МИСТЕЦЬКИЙ ВЕРЕСЕНЬ–2014 
Ф ЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ , КУЛЬТУРНО - МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
 Літературно-мистецькі зустрічі «Діалог двох культур» (Україна–Польща)
(04–07.09, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний
заповідник,
Кременецький
літературно-меморіальний
музей
Ю. Словацького, Тернопільська обл.)
 21-й Міжнародний книжковий «Форум видавців у Львові» (11–14.09,
м. Львів)
 V Львівський бібліотечний Форум у рамках 21-го Міжнародного
книжкового «Форуму видавців у Львові»
 Міжнародний мистецький фестиваль «ГогольFest» (11–21.09, м. Київ)
 ХІІ Міжнародний музичний фестиваль «Джаз Коктебель» (11–14.09, смт
Затока, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл.)
 Міжнародний фестиваль сучасного вуличного мистецтва «Республіка»
(12–14.09,
Національний
історико-архітектурний
заповідник
«Кам’янець», м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
 Міжнародні наукові читання «ІІІ Спаські читання», присвячені 110-річчю
від дня народження І. Г. Спаського (24–26.09, м. Ніжин та м. Батурин,
Чернігівська обл.)
 Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Актуальні
питання охорони культурної спадщини» з нагоди відзначення 20-річчя
створення
Національного
заповідника
«Замки
Тернопілля»
(26.09, м. Збараж, Тернопільська обл.)
 Міжнародна наукова конференція «Вірмени в соціокультурній еволюції
українських земель» (на відзначення 250-ї річниці від часу спорудження
Вірменської церкви у Бережанах; 26–27.09, м. Бережани, Тернопільська
обл.)
 XXV Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест» (27.09–04.10, м. Київ)
 І
Всеукраїнський
фестиваль
камерного
хорового
мистецтва
ім. В. Іконника (22–26.09, Національний будинок органної та камерної
музики України, м. Київ)
 XVII Всеукраїнський конкурс професійних читців ім. Лесі Українки
(22–27.09, м. Луцьк, Волинська обл.)
 Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»
(24–28.09, м. Кіровоград)



У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення

1

В ІДКРИТТЯ ТЕАТРАЛЬНОГ О СЕЗОНУ
ТА ПРЕМ ’ ЄРИ ВИСТАВ У МІСТІ К ИЄВІ
Національна опера України:
18

– Відкриття 147-го театрального сезону.
М. Лисенко «Наталка Полтавка»

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
6, 19
24

– Е. Іонеско «Носороги» (прем’єра комічної трагедії)
– Дж. Скарначчі, Р. Тарабузі «Моя професія – синьйор з
вищого світу» (прем’єра комедії)

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки:
– Ф. Ведекінд «Пробуждение весны» (дитяча трагедія).
Українсько-німецький проект у рамках IV Міжнародного
сценічного проекту спільно з Інститутом театрознавства
Університету Л. Максиміліана (м. Мюнхен, Німеччина)
– Відкриття 89 театрального сезону.
12
Леся Українка «В плену страстей» («Камінний господар»,
драма)
– «Джульетта и Ромео» за У. Шекспіром (історія любові та
20, 27
ненависті, прем’єра)
21, 24, 28 – «Клавдия Шульженко. Старинный вальс». Музично(«Сцена сценічна композиція О. Гаврилюк і О. Когут (прем’єра)
5–9

под
крышей»)

Київський національний академічний театр оперети:
14
20
25
27, 28

– Відкриття 80-го театрального сезону.
Гала-концерт
– Музика К. Портера «Цілуй мене, Кет!» (прем’єра мюзиклу)
– Музика Ф. Ерве «Мадемуазель Нітуш» (прем’єра оперети)
– Музика О. Колкера «Труффальдіно із Бергамо» (прем’єра
мюзиклу)

Київський академічний театр «Колесо»:
12, 13, – Ф. Дюрренматт «Портрет планети» (чорний фарс, прем’єра)
14
Київський академічний Молодий театр:
7
7, 27
9, 28

– Відкриття 36-го театрального сезону.
– Ф. Шіллер «Підступність і кохання» (прем’єра)
– У. Сароян «Я знайду тебе, тому що кохаю» (прем’єра)

(Мала
сцена)

2

10, 27
(Мікро
сцена)

13, 28
23

– А. Уеда «Розпуста змії» (інтимна рапсодія без слів,
прем’єра)
– Ів Жаміак «Потрібні брехуни!» (прем’єра комедії)
– Н. Січчіч «В чом чюдо, тьотя?» (прем’єра сучасної комедії
з елементами гри)

Київський академічний драматичний театр на Подолі:
Театральна вітальня
– Відкриття 28-го театрального сезону.
11
11, 12, – «Вернисаж на Андреевском» (театральне буріме, прем’єра)
26, 27
20, 21 – Л. Толстой «Что я видел во сне...» (прем’єра сценічного
оповідання)
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
6
6, 23
28

– Відкриття 37-го театрального сезону.
– Дж. Керр «С любимыми не расслабляйтесь...» за п’єсою
«Случайное прикосновение» (прем’єра)
– У. Гибсон «Двое на качелях» (прем’єра мелодрами)

(Мала
сцена)

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
5
5, 6
13, 21

– Відкриття театрального сезону.
– П. Пальмад, К. Дютюрон «Схоже на щастя» (прем’єра)
– Ж. Ануй «Антігона» (прем’єра)

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва:
6
6, 17
23
25

– Відкриття 33-го театрального сезону.
– «Музичні класики–3». Оперна абетка для дітей та їхніх
батьків, або У пошуках загублених нот (прем’єра)
– Г. Форе «Реквієм» (прем’єра)
– «...Билет до станции... Любовь». Театралізований вечір
романсу у виконанні солістів театру (прем’єра)

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
30

– «Медведь» и «Предложение» (вистава за п’єсами
А. Чехова). Участь беруть: н.а. України О. Сумська, з.а.
України В. Борисюк, з.а. України О. Вертинський,
Ю. Горбунов, Л. Ребрик (прем’єра)

Т ЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ
На сцені Будинку художника:
Гастролі театру «Маски-шоу», м. Одеса:
3

20

– Б. Барський «Ромео та Джульєтта» (комедія)

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:

19

Гастролі Київського обласного музично-драматичного
театру ім. П. Саксаганського (м. Біла Церква)
– І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія)

К ОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ
Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка:
16

17

18

19

20

22

23

Відкриття 151-го концертного сезону.
За підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні,
Італійського інституту культури в Україні, CIDIM –
Національної музичної ради Італії з нагоди головування
Італії в Раді Європейського Союзу. Концерт циклу Suono
Italiano («Італійський звук»)
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (головний диригент – н.а. України Р. Кофман), соліст
– Б. Лупо (фортепіано, Італія)
– Національний ансамбль солістів «Київська камерата»
(художній керівник і головний диригент – н.а. України В.
Матюхін), солісти: заслужені артистки України Б. Півненко
(скрипка),
Т. Ходакова (сопрано), Д. Кузьмін (флейта), Д. Таванець
(фортепіано)
Концерт «Зірковий калейдоскоп». Хіти ХХ століття
– Національний академічний духовий оркестр України
(диригент – О. Рощак)
Концерт симфонічної музики
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент – н.а. України
В. Сіренко), соліст – В. Соколов (скрипка)
Людвіг ван Бетховен
– Національний камерний ансамбль «Київські солісти»
(головний диригент і соліст – Д. Яблонський (віолончель,
США-Ізраїль), солісти: О. Яблонська (фортепіано, США), Ж.
Гендельман (скрипка, Ізраїль)
«Від Баха до Гершвіна»
– Київський квартет саксофоністів (керівник – з.а. України Ю.
Василевич (саксофон-сопрано), М. Мимрик (саксофон-альт),
О. Москаленко (саксофон-тенор), С. Гданський (саксофонбаритон), з.д.м. України В. Полянський (фортепіано), О. Мороз
(кларнет), В. Таран (фортепіано)
– Київський камерний оркестр (диригент – н.а. України Р.
Кофман), соліст – Д. Прощаєв (фортепіано)
4

24

25

26

27
30

За підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні,
Італійського інституту культури в Україні з нагоди
головування Італії в Раді Європейського Союзу. Концерт
циклу Suono Italiano («Італійський звук»).
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (диригент – В. Протасов)
Концерт «Дарунки осені»
– Т. Школьна (народний спів), Академічний оркестр народної
та популярної музики Національної радіокомпанії України
(художній керівник і головний диригент – М. Пікульський,
диригент – н.а. України С. Литвиненко), Український
народний хор ім. С. Павлюченка Київського національного
університету культури і мистецтв (художній керівник – О.
Скопцова), фольклорний ансамбль «Кралиця» Київського
національного університету культури і мистецтв (керівник –
з.п.к. України І. Сінельніков), Олександр Томчук (ударні),
Остап Томчук (ударні), з.а. України О. Чух (контрабас)
«Тижні Німеччини в Україні». Урочисте відкриття.
За підтримки Посольства Федеративної Республіки
Німеччина в Україні. KUSS QUARTET (Німеччина)
– Я. Кусс (скрипка), О. Вілле (скрипка), В. Колеман (альт),
М. Хахназарян (віолончель)
ХХV Міжнародний фестиваль «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ».
Урочисте відкриття
ХХV Міжнародний фестиваль «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ»

Національний будинок органної та камерної музики України:
6

9
10

11

12

Відкриття 34-го концертного сезону.
Парад органістів
– Н.а. України І. Калиновська, н.а. України В. Кошуба, з.а.
України В. Балаховська, Г. Бубнова, І. Харечко, М. Сидоренко
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України А. Ільків
(труба), з.а. України В. Балаховська (орган)
В рамках культурного обміну між Україною та Німеччиною
– Національна заслужена академічна капела України «Думка»
(художній керівник, головний диригент – н.а. України
Є. Савчук), Д. Вільке (орган, Німеччина)
Вечір старовинної музики
– Камерний ансамбль «Київ», С. Котко (колоратурний бас), з.а.
України В. Балаховська (орган)
– М. Сидоренко (орган)

5

13

16

17
18
19

20

Музика Л. ван Бетховена
– Оркестр ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського
(художній керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко,
диригент – з.д.м. України Б. Пліш), солісти: н.а. України
А. Баженов (скрипка), н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а.
України Ю. Кот (фортепіано)
Естафета поколінь
– Н.а. України В. Кошуба (орган), н.а. України І. Кучер
(віолончель), В. Кошуба (орган), Л. Кучер (віолончель)
– Тріо «Равісан», н.а. України Н. Свириденко (клавесин),
Г. Бубнова (орган), Т. Рой (флейта)
Німецька романтична органна музика
– І. Харечко (орган)
Вечір в італійському стилі
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, з.а.
України В. Балаховська (орган), з.а. України М. Ліпінська
(мецо-сопрано), К. Баженова (фортепіано)
Й. С. Бах «Я взиваю до тебе, Господи!»
– Н.а. України І. Калиновська (орган)

І Всеукраїнський фестиваль камерного хорового мистецтва
ім. В. Іконника (22–26.09)
Відкриття фестивалю. Концерт перший
22
Й. С. Бах – «Висока меса»
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент
– художній керівник, н.а. України В. Іконник-Захарченко)
23
Концерт другий
– Хор «Кредо» (художній керівник і диригент – з.а. України
Б. Пліш), вокальний ансамбль старовинної музики Vox animae
та Інструментальний ансамбль старовинної музики La cesta
(художній керівник – Н. Хмілевська)
24
Концерт третій
– Хор «Київ» (художній керівник і диригент – М. Гобдич),
Митрополичий хор Свято-Преображенського собору (диригент
– О. Тарасенко)
25
Концерт четвертий
– Жіночий хор «Оріана» (м. Одеса; художній керівник і
диригент – Г. Шпак), вокальний ансамбль сучасної музики
Alter ratio (художній керівник і диригент – О. Приходько)
26
Закриття фестивалю. Концерт п’ятий. С. Танєєв кантата
«По прочитанні псалма»
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент
– художній керівник, н.а. України В. Іконник-Захарченко)

6

27
30

– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),
Г. Бубнова (орган)
Вечір української пісні та романсу
– З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), В. Чікіров
(ліричний баритон), І. Харечко (орган), з.а. Бурятії Л. Реутова
(фортепіано)

Національний палац мистецтв «Україна» (Малий зал):
26

– «Київ Арт Ансамбль» з програмою «Чорно-білий джаз»,
присвяченою королю блюзу Бі Бі Кінгу

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
26

– Симфо-рок оркестр Lords of the Sound з програмою 100%
Soundtrack Hits

Київський міський будинок вчителя:
2
8

15

17

22
16:00
18:00

23
30

– Презентація роману «Час тирана» українського письменника,
сценариста Ю. Щербака
– Засідання клубу «Від Трипілля до сьогодення».
Тема: «Преображення Господнє – Спас. Народний календар –
вересень»
– Вечір пам’яті українського письменника, кінорежисера,
кінодраматурга О. Довженка (до 120-ї річниці від дня
народження)
– Вечір пам’яті українського літературознавця, критика,
перекладача і поета І. Світличного (до 85-ї річниці від дня
народження)
До Дня працівників освіти
– «Учителю, прекрасного ти гідний». Концерт за участю
викладачів коледжу культури і мистецтв
– Вечір пам’яті українського письменника, перекладача,
громадського діяча М. Коцюбинського (до 150-ї річниці від
дня народження)
– «Мене в дорогу мама проводжала». Літературно-мистецький
вечір за участю українського поета М. Дорожка
– «У полоні пісень». Концерт за участю членів клубів «Співуча
родина» та «Шанувальників романсу» В. Болтрика, О.
Гребенюк, Н. Полтавець, В. Колоска

Будинок художника:
5

– Народні артисти України Т. Штонда, В. Талашко та
Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.
Ревуцького з програмою «Слова твої, Великий Кобзарю, у
серці піснею лунають». До 200-річчя від дня народження Т.
Шевченка
7

28

– Поетично-пісенний вечір співака, композитора, поета, н.а.
України А. Матвійчука

Зелений театр:
18
21

– Концерт гурту «Антитіла»
– Концерт гурту «Нервы»

В ИСТАВКИ
Національний музей історії України:
протягом
місяця

з 25

– «Віхи історії: 1000-ліття української печатки»
– «Події, що змінюють життя України (листопад 2013–
лютий 2014)»
– «Сучасна українська мода»

Національний художній музей України:
до 21

– «Війна. 11 портретів». Благодійна виставка фотографій
Т. Полатайка (Україна–Канада)
– Живопис А. Сумара

Національний музей літератури України:
1–10

1–30

2–15
з 15

15–30

з 19

– «Любов к Отчизні де героїть, Там сила вража не устоїть,
там грудь сильніша від гармат...». До 245-річчя від дня
народження
українського
письменника,
драматурга,
зачинателя сучасної української літератури, громадського
діяча І. Котляревського (з фондів музею)
– Літературно-мистецька виставка «Національному
видавництву дитячої літератури "Веселка" – 80». До Дня
знань
– «Україна–Японія». Виставка живопису П. Смиковського
– Виставка до 85-річчя від дня народження українського
поета, перекладача, літературного критика і громадськополітичного діяча Д. Павличка (з фондів музею)
– «Все життя моє в літературі...». Літературно-мистецька
виставка до 150-річчя від дня народження українського
письменника і громадського діяча М. Коцюбинського
(з колекції музею та Чернігівського літературномеморіального музею-заповідника М. Коцюбинського)
– Виставка народного мистецтва с. Четвертинівка
Тростянецького
р-ну
Вінницької
обл.
у
рамках
Всеукраїнської культурно-мистецької акції «Мистецтво
одного села»
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Київський національний музей російського мистецтва:
– «Аура». Живопис А. Криволапа (м. Київ)
– Живопис В. Шерешевського (м. Київ)

10–25
з 30

Національний музей Т. Шевченка:
до 3

5–22
9–21

– «Територія душі». До 20-річчя заснування мистецької
організації «Пласт-арт» при Чернігівському музеї сучасного
мистецтва (живопис, графіка, фотографія, монументальні
об’єкти)
– «Мамай-Фест». Історико-культурологічний фестиваль,
присвячений козацтву (живопис з фондів Музею історії
м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл.)
– Живопис О. Манюка (м. Львів)
– «Слова+почуття». Живопис А. Королька (м. Суми)

Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
5–26
з 12

– Electrum modern. Емалі С. Лиховида (м. Одеса)
– Персональна ювілейна виставка В. Балибердіна (художній
метал, ювелірні вироби, м. Київ)

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
– «Вибрані твори античного мистецтва» (з колекції музею)

протягом
місяця

– «Життя води». Китайський живопис (з колекції музею)
– «Мистецтво ікебани» за підтримки Японського
культурного центру в Києві

до 21
24–28

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
до 22
до 29

– «Нова? Традиція?». Виставка рушників першої половини
ХХ ст. (з колекції музею)
– «Воїн». Виставка народної картини та ікони (з колекції
музею)

Національний заповідник «Софія Київська»:
протягом
місяця

до 15
з 23
протягом
місяця

Виставковий зал «Хлібня»
– «Натхнення під покровом Святої Софії – Премудрості
Божої». Виставка н.х. України Л. Мєшкової
– «Вся правда про Крим». Хроніки пленерів 1950–2010
років (живопис, графіка)
– «Українське наївне малярство ХХ ст.»
Будинок митрополита
– «Українське сакральне мистецтво XVI–XVIII ст.»
(з приватних колекцій)
Трапезна церква
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протягом
місяця

– «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські
храми Києва»

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
з 29

– «І мертвим, і живим, і ненародженим...». До 200-річчя від
дня народження Т. Г. Шевченка

Будинок-музей М. Заньковецької:
протягом
місяця

– «Марія Заньковецька. Найрадісніші і незабутні хвилини
мого життя». До 160-річчя від дня народження української
актриси і театрального діяча

Музей книги і друкарства України:
протягом
місяця

з 19

– Виставка графіки з приватної колекції бандуриста, з.а.
України Т. Компаніченка
– «Діти України – за єдину Україну». Виставка робіт
учасників Міжнародного конкурсу пленерного дитячого
малюнка «Золотий мольберт» (м. Львів), присвяченого 200річчю від дня народження Т. Шевченка і Небесній Сотні
– Виставка живопису і графіки О. Кваші (м. Львів)

Музей однієї вулиці:
протягом
місяця

– «Український пантеон». Виставка посмертних масок
видатних українців до Дня Незалежності України

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
до 18

– Живопис О. Морозової (музей М. Старицького)

Музей гетьманства:
1–20

– «Заступниця тепла світу
Національного
архітектурного
стародавній»

холодного» з фондів
заповідника
«Чернігів

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»
(вул. Б. Хмельницького, 7):
до 17

– «Символи української державності в ХХ ст.»

Історико-меморіальний музей М. Грушевського:
4–30

– «Воєводі, що двоглавого долає». Виставка іконопису
М. Скопа (м. Львів)

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
протягом
місяця

– Виставка однієї книги «Видання С. Петрарки XVIII ст.»
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до 26

з 10

– «Бунтарський і пристрасний дух». До 200-річчя від дня
народження Т. Г. Шевченка
– «Те кохання, палке і огнисте...». До 160-річчя від дня
народження актриси і театрального діяча М. Заньковецької
– «Зумів себе у птицю обернуть». До 125-річчя від дня
народження класика єврейської літератури ХХ ст.
Д. Гофштейна
– «В пекельному раю його душа жила». До 100-річчя від
дня народження класика літератури ХХ ст., аргентинського
письменника Х. Кортасара
– «Дедал безсмертний, втілення пориву». До 125-річчя від
дня народження кінорежисера і письменника О. Довженка

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс
«Мистецький арсенал»:
до 7

– «Український ландшафт по той бік відчаю...». Виставка
сучасної фотографії, живопису, графіки

Центральний будинок художника:
3–14
19–29

– Виставка живопису С. Суглобова (м. Київ)
– Всеукраїнська антивоєнна миротворча виставка «Надія».
До Міжнародного дня миру

Центр сучасного мистецтва М 17:
з 25

– Живопис М. Вітека (м. Київ)

Г АЛЕРЕЇ К ИЄВА :
«АBC-арт»:
до 6
9–27

– «Вулкани і меди». Живопис М. Демцю (м. Львів)
– «З когорти одержимих». Малярство, графіка, гобелен
кримських художників С. Ярового, Н. Ярової, В. Романчака
у рамках проекту «Мистецький шлях у спадок»

Bottega:
з 11

– «Відчуття реальності». Графіка
(м. Ужгород, Закарпатська обл.)

Р.

та

Е.

Тремби

Арт-центр Я. Гретера:
з4

– «Пейзаж моєї України». Живопис Н. Корф

«Ательє Карась»:
до 7

– «Український пейзаж». Живопис сучасних українських
художників
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Галерея «36»:
– Скульптура, графіка, живопис художників галереї

протягом
місяця

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА:
– Виставка щорічного проекту «Граблі» студії НаУКМА
«Антресоля»
– Живопис В. Красьохи

до 20
з 23

«Дім Миколи»:
7–16
17–28

– «Літо–2014». Етюди
– «Мій світ». Живопис О. Заліпи (м. Київ)

«Калита Арт Клуб»:
– Живопис Ю. Лазаревської (м. Київ)
– Живопис Д. Саржина (м. Харків)

5–17
з 19
«Митець»:

– Виставка пам’яті художника Л. Воєдила
– Графіка М. Лихошви (м. Київ)
– Живопис А. Постоюка (м. Київ)

1–10
11–20
22–30

PinchukArtCentre:
протягом
місяця

– Ян Фабр. Данина Ієронімусу Босху в Конго (2011–2013)
– Ян Фабр. Данина Бельгійському Конго (2010–2013)
– Групова виставка «Страх та надія»: А. Волокітін,
М. Кадан, Ж. Кадирова
– Колекційна платформа 4: Емоції та технології

«Парсуна»:
до 15

– «Янголи надії». Виставка авторської ляльки українських
художників і квілти О. Шуміліної

«Триптих Арт»:
до 9 – «Шмати». Живопис Б. Фірцака (м. Київ)
10–23 – Живопис Л. Рапопорт (м. Київ)
«Щербенко Art-центр»:
з 17

– «Чорне намисто». Інсталяція З. Ліхачової (м. Київ)

«Я Галерея»:
до 15
з 17

– «Процвітання». Графіка, інсталяція О. Грищенка (м. Київ)
– «Клімат-контроль». Живопис, інсталяція А. Логова
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К АЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ ’ ЯТНИХ ДАТ
В ЕРЕСЕНЬ
Серед дат, що відзначатимуться:
01.09
08.09

–
–

13.09

–
–
–
–
–
–
–
–

15.09
21.09
22.09
26.09
27.09
30.09

День знань
Міжнародний день солідарності журналістів
Міжнародний день грамотності
День фізичної культури і спорту
День українського кіно
Міжнародний день демократії
Міжнародний день миру
День партизанської слави
Європейський день мов
Всесвітній день туризму
Всеукраїнський день бібліотек
***

1 – 80 років від дня народження Пазенка Анатолія Федоровича,
українського і російського актора, народного артиста України, лауреата
Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1934–2008).
– 75 років від дня народження Савчука Петра Михайловича,
українського хорового диригента, заслуженого артиста України (1939).
– 55 років від дня народження Лапіної Ірини Іванівни, української
артистки оперети, заслуженої артистки України (1959).
2 – 70 років від дня народження Алікберова Віталія Мурсаловича,
українського живописця, поета, педагога, заслуженого художника України
(1944).
5 – 55 років від дня народження Лань Наталії Петрівни, української
театральної актриси, заслуженої артистки України (1959).
6 – 80 років від дня народження Сумського В’ячеслава Гнатовича,
українського актора театру і кіно, народного артиста України (1934–2007).
– 80 років від дня народження Ткаченка Олеся Миколайовича,
українського графіка, заслуженого художника України (1934–2004).
– 80 років від дня народження Харитонова Бориса Степановича,
українського актора театру і кіно, артиста естради, поета-пісняра, драматурга,
режисера, заслуженого артиста України (1934).
– 55 років від дня народження Ніколаєвої Ксенії Миколаївни,
української актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1959).
8 – 80 років від дня народження Мацегори Григорія Прокоповича,
українського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1934).
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– 65 років від дня народження Колесниченко Надії Миколаївни,
української актриси, заслуженої артистки України (1949).
9 – 245 років від дня народження Котляревського Івана Петровича,
українського письменника, театрального і громадського діяча, першого класика
нової української літератури (1769–1838).
– 105 років від дня народження Пресича Олександра Силовича,
українського диригента, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1909–1981).
10 – 120 років від дня народження Довженка Олександра Петровича,
українського кінорежисера, письменника, художника, заслуженого діяча
мистецтв УРСР, народного артиста РРФСР, лауреата Ленінської та державних
премій СРСР (1894–1956).
– 110 років від дня народження Грималюка Івана Юрійовича,
українського майстра декоративно-прикладного мистецтва (художнє
випалювання на дереві), заслуженого майстра народної творчості УРСР (1904–
1989).
– 90 років від дня народження Клименко Марії Миколаївни, української
театральної актриси, народної артистки України (1924–2000).
– 80 років від дня народження Караманова Алемдара Сабітовича,
українського композитора, народного артиста України, лауреата Національної
премії України імені Тараса Шевченка (1934–2007).
11 – 100 років від дня смерті Гаспринського (Гаспрали) Ісмаїл-бея
Мустафи-оглу, кримськотатарського культурного та громадсько-політичного
діяча, філософа-просвітителя, письменника, педагога, основоположника нової
кримськотатарської літератури (1851–1914).
12 – 100 років від дня народження Сальмана Олександра Васильовича,
українського художника театру, графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР
(1914–1971).
– 65 років від дня народження Шевчук Марії Василівни, українського
майстра декоративно-прикладного мистецтва (вишивка), заслуженого майстра
народної творчості України (1949–2007).
14 – 120 років від дня народження Корпанюка Семена Івановича,
українського майстра декоративно-прикладного мистецтва (різьблення по
дереву), заслуженого майстра народної творчості УРСР (1894–1970).
– 100 років від дня народження Яковенка Петра Максимовича,
українського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1914–2006).
– 90 років від дня народження Дорогого Семена Васильовича,
українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв
України (1924–2004).
17 – 150 років від дня народження Коцюбинського Михайла
Михайловича, українського письменника і громадського діяча (1864–1913).
– 75 років від дня народження Приходька Івана Васильовича,
українського майстра народного малярства, заслуженого майстра народної
творчості України (1939).
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– 70 років від дня народження Депо Богдана Володимировича, українського диригента і педагога, народного артиста України (1944–1992).
18 – 85 років від дня народження Горської Алли Олександрівни,
українського живописця, правозахисниці (1929–1970).
19 – 65 років від дня народження Павлінова Сергія Миколайовича,
українського співака (тенор), народного артиста України (1949).
20 – 90 років від дня народження Кленова Павла Микитовича,
українського актора театру, режисера, народного артиста України (1924).
– 85 років від дня народження Світличного Івана Олексійовича,
українського поета, літературознавця, критика, правозахисника, лауреата
Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1929–1992).
– 80 років від дня народження Валька Богдана Олександровича,
українського художника скла, заслуженого майстра народної творчості України
(1934).
– 80 років від дня народження Шапошника Миколи Даниловича,
українського прозаїка, гумориста, заслуженого працівника культури України
(1934–2009).
21 – 75 років від дня народження Ваврика Богдана Омеляновича,
українського театрального актора, заслуженого артиста України (1939–2009).
– 70 років від дня народження Телішевського Мар’яна Романовича,
українського хорового диригента, педагога, заслуженого артиста України (1944).
22 – 105 років від дня народження Кружкова Іллі Марковича,
українського живописця і графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1909–
1974).
– 80 років від дня народження Денисюк Надії Михайлівни, українського
майстра декоративно-прикладного мистецтва (вишивка), заслуженого майстра
народної творчості України (1934).
– 75 років від дня народження Костіна (справж. – Костина) Олександра
Васильовича, українського композитора, народного артиста України, лауреата
Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1939).
– 55 років від дня народження Барського Бориса Володимировича,
українського актора, режисера, поета, народного артиста України (1959).
23 – 90 років від дня народження Семикіної Людмили Миколаївни,
українського художника декоративно-прикладного мистецтва, живописця,
заслуженого художника України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г.
Шевченка (1924).
– 85 років від дня народження Цицалюка Григорія Никифоровича,
українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України
(1929–1995).
– 60 років від дня народження Антонюк Валентини Геніївни,
української поетеси, прозаїка, публіциста, мистецтвознавця, співачки, педагога,
заслуженої артистки України (1954).
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– 60 років від дня народження Головіна Костянтина Олексійовича,
українського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1954).
25 – 95 років від дня народження Захарова Федора Захаровича,
українського живописця, народного художника України, лауреата Державної
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1919–1994).
– 75 років від дня народження Миргородського Дмитра Миколайовича,
українського актора кіно і театру, заслуженого артиста України (1939–2001).
26 – 95 років від дня народження Гринька (справж. – Гриньков)
Олександра Боніфатійовича, українського актора, співака (бас), народного
артиста України (1919–2013).
– 75 років від дня смерті Борисоглібської (справж. – СидоренкоСвидерська) Ганни Іванівни, української актриси, одного з фундаторів
українського театру початку ХХ ст., народної артистки УРСР (1868–1939).
27 – 75 років від дня народження Болотова Геннадія Георгійовича,
українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1939–2004).
– 75 років від дня народження Федорука Олександра Касьяновича,
українського мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України,
заслуженого діяча культури Польщі (1939).
– 70 років від дня народження Ліновицької Валентини Тарасівни,
українського організатора кіновиробництва, заслуженого працівника культури
України (1944).
– 70 років від дня народження Циполи Гізели Альбертівни, української
співачки (лірико-драматичне сопрано), народної артистки СРСР (1944).
28 – 100 років від дня народження Мухіна Віктора Івановича,
українського скульптора, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1914–1977).
– 85 років від дня народження Павличка Дмитра Васильовича,
українського поета і громадського діяча, Героя України, лауреата Державної
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929).
– 80 років від дня народження Костроменка Вадима Васильовича,
українського кінооператора, кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України
(1934).
– 60 років від дня народження Московченка Володимира Юрійовича,
українського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України
(1954).
29 – 115 років від дня народження Скрипчинської Елеонори Павлівни,
українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР
(1899–1992).
– 85 років від дня народження Іконника Віктора Михайловича,
українського хорового диригента, педагога, народного артиста України,
лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929–2000).
– 75 років від дня народження Бєсєдіна Василя Терентійовича,
українського майстра декоративно-прикладного мистецтва (кераміка),
заслуженого майстра народної творчості України (1939).
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30 – 115 років від дня народження Бичкової Віри Семенівни,
українського народного скульптора і живописця, заслуженого майстра народної
творчості УРСР (1899–1990).
– 110 років від дня народження Александрова Григорія Семеновича,
українського кінооператора, режисера-документаліста, заслуженого діяча
мистецтв УРСР (1904–1990).
– 105 років від дня народження Тарасенка Олексія Григоровича,
українського театрального актора, режисера, народного артиста УРСР (1909–
1991).

Матеріал підготувала

В.Г. Щербакова, головний бібліотекар
відділу ДІФ Інформаційного центру з питань
культури та мистецтва.
Тел. 425-23-26
Ел. пошта: div@nplu.org, info_nplu@ua.fm
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