва
і
дизайну
ім. М. Бойчука
Арт-галерея-майстерня «ХудГраф» (вул. Межигірська, 23/22):
– – «Бездіючі Особи». Офорти О. Листархової (маски)
до 9
Арт-галерея «Цех» (вул. Кирилівська, 69):
– «35». Роботи молодих литовських художників віком до 35-ти
до 14
років
«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22-в):
– «In Progress». Проект-перформанс Ю. Мусатова (м. Київ)
2-7
«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):
– – «Звичне й просте». Скульптура М. Малишка (м. Київ)
до 16

Матеріал
підготували

працівники відділу ДІФ
Інформаційного центру з питань
культури та мистецтва.
Тел.: (044) 425 2326
e-mail:
dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm
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