
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ, CЕРПЕНЬ – 2018
*
 

 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

09.08 – Міжнародний день корінних народів світу 

12.08 – Міжнародний день молоді 

15.08 – День археолога 

19.08 – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

23.08 – День Державного Прапора України 

24.08 – День незалежності України 

Головні релігійні свята: 

19.08 – Преображення Господнє (Другий Спас) 

28.08 – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) 

Докладніше про дати місяця натиснути тут 

 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ 
**

 

 

 Мистецька декада в рамках проекту Арт Поділ (03–12.08): 

https://vechirniykiev.com.ua/news/na-podoli-vlashtuyut-mystets-ku-dekadu-z-

literaturnymy-chytannyamy-dzhazom-ta-kinopokazamy 

 Фестиваль оркестрової музики «Літні музичні промені» (08–30.08, 

Національна філармонія України) 

 Всеукраїнський експо-проект «Мистецькі жнива–2018» до Дня 

незалежності України (10–21.08, Національний центр ділового та 

культурного співробітництва «Український дім»): http://www.icc-

kiev.gov.ua/agenda/vseukrajinskij-ekspo-proekt-mistetski-zhniva-2018 

 Фестиваль високого мистецтва «Bouquet Kyiv Stage» (16–26.08): http://kyiv-

online.net/events/festival/festyval-vysokoho-mystetstva-bouquet-kiev-stage/ 

 Третій міжнародний фестиваль «Влучна Традиція 2018» (18–19.08, 

Національний музей народної архітектури та побуту України, м. Київ, 

с. Пирогів) 

 Форум української молоді діаспори «Київ 2018» та Другий Конгрес 

СКУМО (24–29.08): https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2472377-

ukrainska-molod-diaspori-zberetsa-na-forum-u-kievi.html 

 ІІ Фестиваль музики та мистецтва «Brave Factory 2018» (25–26.08) 

 Книжкова виставка до Дня знань Читай.UA (30.08–02.09, Національний 

центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»): 

http://litcentr.in.ua/news/2018-08-30-8544 

                                           
*
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення.  

**
 Програми заходів та повний репертуар вистав див. за посиланням. 

http://nplu.org/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2018/Calend%202018.pdf
https://vechirniykiev.com.ua/news/na-podoli-vlashtuyut-mystets-ku-dekadu-z-literaturnymy-chytannyamy-dzhazom-ta-kinopokazamy
https://vechirniykiev.com.ua/news/na-podoli-vlashtuyut-mystets-ku-dekadu-z-literaturnymy-chytannyamy-dzhazom-ta-kinopokazamy
http://www.icc-kiev.gov.ua/agenda/vseukrajinskij-ekspo-proekt-mistetski-zhniva-2018
http://www.icc-kiev.gov.ua/agenda/vseukrajinskij-ekspo-proekt-mistetski-zhniva-2018
http://kyiv-online.net/events/festival/festyval-vysokoho-mystetstva-bouquet-kiev-stage/
http://kyiv-online.net/events/festival/festyval-vysokoho-mystetstva-bouquet-kiev-stage/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2472377-ukrainska-molod-diaspori-zberetsa-na-forum-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2472377-ukrainska-molod-diaspori-zberetsa-na-forum-u-kievi.html
http://litcentr.in.ua/news/2018-08-30-8544


2 

 

 

Театральні прем’єри 
 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=07-

2018&poster&f_premiere=true 

Основна сцена 

30 – «Ідіот» (вистава на 2 дії за романом Ф. Достоєвського) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jul_2018 

Мала сцена 

18, 26 

(18:00) 

– Є. Тищук «Лялька, що змінила світ» (музична притча) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://www.akadempuppet.kiev.ua/?page_id=5819 

Велика зала 

25 

 

– І. Федірко «Кайдашева сім’я» (трагікомедія за повістю 

І. Нечуя-Левицького) 

26 

(12:00) 

– О. Чупін «Чарівна лампа Аладдіна» (музична казка для дітей) 

Мала зала 

26 

(11:00)  

– М. Богомаз «Каляки-маляки» (візуально-тактильна вистава для 

дітей до 3-х років) 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

Дніпра:  

http://puppet-theater.kiev.ua/index.php?page=8 

5 

(11:00) 

–  Г. Х. Андерсен «Дюймовочка» (казка диваків для дітей  від 4-х 

років) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/ 

  

«Новий український театр» 

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

12 – М. Смілянець «Методи виховання малих засранців» (сімейні 

сцени без антракту) 

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

антракту) 

http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=07-2018&poster&f_premiere=true
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=07-2018&poster&f_premiere=true
http://tuz.kiev.ua/afisha/Jul_2018
http://www.akadempuppet.kiev.ua/?page_id=5819
http://puppet-theater.kiev.ua/index.php?page=8
http://nut.kiev.ua/
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Театр «Божа корівка» 

25 

 (12:00) 

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

від 5-ти до 12-ти років) 

26 

(12:00) 

– М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (пригоди на природі; 

казка для дітей від 4-х до 9-и років) 

 

*** 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Мала зала): 

1, 29 

(20:00) 

– Е. де Філіппо «Жінка на мільйон» (авантюрна комедія з 

еротичним акцентом). Антрепризна вистава за участі: 

В. Муштей, О. Ломко, Д. Базай та ін. 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

9 – М. Мюллюахо «Хаос. Жінки на грані нервового зриву» 

(сучасна комедія). Участь беруть: К. Кістень, В. Біблів, 

А. Кузіна, Д. Олійник (режисер – М. Голенко) 

12 – «Чоловіки не танцюють стриптиз» (суперкомедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участі: І. Каблова, Д. Ткачова, 

Ю. Циганкова та ін. 

 

Театральні гастролі 
 

 На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: Гастролі 

Чернігівського обласного академічного  українського музично-

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

28 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (народна музична 

комедія на 2 дії) 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/ 

14 – «Еніо Морріконе. Лицар кохання» Національний академічний 

духовий оркестр України (диригент – М. Мороз)    

21 – Д. Вільямс. Саундтреки з фільмів: «Індіана Джонс», 

«Термінал», «Гаррі Поттер», «Зоряні війни» та ін. 

22 – «Танцювальна подорож світом». Київський камерний оркестр,  

соліст – В. Іванов (скрипка) 

27 – «Епоха Просвітництва». Національний камерний ансамбль 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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«Київські солісти» (диригент – І. Король, Австрія) 

30 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України. Диригент – Г. Беттхер (Німеччина), солісти – 

В. Борисов (скрипка), І. Бутрій (альт) 

  

Національний палац мистецтв «Україна»: 

http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/ 

Велика зала 

23 – Концерт Національного заслуженого академічного ансамблю 

танцю України імені Павла Вірського (художній керівник – 

Герой України М. Вантух) 

 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

 29 

  

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

України Ади Роговцевої. За участі: Л. Руснак, А. Ященка, 

К. Степанкової, О. Скляренка 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

   3 

  (20:00) 

– О. Коган та гурт «Jazz in Kiev Band», у супроводі джазової 

вокалістки Laurа Marti 

      5  

  (20:00) 

 – Концерт співачки Zoe Gilby Band (джаз, Велика Британія)  

 

12  

(20:00) 

 – Концерт співачки Інгрід Артур (джаз, США) 

 

«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

22 

 

до Дня незалежності України  

– «Присвячую Україні». Концерт чоловічої хорової капели 

ім. Л. Ревуцького  

 

НСК «Олімпійський»:  

24 

 (20:00) 

–  Концерт «День незалежності з ”Океаном Ельзи“» 

31  

(20:00) 

–  Концерт рок-гурту Imagine Dragons (США) 

Docker pub (вул. Богатирська, 25): 

16 

(20:00) 

–  Концерт гурту «Скрябін». До 50-річного ювілею співака, 

продюсера, телеведучого Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) 

http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/
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26  

(20:00) 

– Концерт рок-гурту «Грін Грей» (Green Grey) 

30  

(20:00) 

– Концерт музичного гурту «Фіолет» (м. Луцьк) 

 

Carribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4): 

18  –  Концерт Т. Чубая та гурту «Плач Єремії» 
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ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

до 15 – –  До 100-річчя створення Української держави під керівництвом 

гетьмана Павла Скоропадського 

з 2 – «Очима ближніх і дальніх сусідів: Україна в графіці XVII-XIX 

століть» 

з 22 –  До Дня незалежності України. Артефакти державотворчого  

процесу української історії від часів хрещення Київської Руси-

України  до сьогодення 

з 23 –  «Народжені вільними». До Дня незалежності України та 

пам’яті письменника, політичного та громадського діяча, 

Героя України Л. Г. Лук’яненка (1928–2018) 

протягом 

місяця 

– «Біля витоків: меценати  і засновники НМІУ» 

 – «Борці за Українську державу». Присвячено історії УПА та 

відзначенню дня народження політичного та державного 

діяча, Героя України Р. Шухевича (1907–1950) 

 – «…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) 

 – «Велобум 1890-х». Вулична виставка на території музею 

 

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»: 

протягом    

місяця 

–  «Голодовка 21–23-го». Інформаційно-документальна  

виставка   до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні 
 –  «Сторожі правди». Фотовиставка до Дня пам’яті жертв 

голодоморів в Україні 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 

Виставкові зали «Хлібня» 

  до 5    –  «TOPOS Юрія Химича. Литва. Естонія. Латвія». До 100-річчя 

незалежності країн Балтії 

  до 15    – «На переломі. Архітектурна графіка 1930-х». До Дня 

архітектури України (з фондів заповідника) 

 

Будинок митрополита 

  22-26    –  «Букет».  Живопис О. Дубовика (м. Київ) 
 

У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського» 
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   до 26 –  «Монастирські сади». Рукописи, книги з медицини та 

кулінарії, травники, гербарії (з фондової колекції) 

 

        Північна галерея 

протягом 

місяця 

– «Піднесена до небес». До 250-річчя освячення Андріївської 

церкви (історія зведення, оздоблення, відреставровані ікони 

тощо) 

 

На території Заповідника 

протягом 

місяця 

– «3D. PUBLIC ART». Другий етап виставкового проекту 

«Скульптура просто неба» (за підтримки Посольства 

Угорщини в Україні) 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції 

Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника)» 

(корпус 

№ 4) 

– Міжмузейний виставковий проект «Світ української ікони» 

(твори іконопису та декоративно-літургійного мистецтва) 

 

Виставкова зала Успенського собору 

протягом 

місяця 

– «Дім Пресвятої Богородиці. До 30-річчя відродження Києво-

Печерської лаври». Богослужбові предмети, церковне 

облачення, ікони, картини, документи та фотографії XVІІ – 

початку ХХІ ст. (з фондової колекції заповідника)  

 

Національний музей літератури України: 

  6-28 –  Портрети українських письменників. До 27-ї річниці 

незалежності України (з мистецької колекції музею) 

протягом 

місяця 

–  «І просвітилась Руська земля хрещенням своїм…». До 1030-

ліття хрещення Київської Руси-України 

 –  «Його Величність – Раритет». Рідкісні експонати з   музейної 

колекції   

 –  «Козацькому роду – нема переводу» (народження і перші сім 

днів козака Івана Сірка). Живопис С. Пущенка (м. Харків) 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

протягом 

місяця 

 – «Безцінні скарби. Живопис ІІ половини ХІХ століття». Твори 

І. Шишкіна, В. Маковського, І. Рєпіна та ін. (з музейного 

зібрання)  

 

 «Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 
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  з 20 –  Живопис М. Приймаченко (1909–1997). До Дня 

незалежності України (з фондової колекції музею) 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

  з 17 –  «Барви життя». Живопис І. Гавришкевича (цикл сучасних 

робіт; м. Львів) 

з 28 –  Офорти О. Стратійчук (м. Київ) 

 

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

  до 7 –  «Тарас Шевченко у Миколи Костомарова». Ліногравюра 

О. Васильєва (у рамках арт-проекту «Виставка однієї 

картини») 

  до 15 –  «Барви духу». Живопис І. Гавришкевича (м. Львів) 

  з 20 –  «Легенди Острога». Роботи вихованців Державної 

художньої середньої школи ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ) 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

протягом      

місяця 

–  «Пластика лемківського різьблення». Роботи українських 

майстрів ХХ – початку ХХІ ст. (з фондової колекції музею) 

 

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

до 26 –  «Венеція Найясніша. Venezia la Serenissima». Твори  

венеційського мистецтва XVI-XIX ст. (з фондової колекції 

музею та Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. 

Возницького в рамках проекту «Європейський вимір») 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 6 – «Чоловіча Nоша». Традиційний чоловічий одяг кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. (з фондової колекції музею та приватних 

колекцій І. Турейського і М. Очкура) 

до 20 – «Українська народна картина: натюрморт». Твори майстрів 

середини – другої половини ХХ ст.: Е. Давискиби, 

М. Задорожнього, М. Нелеп та ін. 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

протягом  

місяця 

   –  «Погляд крізь віки. Дослідження та реставрація». Музейні 

експонати, відреставровані фахівцями Національного 

науково-дослідного реставраційного центру України (до 80-

річчя заснування Центру) 

16–19 –  –  «Plastic&plastics». Фотопроект В. Бланш (Україна – Велика 

Британія) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): 

з 2 –  «Тонка справа або Not allowed». Роботи фотохудожниці 
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О. Грінблат (ОАЕ)  

протягом  

місяця 

– «Наш Сікорський». Історико-меморіальний виставковий 

проект, присвячений українському та американському 

авіаконструктору І. Сікорському (1889–1972) 

 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»): 

  до 24   –  «Присвячується Ісааку Бабелю». Живопис, графіка, 

авторські ляльки та декоративно-ужиткове мистецтво 

(спільно з Україно-Ізраїльським інститутом стратегічних 

досліджень імені Голди Меїр) 

 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

з 20  –  «Ексцентрика та експресія. Українська авангардна 

сценографія». До 95-річчя заснування  музею (з фондової 

колекції) 

протягом 

місяця 

 –  «Музейний чулан Василя Василька». До 95-річчя заснування  

музею 

 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

місяця 

–  «Марія Заньковецька та Микола Садовський. Історія 

кохання». До Дня народження М. К. Заньковецької (1854–

1934) 

 

Музей книги і друкарства України: 

  до 5 –  «Пошук джерел». Виставка живопису Н. Чернової 

(м. Харків) 

з 20 –  «Відчуття Батьківщини». Живопис та графіка українського 

художника в США А. Коломийця (1927–2014; до Дня 

незалежності України) 

протягом 

місяця 

–   «Правда історії: джерела». До 70-річчя від дня народження 

історика, джерелознавця, з. д. н. і т. України  В. Білоконя 

(м. Київ) 

 

Музей сучасного мистецтва України: 

  протягом 

місяця 

– «Адреса: Київ». Твори О. Яблонської, О. Павлова, 

Г. Файнерман та ін. (з музейної збірки) 

 

Літературно-меморіальний музей М.Булгакова  (Андріївський узвіз, 13): 

  до 20 – «Icons / Spaces» – «Образи / Простори». Проект зарубіжних 

та українських художників, які працюють у напрямку 

безпредметного мистецтва (у рамках лабораторних 

виставок KNO Lab. Space)  

 

Музей однієї вулиці: 

протягом –  «Фотій Красицький та його нащадки». Твори українського 
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місяця художника Ф. С. Красицького (1873–1944) та його учнів 

(з фондів музею та приватної колекції родини) 

 

Музей гетьманства:  

  до 14 – –  «Любуйтеся навколишнім, бережіть землю». Живопис 

О. Ліпінського (м. Київ) 

  15-27 –   –  «Україна очима європейців». До Дня незалежності України 

(з колекції музею) 

 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

   

протягом 

місяця 

–  «Все залежить від вас. Ну та ще від сонця». До 100-річчя  

від дня народження прозаїка, літературного критика, 

громадського діяча, класика української літератури ХХ 

століття Олеся Гончара (1918–1995) 

 –   «Людина починається з добра». До 100-річчя від дня 

народження письменниці та драматурга Л. Забашти (1917–

1990) 

  –  «Нехай живе безмежна даль доріг, де вільно лине тільки 

дух крилатий». До 125-річчя від дня народження прозаїка, 

мистецтвознавця, перекладача, видавця О. Дейча (1893–

1972), одного із засновників музею М. Т. Рильського 

 –      «Хотів би я в слово єдине вмістити всю думу смутну…» 

До  110-річчя від дня народження письменника, перекладача 

Л. Первомайського (1908–1973) 

 – «Я вгору глянув, виблисла вершина вогнем планиди – 

денного світила, що кожна ним осяяна стежина». До 70-

річчя від дня народження історика та перекладача 

М. Москаленка (1948–2006) 

 

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»: 

  1-10 –  –  «Воїни». Фотовиставка А. Степанова (м. Київ) 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

до 12  –  «Швидкорозчинний час». Проект В. Бавикіної та А. Цісар 

«Утопія 90», переможців Відкритого конкурсу ідей 

мистецьких проектів 2017 року  

 

Будинок архітектора: 

до 13  –  Виставка робіт учасників ІІ стадії Міжнародного відкритого 

архітектурного конкурсу проектів «Національного 

меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музей 

Революції Гідності»  
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Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України 

   до 20 –   –    «Український Натюрморт». Дослідницький міжмузейний 

проект  

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

   до 5 –  –  «Політ ідеї, плин форми». Твори Китайської національної 

академії живопису  

10-19      –  «Барви світу». Художня виставка, представлена ГО «Барви 

Життя» 

  14-26      – Всеукраїнська виставка образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва (до Дня незалежності України) 

 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

(вул. Володимирська, 22-а): 

  до 5 – –  –  «Київські мотиви. Адреси і адресати». Раритетні поштові 

листівки кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., гравюри н. х. 

України М. Стратілата, експозиція старовинних самоварів та 

одягу кінця ХІХ – початку ХХ ст. тощо 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

  до 27 – –  –  Фотографії Х. Шойман (Румунія) 

 

 Простір «Арт ЦУМ» (вул. Хрещатик, 38, 7 поверх): 

  до 20 –  –  «Тонкі матерії». Персональний проект  В. Буряник (м. Львів) 

 

Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21): 

  до 19 –  –  «31 липня». Живопис О. Яновича (м. Київ) 

 

«Voloshyn gallery» (вул. Терещенківська, 13): 

  до 5 –  «Трансмімезис: емпатія до потворного». Роботи молодих 

художників:  В. Чорного, М. Бондаренко, В. Бєлова, 

Ю. Бєляєвої та ін. (у рамках проекту «Summer Show 2018») 

 
 «Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21): 

  до 19   –  «Саламандри сьогодення».  Арт-проект  дуету Krolikowski 

Art (Чехія) 

 

«Lera Litvinova Gallery» (вул.Звіринецька, 47): 

  до 2   –  «Квітне сад». Живопис Л. Мартинюка (м. Івано-Франківськ) 
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Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31): 

4-29 –  –  «Метаморфози».  Живопис Є. Шаповалова (м.Чернігів) 

 

Арт-галерея «Ornament Art Space» (вул. Анрі Барбюса, 53): 

  до 5  – «SOUL». Живопис В. Бучко (м. Київ) 

 

Pavlovka ArtGallery (вул.Костянтинівська, 73): 

   до 2   –  –  «Возможность ходьбы по ступенькам в условиях жестких   

перил». Живопис В. Горохова (м. Харків) 

       –  «Ноосферна фотографія». Проект В. Народецького (м. Київ) 

  10-16 –  Арт-проект «Pinhole trolleybas». Фотографії та негативи, 

зроблені тролейбусом-фотоапаратом в м. Маріуполь, 

Донецька обл. (у рамках фестивалю   Startup Гогольfest)     

 

Арт-галерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2): 

протягом 

місяця 

  –  «Розмови з літом». Живопис О. Яценко (м. Київ) 

 

«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22-а): 

до 7 –  «Гра почалась». Графіка Х. Ярош та А. Ходькової (м. Київ) 

9-28 – «Український Натюрморт». Дослідницький міжмузейний 

проект   

 

Культурний центр «America House Kyiv» (вул. М. Пимоненка, 6): 

  до 11 –  «Природа vs. Архітектура». Мультимедійний проект 

Ю. Бєляєвої (м. Київ) 

   –  «Трансформація глянцю». Фотографії О. Гаврилюк (м. Київ) 

 

Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12): 

 1-9 –  Графіка І. Вишинського (м. Київ) 

 10-20 –  Живопис А. Тертичного (м. Київ) 

 з 21 –  Колективна виставка членів секції декоративно-прикладного 

мистецтва НСХУ (до Дня незалежності України) 

 

PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2): 

  протягом 

місяця 

–  «І знову демократія?». Міжнародна колективна виставка: 

Ф. Аліс (Бельгія), Г. Макуга (Польща), О. Еліассон (Данія) 

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. 
 

 Spivakovska ART:EGO culture Center (вул. Саксаганського, 59 б): 

  4-12 –    –  Живопис М. Рибалко (м. Київ) 

 

https://www.facebook.com/sugf.org/
https://ru.foursquare.com/v/spivakovska-artego-culture-center/53e8db69498e2850915a0112
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Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 

  1-14 –  «Ретроспектива 2010–2018».   Роботи, виконані у техніці 

левкасу на полотні  В. Шкарупи (м. Суми) 

 

Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19 в): 

  до 27 –  –  «Мрії та спогади». Живопис  запорізької художниці  

Г. Полойнікової (Ann Polo) 

 

Арт-галерея «Цех» (вул. Кирилівська, 69): 

протягом    

місяця 

–  «Вільна людина». Інсталяції В. Мацкявічюса (Литва) 

 

«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22-в): 

протягом    

місяця 

–  «Місцевий час. 2-й епізод. Король Лір».  Живопис 

А. Максименко (м. Київ) 

 

 «Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

  до 6  –  Арт-проект «Діти доктора Франкенштейна». Колажі 

О. Ляпіна, Ю. Болси, А. Старко та ін. 

  до 25 –  «Beast from the east». Експозиція творів А. Хіра (м. Львів) 

 

 

 

Матеріал 

підготувала 

О. М. Ісаченко, завідувач сектору 

довідкової роботи  ДІФ 

Інформцентру з питань культури 

та мистецтва 

 

Тел.: (044) 425 2326 

e-mail: 

dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 

 

mailto:dif@nplu.org
mailto:info_nplu@ua.fm

