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МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ВЕРЕСЕНЬ – 2019
*
 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

01.09 – День знань 

08.09 – Міжнародний день солідарності журналістів 

 – Міжнародний день грамотності 

09.09     – День дизайнера-графіка 

14.09 – День українського кіно    

 – День фізичної культури і спорту України 

15.09 – Міжнародний день демократії 

21.09 – Міжнародний день миру встановлений резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН від 30.11.1982 року 

22.09 – День партизанської слави України 

26.09 – Європейський день мов 

27.09 – Всесвітній день туризму 

29.09     – День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек 

 – День усиновлення в Україні 

 – Міжнародний день перекладача 

   

Головні релігійні свята: 

 

21.09 – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

       ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ 
**

 
 

 Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва 

«LINOLEUM–2019» (04–08.09, Кінотеатр «Жовтень») 

 Київський міжнародний фестиваль «Кінолітопис» – 2019 (05–08.09, Будинок 

кіно): http://kinolitopys.com.ua/ua/ 

 ІІІ Культурно-мистецький фестиваль Княжа родина/Regio genus 2019 (06–

08.09, Нац. заповідник «Софія Київська»)  

 Koktebel Jazz Festival 2019 (06–08.09): https://vechirniy.kyiv.ua/news/koktebel-

jazz-festival-vlashtuyut-u-kyyevi-koly-de-chomu 

 Музичний фестиваль Ready. Steady. Favorit (07.09, НСК Олімпійський): 

                                           
*
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення.  

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

http://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2019/kultura2019.pdf
http://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2019/kultura2019.pdf
http://kinolitopys.com.ua/ua/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/koktebel-jazz-festival-vlashtuyut-u-kyyevi-koly-de-chomu
https://vechirniy.kyiv.ua/news/koktebel-jazz-festival-vlashtuyut-u-kyyevi-koly-de-chomu
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https://kiev.karabas.com/ua/favorit-sport-20-rokiv 

 Міжнародний фестиваль камерної музики КVІНТОФест (15–19.09, 

Національна філармонія України):  

https://www.facebook.com/philukr/posts/2304432462938595 

 VIII Міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK – 2019 (16–19.09): 

https://kyivmediaweek.com/uk/kmw/2019 

 IV Форум креативних індустрій (19–21.09):  

http://www.chytomo.com/vidbudetsia-iv-forum-kreatyvnykh-industrij/ 

 Фестиваль єврейської культури  Jewish Open Space (21.09, Маріїнський парк)  

 Міжнародний фестиваль сучасної поп-культури «Comic Con Ukraine» (21–

22.09, Арт-завод «Платформа»): https://onlinetickets.world/uk/tickets-

booking/1609275465 

 VI Міжнародний фестиваль-конкурс талантів Gold Star Fest (28–29.09, 

КНУБіА, вул. Преображенська, 2) 

 

 

Театральні прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-09-2019 

7, 21  – Дж. Россіні «Севільський цирульник» (опера на 3 дії) 

20 – П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії). За участі 

прими-балерини New York City Ballet і San Francisco Ballet Ани 

Софії Шеллер (Ana Sophia Scheller) і прем'єра балету 

Національної опери України Олександра Стоянова 

 

Київський національний академічний театр оперети: 
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-Verechen%60-19-1-723x1024.jpg 

Сцена 77 

13 – Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію) 

Stage_Lab # Експериментальна сцена 

20 

(19:30)  

– І. Бауершима «#На_краю_світу» (екзистенційна романтична 

комедія на 1 дію) 

21 

(19:30)  

– «Георг Отс» (моновистава на 1 дію за мотивами 

автобіографічних спогадів артиста 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

http://ft.org.ua/ukr/spectacleNoAfisha?filters&f_type=5 

https://kiev.karabas.com/ua/favorit-sport-20-rokiv
https://www.facebook.com/philukr/posts/2304432462938595
https://kyivmediaweek.com/uk/kmw/2019
http://www.chytomo.com/vidbudetsia-iv-forum-kreatyvnykh-industrij/
https://www.facebook.com/jewishopenspace/?__xts__%5B0%5D=68.ARCZxXWekXco3lEoetsqyWWbGn1xMLmj7krNGsmUzaXYOCG9B7I1qcYApogWwfY-vHwJAAu1M5ABZYNBpt7ghXFPwByDh-3aw93uLwDmHf1rhA-r_OLT72av_8BOXqmqVeD0nN_cwc41efWl7FG8yB2Etmx7pRRBgJrMnVq-Wd9GK6q6B2xl8e4TwDe-Ql4LrN7tl2PxQbc4F81p4IV8Q720_CFdnRjSYmsi8B7YGP-dUnzgcnuntnVQtAAI392Ve9PwjUVctI5-tjrHnZ_YRj3qvSdQ0UIjjJV3ahqdWRsK2Nmj0XNaZDkgrRWknwupQazNXkWqlrwnEfFGkpvJ7z8jrS4XhLWiRZc&__xts__%5B1%5D=68.ARCBATRc8n71EgD20mpIugwPVtYgvn-e_qEwXxkUTcRPzi0TGoARLz_aW6ry3az8gzxnqymEGGByl4liVCehqhbWyczySFNLauEhg_D_FUHVjj7B39vQXXDyIpEhTGDjwVzdh7y2gHTXTZojnIciJtwzxlcUc0OCzI-cFPMwmRGw7dBf9FiSidPPU1zZBQvt5HNz7c6VPmeZeB4FuaPLl8E6b8UW_h3xzk6fu5VAYAFV8gERCmM_xx80uUJH5-I5-TrCR7tb8CuMqB4MKR-2o_FsN1788K2Cq0OPZlgLf4-0M4QSi6n8pFWF-NbIOAkLDT2j0WjpKzOadScm5tkHCp2Gw6QIwKR0gGw&__tn__=kC-R&eid=ARBu58dnqijKD-cf9e5MJQmpjhGLyEOf1w73i5R3UolaVxzwmhuCbfGN2tDTB7xvH-8g-Kht0DaFz1tH&hc_ref=ARRHyAJKvQ4YSzD0f7woouRKbkKJuDn8qVUnclPsVfZEa7MQ0WGyqvzSFYRgsJJDo_A&fref=nf
https://onlinetickets.world/uk/tickets-booking/1609275465
https://onlinetickets.world/uk/tickets-booking/1609275465
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-09-2019
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-Verechen%60-19-1-723x1024.jpg
http://ft.org.ua/ukr/spectacleNoAfisha?filters&f_type=5
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Основна сцена 

21 – В. Шекспір «Коріолан» (драма на 2 дії) 

27 – «Verba» (вистава за мотивами драми-феєрії Лесі Українки 

«Лісова пісня») 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

11, 14 – Г. Горін «Тев’є Тевель» (вистава на 2 дії за мотивами творів 

Шолом-Алейхема) 

 

 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire 

Основна сцена 

22  – Д. Карон «Фальшива нота» (драма на 1 дію) 

27, 29 – Ж. Ануй «Пасажир без багажу» (драма на 2 дії) 

28 – А. Касона «Дерева помирають стоячи» (вистава з антрактом) 

Нова сцена 

28  

(12:00) 

– Л. Хюбнер «Серце боксера» (драма на 1 дію) 

Сцена під дахом 

29  

(19:30) 

– Ю. Яковлєв «Дорога без кінця…» (моновистава на 1 дію) 

 

 Київський академічний Молодий театр: 
https://molodyytheatre.com/afisha 

Камерна сцена 

8 –  Евріпід «Медея» (трагіко-медія) 

10 – «Ласкаво просимо до пекла» (сповідь ворога без антракту за 

п’єсою В. Зуєва «Мамочки») 

Мікросцена 

28 –   О. Вайлд «Саломея» (іронічна містерія на 2 дії) 

 

 Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

https://drama-comedy.kiev.ua/ 

6, 22 – С. Пелтола «Гарантія 2 роки» (квест) 

11, 25 – М. Досько «Лондон» (моновистава) 

14 – П. Ар’є «Сталкери» (специфічна комедія) 

18 – Голохвастoff (комедія на 2 дії за мотивами п’єси 

М. Старицького «За двома зайцями») 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://molodyytheatre.com/afisha
https://drama-comedy.kiev.ua/
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25 – Н. Ворожбит «Погані дороги» (шість історій про життя і війну) 

Мала сцена 

7, 28 

(15:00) 

– «Романтика» (вистава без антракту за мотивами новели 

М. Хвильового «Я (Романтика)») 

8, 22 

(15:00) 

– П. Ар’є «Клас» (майже документальна вистава) 

 

 Київський академічний драматичний Театр на Подолі: 

http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire 

Нова сцена 

4 – В. Жежера «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (драма за 

романом Панаса Мирного) 

5, 18 

(19:00),  

28  

(18:00) 

–  М. Д. Салліван «1984» (за однойменним романом-антиутопією 

Дж. Орвелла) 

7  

(18:00), 

25  

(19:00) 

–  М. Булгаков «Зойчина квартира» (трагіфарс) 

8  

(18:00) 

–  І. Вирипаєв «Мрії оживають» (іронічна комедія про любов та 

смерть) 

10 – О. Прибіш «За двома зайцями» (фейк на 2 дії за творами 

І. Нечуя-Левицького та М. Старицького) 

15  

(18:00) 

– «Сніг у квітні» (вистава з антрактом за повістю Т. Вільямса 

«Римська весна місіс Стоун») 

21  

(18:00) 

– В. Лавренчук  Got to be free, або Маєш бути вільним! (рок-

мюзикл) 

Зала Ігоря Славинського 

14  

(18:00) 

– І. Калашнікова «Біля мого вікна» (монолог під ялинкою) 

 

Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-koleso.kiev.ua/1587-

репертуар-на-травень-2019 

21 – «Мамо, де ти? (все по Фрейду)» (вистава за п’єсою К. Ілієва 

«Велика мама»). Режисер – Я. Бінєв (Болгарія) 

Сцена у кафе театру 

18, 19 – І. Ільф та Є. Петров «Одеса. Шалене кохання» (музична 

http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
http://teatr-koleso.kiev.ua/1587-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2019
http://teatr-koleso.kiev.ua/1587-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2019
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комедія, граємо разом) 

 

Київський академічний театр «Золоті ворота»: http://zoloti-vorota.kiev.ua/ 

8 – А. Стріндберг «Фрекен Юлія» (драма) 

11, 27 – В. Шекспір «Річард ІІІ» (політичний гротеск). Міжнародний 

проєкт – копродукція із Магдебурзьким театром. Режисер – 

К. Кромбгольц (Німеччина) 

Сцена 6 (вул. Васильківська,1) 

5, 13 – П. Ар’є, М. Смілянець Отелло/Україна/Facebook (це зовсім не 

«Отелло») 

25 – Р. Горовий, Т. Бо «Бери од жизні всьо» (життєва комедія) 

 

 Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

https://www.suzirja.kiev.ua/ 

Основна сцена (Салон) 

15 –  Б. Гнатюк «Украдена краса» (театральний слешер/детектив) 

22, 26 –  «Три високі жінки» (трагіфарс за мотивами однойменної п’єси 

Е. Олбі) 

Мікросцена 

21, 27 

(19:30) 

–  «Стара актриса» (незвичайна історія  за мотивами п’єси 

Е. Радзинського  «Старая актриса на роль жены 

Достоевского») 

 

 Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
http://tuz.kiev.ua/afisha/May_2019 

Велика сцена 

21 – В. Шекспір «Сон літньої ночі» (феєрія на 2 дії) 

Мала сцена 

1  

(12:30) 

– Я. Екхольм «Людвіг ХІV» (музична казка на 1 дію) 

7, 8 – Н. Саймон «Бережіть Флорес» (комедія на 2 дії) 

14 

(19:00), 

26  

(17:00) 

– Ю. Винничук «Місце для дракона» (аполітичний детектив) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2019-09 

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
https://www.suzirja.kiev.ua/
http://tuz.kiev.ua/afisha/May_2019
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2019-09
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Велика зала 

7, 15, 22 

(13:00)  

– Є. Огородній «Маленька Баба-Яга» (вистава для дітей за 

казкою О. Пройслера) 

7  

(15:00), 

14, 22  

(17:00) 

– Є. Огородній «Мауглі» (вистава для дітей за однойменним 

твором Р. Кіплінга) 

Мала зала 

 14, 15  

(11:30) 

– М. Богомаз «У бабусі Дусі» (бебі-театр) 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

Дніпра: https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-

lalok-109.html 

14, 29  

(11:00, 

13:00) 

–  О. Толстой «Витівки Буратіно» (казка-пригода) 

15  

(11:00, 

13:00) 

– С. Брижань «Пан Коцький» (жартівлива опера за мотивами 

української народної казки) 

22  

(11:00, 

13:00) 

–  М. Урицький «Дюймовочка» (казка диваків за мотивами твору 

Г.-Х. Андерсена) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: http://www.musictheatre.kiev.ua/ 

19, 29 Відкриття театрального сезону 

– В. А. Моцарт «Весілля Фігаро» (еротичний трилер на 2 дії) 

28 – «Легенда про вічне кохання» (балет на 1 дію на музику 

Ф. Шуберта) 

– «Історії у стилі танго» (сучасний балет на 1 дію на музику 

А. П’яццолли та ін.) 

 

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

«Новий український театр» 

6, 30 – Ю. Васюк «Собачий вальс» (моторошна комедія) 

7 – О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз) 

13 – І. Рибалко «Твій найкращий друг – ”Ігуана“» (вистава-концерт) 

https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-109.html
https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-109.html
http://www.musictheatre.kiev.ua/
http://nut.kiev.ua/veresen/


7 

 

Театр «Божа корівка» 

21 

(12:00) 

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

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

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

10 – «Каллас (Не) біографічна драма» (історія пристрасті). 

Режисер-постановник – В. Голосняк 

14 – «Твоя дочка, Єва» (драма на одну дію за сценарієм фільму 

І. Бергмана «Осіння соната»). Постановка і музичне рішення 

Я. Ушпік  

 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

14 –  Д. Корчинський «В. О. П.» (містична драма з елементами 

комедії). Антрепризна вистава за участі А. Пашиніна, 

М. Кришталя, Н. Борушка та ін. (режисер – І. Марусяк)   

12  

(20:00) 

–  Лесь Подервянский «Репка, або Хулі не ясно» (казка-фентезі 

для дорослих про минуле і майбутнє). Антрепризна вистава за 

участі О. Вертинського, К. Вертинської, О. Папуші та ін. 

(режисер – В. Жила) 

18 –  Е.-Е. Шмітт «Розпусник» (комедія). Антрепризна вистава за 

участі К. Кістень, І. Рубашкіна, О. Ларіної та ін. (режисер – 

О. Крижановський) 

19 – Е. Скарпетто «Пригоди італійців в Італії» (комедія). 

Антрепризна вистава за участі Леся 

Задніпровського, О. Вертинського, Р. Писанки та ін. (режисер – 

В. Жила) 

25 –  «Про що мовчать жінки» (детективна комедія). Антрепризна 

вистава за участі К. Кістень, С. Кияшка,  

А. Кузіної та ін. (режисер – В. Белозоренко) 

28 – «Хочу зніматися в кіно» (комедія). Антрепризна вистава за 

участі К. Кістень, О. Яреми, М. Трепікової (режисер – 

А. Артіменьєв) 

29 –  О.Тарасуль, Є. Хаїт, В. Явник «Потяг Одеса-Мама» (як би 

комедія…). Антрепризна вистава за участі О. Волкової (РФ), 

О. Філімонова, Р. Писанки та ін. (режисер – І. Славинський) 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
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На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

21 – Композитор В. Бистряков «Весна для Гітлера» (музична 

комедія за мотивами американського мюзиклу «Продюсери»). 

Антрепризна вистава за участі О. Суханова, О. Меламуда, 

О. Ступки та ін. (режисер – С. Горов) 

27 –  П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 2 дії Академічного 

театру «Київ  Модерн-балет»). Лібрето, хореографія та 

постановка – Раду Поклітару 

 

На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для 

дітей та юнацтва:  

21 Вечір одноактних балетів Академічного театру «Київ 

 Модерн-балет» 

–  «Болеро» (балет на одну дію на музику М. Равеля), 

– «Дощ» (хореографічна фантазія на музику народів світу та 

Й. С. Баха). Лібрето, хореографія та постановка – Раду 

Поклітару   

 

На сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі 

Українки: 

10 – «Люкс для іноземців» (комедія за мотивами однойменної п’єси 

Д. Фрімана). Вистава Театральної компанії «Бенюк і 

Хостікоєв» 

 

 

Театральні гастролі 

 

На сцені Центру культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6): 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) 
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Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського: Гастролі 

Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного 

театру імені братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака  

30 –  «Жменяки» (вистава за однойменним романом М. Томчанія) 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

Національна філармонія України: 
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/ 

7 –  Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (головний диригент – М. Дядюра). Солістка – Фудзіко 

Хеммінг (фортепіано, Японія)  

13  Відкриття 156-го концертного сезону 

–  Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (головний диригент – М. Дядюра). Солісти – К. Парк 

(фортепіано, Німеччина), Л. Гревцова (сопрано) 

15 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти». 

Диригент і соліст – М. Рисанов (альт) 

18 Прем’єри в Україні 

– «Nota Bene Chamber Group». Р. Лопатинський (фортепіано), 

М. Грінченко (скрипка), А. Павлов (скрипка), І. Грицишин 

(альт), А. Полуденний (віолончель), Ю. Немировський 

(кларнет) 

21 «Танго з оркестром» 

–   Київський камерний оркестр Kiev Tango Project: К. Шарапов 

(скрипка), Т. Павлічук-Тишкевич (фортепіано), С. Курдицький 

(бандонеон), Д. Третяк (контрабас) 

25  Вечір португальського фаду 
– «Нагота мого фаду». І. Граса (вокал фаду), Р. Мартіньш 

(португальська гітара), Б. Давіде (класична гітара), Л. Тріндаде 

(бас гітара) – Португалія. За підтримки Посольства Португалії 

в Україні 

29 – Тріо Immersio (Австрія): В. Жук (скрипка), М. Вардзелашвілі 

(фортепіано), Н. Станкович (віолончель). За підтримки 

Австрійського культурного форуму 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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Національний будинок органної та камерної музики України: 
 http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/

lang,ua/ 

14  

(19:30) 

Відкриття ХХХІХ концертного сезону 

– «Парад органістів». Народні артисти України: В. Кошуба, 

І. Калиновська, Заслужені артисти України: В. Балаховська, 

І. Харечко, М. Сидоренко, Г. Бубнова 

18  

(19:30) 

Органна музика: подорож крізь час 

–  З.а. України Максим Сидоренко  

21  

(19:30) 

Шедеври органної музики 

–  Н.а. України Ірина Калиновська  

23  

(19:30) 

Вічний Вівальді 

–  Заслужений ансамбль України Квартет ім. Миколи Лисенка, 

Заслужені артисти України: І. Пліш (сопрано), К. Баженова 

(фортепіано), В. Балаховська (орган); Т. Рой (флейта) 

24  

(19:30) 

Органні твори Йоганна Себастьяна Баха 

–  З.а. України Ганна Бубнова 

26  

(19:30) 

Вечір романтичної музики 

– Заслужені артисти України: І. Іщак (контртенор), М. Сидоренко 

(орган); О. Швидка (сопрано), М. Желізняк (валторна) 

27  

(19:30) 

Перлини світової музичної скарбниці 

–  Н.а. України Володимир Кошуба (орган) 

30  

(19:30) 

Шедеври класичної музики 

– Національний академічний оркестр народних інструментів 

України (художній керівник та головний диригент – 

н.а. України В. Гуцал). Народні артисти України: Л. Ларікова 

(сопрано), І. Калиновська (орган)  

 

Національна опера України:  
https://www.opera.com.ua/afisha?type=99&month=01-09-2019 

1    Відкриття 152-го театрального сезону 

– Гала-концерт за участі артистів опери, балету, симфонічного 

оркестру та хору 

11, 12 Маестро Хобарт Ерл представляє… 

– Симфонічний оркестр Сілезької філармонії (Польща), хор 

національної опери України (хормейстер – Б. Пліш), 

Д. Гуцерієва (віолончель, РФ), А. Гуцерієв (фортепіано, РФ) 

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
https://www.opera.com.ua/afisha?type=99&month=01-09-2019
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Національний палац мистецтв «Україна»:http://palace-

ukraine.com/afisha/big_hall/ 

27 – Ювілейний концерт тріо IL Volo: П. Бароне, І. Боскетто і 

Д. Джінобле (Італія) 

28 – «Усміхнись!». Концерт майстра художнього слова, н.а. України, 

Героя України Анатолія Паламаренка  

 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського: 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака  

8  Міжнародний проєкт «Симфонії всесвіту» 

– Симфонічний оркестр «Віртуози Києва» (диригент – 

Д. Яблонський) 

15 – Гала-концерт до відкриття 85-го театрального сезону 

Київського національного академічного театру оперети 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

20 – Salvador Sobral (Португалія) у рамках світового туру на 

підтримку нового альбому «Paris, Lisboa» 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

7 –  Гала-концерт з нагоди відкриття 7-го сезону 

11 –  «Голос скрипки». Концерт н.а. України Богдани Півненко 

12 Музика Любові  

– «Je T’aime». Концерт з.а. України Любові Доброноженко. 

Участь беруть: Т. Іванніков (гітара), А. Коляда (скрипка), 

артисти балету Київського національного академічного театру 

оперети М. Боцик та Д. Бузько  

17 –  «Музика осіннього листя». Вечір романсу у виконанні солістів 

київських музичних театрів і колективів 

21 – «Все про Кармен». Вечір іспанської музики і танцю  

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва (вул. Межигірська, 2): http://www.musictheatre.kiev.ua/ 

АРТ-СЦЕНА театру 

24 Пам'яті Романа Стадника 

– «І знову труба мелодію заграє…». Концерт оркестру за участі 

http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/
http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://www.musictheatre.kiev.ua/


12 

 

хору театру (диригент-постановник – Д. Осман) 

 

Національний цирк України: 
https://v2.parter.ua/circus-shaleni-mriinyky 

14, 21,  

(16:00), 

15, 22, 29 

(12:00), 

27 

(19:00), 

28  

(12:00, 

16:00) 

Відкриття 59-го сезону   

–  «Шалені мрійники» (стимпанк цирк-шоу) 

 

 Палац спорту: 

1 –  Концерт пам’яті Миколи Мозгового 

 

Київський планетарій: 

https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect?filterText=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0

%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%

BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&gclid=EAIaIQobCh

MI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE 

4  

(19:30) 

– «Імпровізатор. Легенди одного піаніста». Композитор і 

виконавець Влад Солодовников виконає власні імпровізації 

на роялі, органі та синтезаторі 

7  

(19:30) 

Повнокупольне шоу 

– Музичне сяйво «Карпатський транс» в рамках проєкту 

«Містерія Звуку»  

13  

(19:30) 

– Іспано-африкано-індійська музична екзотика від гурту 

SV Savana: М. Кримов (бас гітара), С. Пучков (табла, 

барабани), В. Стеценко (гітара) 

17  

(19:30) 

– Шоу італійської музики під зоряним небом у виконанні 

О. Гаврачинської (скрипка), М. Орлова (саксофон), 

Ю. Олійник та С. Юрченка (вокал) 

 

Київський академічний музично-драматичний циганський театр 

«Романс» (пр-т Перемоги, 38): https://esport.in.ua/ru/theatre/ciganskij-teatr-

romans-344.html 

28 –  «Романтика романсу». Камерний концерт при свічках 

 

Будинок актора: 

https://v2.parter.ua/circus-shaleni-mriinyky
https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect?filterText=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&gclid=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect?filterText=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&gclid=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect?filterText=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&gclid=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect?filterText=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&gclid=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
https://esport.in.ua/ru/theatre/ciganskij-teatr-romans-344.html
https://esport.in.ua/ru/theatre/ciganskij-teatr-romans-344.html
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https://kiev.karabas.com/ua/hall/dom-aktera/ 

19 – Milord. Концерт за піснями Едіт Піаф у виконанні Вікторії 

Васалатій. Спеціальний гість – гітарист гурту Yurcash 

Ю. Кондратюк 

 

Театрально-концертний комплекс «Freedom Hall» (вул. Кирилівська, 134): 

27  – Київський національний академічний театр оперети 

представляє концерт «10 тенорів» (диригент-постановник –  

з.д.м. України І. Ярошенко) 

28  – Київський національний академічний театр оперети 

представляє гала-шоу UA: «Світові шедеври» 

29  

(20:00) 

–  «Відверто…». Творчий вечір н.а. України Остапа Ступки 

 

«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

18 – The Best. Найкраще. Виступ Муніципальної академічної 

чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького 

 

На сцені Будинку кіно: 

21  

(16:30, 

19:30) 

–   Концерт «Хор монахів виконує рок» (проєкт продюсерського 

центру RESONANCE GROUP) 

https://kiev.karabas.com/ua/hall/dom-aktera/
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ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

протягом       

місяця 

    до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності 

– «Прапори та реліквії української звитяги». Світлини, 

документи, символи влади часів козацтва, печатка 

українського уряду в екзилі, передана останнім президентом 

УНР М. Плав’юком тощо (з колекції музею) 

 –  «Жінки Прекрасної епохи». Зразки жіночого одягу кінця ХІХ 

– початку ХХ ст. (з колекції музею, Музею історичних 

коштовностей України та приватної колекції Д. Піркла) 

 – «Утопія тоталітаризму. Реальні світи Орвелла: від СРСР до 

РФ». Документи та раритети епохи тоталітарного режиму, які 

демонструють способи масової пропаганди  радянської і 

російської систем, особливо на українських землях 

 –  Homo scriptor. Людина, яка пише. Оригінальні приладдя для 

письма від часів античності до сьогодення 
 

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»: 

протягом       

місяця 

до 85-х роковин пам’яті жертв Голодомору 

–  «Голоси з-за океану». Світлини та спогади в листах очевидців 

Голодомору 1932–1933 рр., що емігрували після 30-х років 

ХХ ст. до Австралії 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

Виставкові зали «Хлібня» 

6-28 – «Історія. Ілюстрації. Фантазії». Живопис та графіка на 

історичну тематику українських художників кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. 

протягом 

місяця 

– «Мова емалі». Техніка гарячої емалі О. Коваля (м. Київ) 

 – «Шлях до незалежності довжиною в 300 років». 

Фотодокументальна виставка до Дня незалежності України 

Софійський собор 

протягом 

місяця 

–  «Софія Київська: 1000-річчя могутності духу». Про 

створення та історичну долю Софійського собору: артефакти 

княжої доби – візантійські монети, печатки, архітектурні 

деталі та будівельні матеріали часів Київської Русі-України, 

мозаїки та фрески тощо (за підтримки Українського 
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культурного фонду) 

 – «Софія Київська». Фото- та кінодокументальна виставка до 

85-річчя створення заповідника 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври» (оновлені 

експозиції; з колекції заповідника) 

з 10 

(корпус 

№ 4) 

–  «Зірковий слід на небосводі Лаври». Живопис та гравюри 

В. Соніна (1850–1942) 

Виставкова зала Успенського собору 

протягом 

місяця 

–  «Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра». До 380-

річчя від дня народження гетьмана України І. С. Мазепи 

(1639–1709; з фондової колекції заповідника)  

 

Національний музей літератури України: 

до 12 –  «”Сад житейський“ Валерія Шевчука: до 80-річчя митця». 

    Матеріали з фондів музею, запасників Київського 

академічного драматичного театру на Подолі, власної 

колекції художниці Н. Михайличенко та приватних 

книгозбірок 

до 21 –  «Отечество ж собі грунтуймо в ріднім слові…» (П.Куліш). 

До 200-річчя від дня народження письменника, фольклориста, 

етнографа Пантелеймона Куліша (1819–1897; з фондів музею) 

до 30 – «Так Котляревський у щасливий час Вкраїнським словом 

розпочав співати…» (Іван Франко). До 200-річчя від дня 

народження поета і драматурга І. П. Котляревського (1769–

1838). З фондів музею, колекції художніх робіт 

А. Базилевича та колекції одягу народно-ужиткового  

мистецтва Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

1-5 у рамках музейної рубрики «Літературний календар» 

–  До 95-річчя від дня народження письменника, громадсько-

політичного діяча, Героя України П. А. Загребельного (1924–

2009) 

2-30 –   Книжково-ілюстративна  виставка до Дня знань 

7-15 – До 185-річчя  від дня народження  письменника і 

фольклориста А. П. Свидницького (1834–1871) 

з 16 – До 100-річчя заснування Державної наукової установи  

«Книжкова палата України імені Івана Федорова». Друковані 

видання періоду визвольних змагань  1917–1921 рр. (з фонду 

Державного  архіву друку) 
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17-30 –  До 155-річчя від дня народження письменника та 

громадського діяча М. М. Коцюбинського (1864–1913) 

з 27 – До 90-річчя від дня народження  поета і перекладача, 

громадського діяча, Героя України Д. В. Павличка 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

до 15 – «Класика майбутнього». Проєкт студії «Домосфера» де 

показані сучасні напрямки руху суспільства через дизайн 

з 17 – «Буття сакральне». Живопис Н. Мартиненко (Чернігівська 

обл.) 

 

 «Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

до 2 – «Народжена бути вільною». Виставка дитячого малюнку до 

Дня незалежності України 

з 6 – «Змінена людина». Роботи Б. Лур’є (1924–2008) спільно з 

Мистецьким фондом Бориса Лур’є (Нью-Йорк, США) 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 15 –  До 70-річчя від дня народження В. Дудіна (художнє скло, 

1949–2018). З колекції родини художника 

протягом 

місяця 

–  «Чорні коні». Скульптура зі скла А. Мункевіци (м. Рига, 

Латвія) 

 

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

до 8 – «Музей. Століття». Історико-документальний виставковий 

проєкт до 100-річчя Національного музею мистецтв ім. Б. та 

В. Ханенків 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 30 – «Малярство: Вибране з колекції Музею Івана Гончара». 

Твори народних малярів, які репрезентують хатню та 

церковну ікону народного письма XVII – середини ХХ  ст. 

з різних регіонів України  

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

4-14 – «Акварелісти Києва». Колективна виставка живопису 

В. Чебаника, М. Соколова, М. Савченка та ін. (спільно з 

Національною академією мистецтв України та КО НСХУ) 

4-16 –  «Географія». Виставка етнічних прикрас С. Салюк (м. Львів) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): 

протягом – «Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір». Пам’яті Маркіяна 
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місяця Паславського, який загинув на Сході України під час 

визволення Іловайська (спільно з музеєм Революції 

Гідності) 

 

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

до 15 – «Світло Бориса Лєкаря. Київ – Єрусалим – Вічність». 

Живопис Б. Г. Лєкаря (1932–2010) 

 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

місяця 

–  До Дня народження актриси, театральної діячки,  н.а. УРСР 

М. К. Заньковецької (1854–1934) 

 

Музей книги і друкарства України: 

протягом 

місяця 

– «Куліш. Пантелеймон Куліш». Міжмузейний виставковий 

проєкт до 200-річчя від дня народження письменника, 

фольклориста, етнографа П. О. Куліша (1819–1897) 

 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 15 – «Літній щоденник». Роботи українських художників: 

М. Базак, Л. Веліляєва, О. Войтовича та ін. (з музейної 

колекції) 

 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 

–  «Киев – Родина нежная». До 130-річчя від дня народження 

артиста естради, співака, актора, поета і композитора 

О. М. Вертинського (1889–1957) 

 

Музей гетьманства:  

до 19 –  «Магія кольору». Живопис І. Притули (м. Львів) 

 

Національний центр Олександра Довженка (вул. Васильківська, 1): 

з 13 – «ВУФКУ. Lost & Found». Прем’єрна виставка в рамках 

програми відкриття Музею кіно (за підтримки Українського 

культурного фонду):  

http://www.dovzhenkocentre.org/event/328/ 

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

20-29 – «Барви світу – Туреччина». Художня виставка, представлена 

ГО «Барви Життя» 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в): 

http://www.dovzhenkocentre.org/event/328/
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  до 20 – «Жовтий / Блакитний». Колективна виставка живопису та 

графіки українських художників: П. Бевзи, Б. Буряка, 

Ф. Гуменюка та ін. 

 

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

до 17 –  «Донбас: Чорне Золото». Фотовиставка С. Коровайного, у 

партнерстві із Радіо Свобода та New Cave Media, про будні 

шахти «Південнодонбаська 1», біля міста Вугледар, 

Донецької  обл. та документальні відео, створені за 

допомогою спеціальної камери з кутом огляду 360° 

  до 21 – «Визначні жінки». Фотовиставка про жінок сьогодення та 

минулого. До Дня рівності жінок в США (Women’s Equality 

Day) 

 

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

  до 3 –  «Примхи свободи». Живопис В. Петрова (м. Харків) 

5-22 –  Живопис Б. Буряка (м. Львів) 

 

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

  з 6 –  «Анатомічний атлас». Серія текстильних об’єктів-аплікацій 

А. Подерв’янської (м. Київ) 

 

Мистецький простір «Gallery 83» (вул. Тарасівська, 3а): 

  до 8 – «Emoveo». Арт-проект за участі авторів: Т. Русецької, 

Т. Колісник, П. Кузнєцової, Є. Примаченка (живопис, 

скульптура) 

 

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

до 22 –  Уречевлення / Objectified. Графіка Я. Солопа (м. Київ) 

 

Зона креативних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8): 

до 3 –  «Зализуючи рани війни». Фотовиставка А. та Л. Достлєвих  

15  

(11:00-

21:00) 

– ІІ Фестиваль фотокниг [фотоальбомів] та виставка приватних 

колекцій фотокниг і фотожурналів: 

 https://www.facebook.com/events/461522451348653/ 

  

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

до 3 –  «Любов до трьох колористів та закохана дівчина з 

гітарою». Живопис О. Ройтбурда (м. Одеса) 
 

Галерея мистецтв «Лавра» (пров. Лаврський, 9):  

до 15 – «Blue Monday». Графіка Б. Кашапова, живопис 

Р. Михайлова 
 

https://www.facebook.com/RadioSvoboda.Org/
https://www.facebook.com/newcavemedia/
https://www.facebook.com/events/461522451348653/
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Київська міська галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська,1): 

26–29 –  «Photo Kyiv Fair 2019». Щорічний міжнародний 

професійний арт-ярмарок фотографії 

 

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

до 20 –  «Містифікація кохання». Живопис Д. Коваля (м. Київ) 

 

Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104): 

до 15 Міжнародний мультиекспозиційний виставковий проєкт 

– «Велике Коло».  Ідеї художників-авангардистів ХХ ст. в 

роботах сучасних митців з різних країн світу. Україну 

представляють: Т. Сільваші, Б. Ґубіанурі, О. Домбровська, 

С. Попов, М. Вайда 

  

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

протягом 

місяця 

– «Заборонене зображення». Проект дослідницької платформи 

PinchukArtCentre, що складається з двох частин –

персональної виставки художника і фотографа Б. Михайлова 

(м. Харків) та проекту Харківської школи фотографії 

«Перетинаючи межу»  

 

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

до 13 – «Психодарвінізм. Еволюція видів» Живопис І. Чічкана 

(м. Київ) 

 

Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 

до 3 – Твори сучасних художників – живопис, графіка, скульптура 

(колекція із власних фондів) 

 

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

3-21 –  Patchwork – простора дорога в життя. Роботи Р. Геніної, 

виконані в техніці «печворк» та вишиті твори мистецтва 

4-21 – «Мовою квітів». Художні твори Н. Топчій та її учениць  

(розпис по тканині в техніці «фунтик») 

5-21 –  «Ляльки. Ведмеді Тедді. Солдатики». Колекція О. Скляренко 

та О. Сморчкова 

 

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

  до 2 – «Острів». Дитячі ілюстрації художників-монументалістів 

А. Рибачук та В. Мельниченка, створені в період 1950–1980-

х рр. (м. Київ) 

 

 

 
Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач відділу 



20 

 

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

