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МИСТЕЦЬКИЙ ЛЮТИЙ–2015  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Культурно-мистецький проект «Національні творчі колективи та театри 

України – бійцям АТО» (лютий–липень) 

 VI Міжнародний фестиваль документальних фільмів «Кіноасамблея на 

Дніпрі» (29.01–01.02, м. Дніпропетровськ) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Підкори сцену» (5–8.02,  

м. Київ) 

 Міжнародний музичний фестиваль «Шопенівська весна» (28.02, м. Луцьк, 

Волинська обл.) 

 Форум молодої музики «Барви музики ХХ сторіччя. Авангард. Класика. 

Джаз» (26–28.02, м. Вінниця) 

 Регіональний фестиваль духової музики «Чарівна флейта» (27–28.02,  

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

28 – С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм» (опера на 3 

дії) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

5 
(18:00) 

– Д. Скарначчі, Р. Тарабузі «Моя професія – синьйор з вищого 

світу» (комедія на 3 дії) 

6 – І. Карпенко-Карий «Хазяїн» (комедія на 2 дії) 

11 – Е. Йонеско «Носороги» (комічна трагедія на 2 дії) 

18 – О. Фредро «Дами і гусари» (комедія на 2 дії) 

26 
(12:00) 

– А. Стріндберг «Ерік XIV» (політична драма, допрем’єрний 

показ) 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

19, 

20, 21 

– М. Ворожбит «Щоденники Майдану» (документальна виста-

ва на 2 дії) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

1, 4, 16, 

21 

 

– Э. де Филиппо, Д. Фо «Риск (Любовники и воры)» (фарс у 

подвійному ключі, вистава без антракту) 

 

1, 14 
(«Новая 

сцена») 

– Н. Птушкина «Ненормальная» (комедія на 1 дію) 

 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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2, 21 

 

– Д. Псафас «Требуется лжец!» (комедія у 2 діях) 

5, 7, 9, 

17, 28 
(Сцена 

«Под 

крышей») 

– Л. Зорин «Варшавская мелодия» (лірична драма на 1 дію) 

13, 23 
(«Новая 

сцена») 

– Р. Шиммельпфенниг «Женщина былых времён» (драма, за 

сприяння Посольства ФРН в Україні) 

15, 22 
(Сцена 

«Под 

крышей») 

– И. Бауэршима «Над пропастью в... (Norway. Today)» 

(вистава без антракту) 

Київський національний академічний театр оперети:  

6 – Музика Ф. Ерве «Мадемуазель Нітуш» (оперета на 2 дії) 

8 
(12:00) 

– Музика П. Вальдгарда «Кицькин дім» (дитяча музична 

вистава за мотивами однойменної казки С. Маршака) 

19 – Музика Ж. Бізе «Кармен-сюїта» (балет-феєрія на 1 дію) 

20, 21 – Музика О. Колкера «Труффальдіно із Бергамо» (мюзикл за 

мотивами п’єси К. Гольдоні «Слуга двох панів») 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Малий зал 

13 – Київський театр поезії та пісні представляє прем’єру виста-

ви-концерту «Любов хулігана» про життя та творчість  

С. Єсеніна 

Київський академічний театр «Колесо»:  

8 
(12:00, 

15:00) 

– О. Дударєв «День прильоту ластівки, або Поцілунок принце-

си» (прем’єра вистави для дітей за казками Г. Х. Андерсена) 

Київський академічний Молодий театр:  

1 – І. Пелюк, О. Харченко «Принцеса Лебідь» (казка-

мюзикл) 

3, 13, 18, 24 
(мікросцена) 

– Н. Симчич «В чом чюдо, тьотя?!» (сучасна комедія з 

елементами гри без антракту) 

4, 12, 17, 26 

(мікросцена) 
– А. Уеда «Розпуста змії» (інтимна рапсодія без слів) 

6, 25 
(камерна сцена) 

– Ж. Гальсеран «Метод Гронхольма» (ігри кар’єристів) 

8 
(камерна сцена) 

– В. Сароян «Я знайду тебе тому, що кохаю!» 

(небезпечний роман на 1 дію) 

14, 19, 27 
(мікросцена) 

– І. Бунін «Жара» (граматика пристрасті на дві дії за 

повістями «Наталі» та «Мітіна любов») 

14, 27 – Ф. Шиллер «Підступність і кохання» (вистава для 
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 дорослих на 2 дії) 

15, 26 – І. Жаміак «Потрібні брехуни!» (скажена комедія на 2 

дії) 

17 
(камерна сцена) 

– О. Савченко «Бери, люби, тікай!» (реаліті-шоу 

спального району без антракту) 

21 – О. Заградник «Соло для годинника з боєм» (комедія на 

2 дії) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 На сцені малого залу Національного палацу мистецтв «Украї-

на» 

18, 19 – О. Островський «Ліс» (комедія на 2 дії) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

1, 13, 

24 

– П. Марбер «Близость...» (дорослі ігри, вистава на 2 дії) 

10, 25 – А. Крым «Женская логика» (комедія на 2 дії) 
 Мала сцена 

14 – У. Гибсон «Двое на качелях» (мелодрама, вистава на 2 дії) 

21 – А. Яблонская «Семейные сцены» (драма, вистава без антрак-

ту) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

5, 17 – У. Хуб «О восьмій на ковчезі» (ексцентрична притча на 2 дії) 

6, 18, 

26 

– Т. Вайлдер «Наше містечко» (вистава на 3 дії) 

13 – Л. Андрєєв «Чарівні сабінянки» (дуже несерйозна комедія на 

2 дії) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

15, 22 – А. Хайт «День народження Леопольда» (музична казка) 

27, 28 – П. Пальмад, К. Дютюрон «Схоже на щастя» (комедія на  

2 дії) за участю Героя України А. Роговцевої 
 Мікросцена 

8, 25 – С. Мрожек «Будинок на кордоні» (абсурд на одну дію) 

Київський академічний театр ляльок:  

7, 28 
(11:00) 

– Г. Усач, С. Єфремов «Котик та Півник» (вистава для дітей 

від 3-х років) 

Київський драматичний театр «Браво»:  

12, 26 – Лопе де Вега «Собака на сене» (комедія) 

18, 24 – В. Апостоловский «Ангелы вне расписания» (комедія) 

 Мала сцена 

5, 15 
(16:00) 

– Н. Некрасов «Осенняя скука» (комедія) 
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Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 
юнацтва:  

1, 21 – Л. Деліб «Лялька. Нова історія Коппелії» (балет на 2 дії) 

13 – «Ніч яка місячна...». Вечорниці в піснях і романсах 

17 – «Довгий різдвяний обід» (балет на одну дію на музику  

А. Вівальді за мотивами однойменної п’єси Т. Уайлдера) 

24 – Спільно з «Тельнюк: Сестри» «Повертайся живим» (містерія 

сучасності) 

27 – «Весь світ – Шекспір» (6 музичних метаморфоз за 112 

хвилин) 

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

13, 15 – О. Купрін «Олеся. Забута історія кохання» (містична сага) 

22 – М. фон Маєнбург «Потвора» (іронічна притча) 

27 – І. Бунін «Мітіне кохання: щоденник» (пластична драма) 

Театр «Актор»:  

27 – «Без вини винуватА» (закулісна комедія за мотивами п’єси 

М. Коляди «Курка»). Спільно з Російським драматичним 

театром ім. Л. Варпаховського (м. Монреаль, Канада) 

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

 Нижня сцена 

7, 15 

 

– Н. Уварова «Божья коровка спасает мир» (казка із життя ко-

мах, для дітей з 4-х років) 

Новий театр на Печерську:  

28 
(18:00) 

 

– «Прекрасное» (безсмертні діалоги мертвих чоловіків, 

музична вистава без антракту за творами Платона,  

О. Пушкіна, А. і Б. Стругацьких) 

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

8, 27 – Н. Халезин «Упс!.. Я пришёл» (комедія-притча з антрактом) 

 Нижня сцена 

14 – Р. Горбик «Нєвинасімі люді» (комедія-гротеск без антракту) 

15 – В. Кино «Любовь-наркотики-шансон» (сповідь зірки, 

вистава з антрактом) 

20 – Т. Вільямс «Спогади із присмаком мартіні» (інтимні сцени з 

антрактом) 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

7 – Київський театр мюзиклу «Комільфо» представляє прем’єру 

мюзиклу «Мэрилин Монро. Образ, затмивший жизнь» 
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На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі 
Українки: 

11 – Театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв» представляє 

прем’єру вистави «Люкс для іноземців» (за мотивами комедії 

Д. Фрімана) 

На сцені ЦКМ НТУУ «КПІ»: 

28 – «Коріолан» (опера на 2 дії за однойменною п’єсою В. Шекс-

піра у рамках проекту В. Троїцького «Нова музика») 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

14 
(20:00) 

– Київський театр «Візаві» представляє авантюрну комедію  

Т. Морозової «Чоловік за непорозумінням» 

19 – Київський театр «Актор» спільно з Російським драматичним 

театром ім. Л. Варпаховського (м. Монреаль, Канада) предста-

вляє комедію «Без вини винуватА» (за мотивами п’єси М. Ко-

ляди «Курка») 

У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»: 

 Київський театр пригод та фантастики «Каскадер» пред-

ставляє: 
14, 15 
(12:00) 

– Новий ексклюзивний музичний пізнавальний спектакль з ро-

стовими ляльками «Ну, школо, постривай, або Вовк та Заяць 

поспішають на уроки!» 
28 

(12:00) 
– Веселу виставу-мюзикл «Кіт у чоботях» за мотивами казки 

Ш. Перро (за участю степ-шоу-балету «NARNIA») 

ТЕАТРАЛЬНІ  ГАСТРОЛІ 

На сцені Київського академічного Молодого театру: 

 Гастролі «Театру 19» (м. Харків): 
12 – «Але все ж таки» (спогад про кохання за п’єсою  

М. Байджиєва «Дуель» на 1 дію) 
13 – «Наш Гамлєт» за п’єсою В. Шекспіра (вистава на 2 дії) 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

14 – Тернопільський академічний обласний український 
драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка представляє виставу  
М. Старицького «За двома зайцями» (музична комедія у 
супроводі симфонічного оркестру до Дня усіх закоханих) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

 Гастролі Київського академічного обласного музично-

драматичного театру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла 

Церква) 
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12 – «Кайдашева сім’я» за повістю І. Нечуя-Левицького (народне 

шоу на 2 дії) 

22 
(12:00) 

– «Красуня та Чудовисько» (вистава для дітей за мотивами 

казки Ж.-М. де Бомон) 

22 
(19:00) 

– М. Камолеті «Французька вечеря» (комедія положень на  

2 дії) 

 Гастролі Житомирського академічного українського музич-

но-драматичного театру ім. І. Кочерги 

8 
(14:00) 

– К. Чуковський «Муха-Цокотуха» (музична казка-карнавал) 

(17:00) – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія у супроводі 

троїстих музик оркестру театру) 
 **** 

16 – Авторський театр «Может быть» (м. Харків) представляє ви-

ставу «Імперія ангелів» за мотивами бестселера Б. Вербера 

(трагікомічний політ у 2 діях) 

На сцені Київського академічного театру юного глядача на Липках: 

19 
(11:00, 

13:00) 
 

– Чернігівський обласний академічний український музично-
драматичний театр ім. Т. Шевченка представляє виставу  
С. Лихого «Чарівна лампа Аладдіна» 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

2  Джузеппе Верді – Реквієм 

– Заслужений академічний симфонічний оркестр Національної 

радіокомпанії України (художній керівник і головний диригент 

– з.д.м. України В. Шейко), Національна заслужена академічна 

капела України «Думка» (художній керівник і головний дири-

гент – Герой України, н.а. України Є. Савчук), солісти Націо-

нальної опери України: н.а. України Т. Анісімова (сопрано),  

А. Позняк (мецо-сопрано), н.а. України А. Романенко (тенор), 

н.а. України С. Магера (бас) 

5 С. Прокоф’єв  

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – н.а. України В. Кожухар), соліст – з.а. Ук-

раїни Ю. Кот (фортепіано) 

6 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – М. Менабде, Грузія), солістка – Ю. Руба-

нова (скрипка) 

7 Концерт циклу «Suono Italiano» («Італійський звук»).  

За підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні, 

Італійського інституту культури в Україні. Вечір гітарної 



 7 

 

 

 

музики  
– Е. Буоно (Італія) 

8 Концерт «МИ!» 

– Н.а. України А. Швачка (мецо-сопрано), з.а. України І. Семе-

ненко (сопрано). Партія фортепіано – заслужені артисти Укра-

їни С. Орлюк, К. Фесенко 

10 Вечір симфонічної музики 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – н.а. України 

В. Сіренко), соліст – А. Бєлов (скрипка) 

11 – Київський камерний оркестр (диригент – н.а. України Р. 

Кофман)  

12 З нагоди Головування Латвії в Раді Європейського Союзу 

Посольство Латвійської Республіки в Україні і Секретаріат 

головування Латвії в Раді Європейсього Союзу представля-

ють концертну програму «Mates Terezes Lugsana» («Молит-

ва Матері Терези») 

– Хор Латвійського радіо, камерний оркестр «Sinfonietta Riga» 

(диригент – С. Клява, Латвія) 

13 До Дня всіх закоханих 

– «Оперета, оперета…». І. Кальман – «Маріца», «Принцеса ци-

рку», «Сільва», «Фіалка Монмартра». Й. Штраус – «Летюча 

миша». Ф. Легар – «Джудітта», «В країні посмішок». Ф. Зуппе 

– «Дама Пік» 

Національний академічний духовий оркестр України (диригент 

– М. Мороз), солісти: з.а. України Т. Ходакова (сопрано),  

з.а. АР Крим А. Юрченко (баритон) 

14 Абонемент № 6 – «Скрипкова музика». За підтримки Посо-

льства Держави Ізраїль в Україні  
– Є. Піковська (скрипка, Ізраїль). Участь бере Академічний 

симфонічний оркестр Національної філармонії України (дири-

гент – В. Протасов) 

15 Астор П'яццолла 

– Київський квартет саксофоністів (керівник – з.а. України  

Ю. Василевич, саксофон-сопрано), М. Мимрик (саксофон-

альт), О. Москаленко (саксофон-тенор), С. Гданський (саксо-

фон-баритон), В. Корнілова (віолончель), В. Таран (фортепіа-

но), С. Хмельов (ударні), ансамбль «Кларнетіссімо» 

17 – Клавірабенд Р. Лопатинського. Р. Лопатинський (фортепіано) 

18 «Відлуння cтоліть» 

– Квартет баяністів ім. М. Різоля – н.а. України С. Грінченко 

(перший баян), заслужені артисти України О. Шиян (другий 

баян), І. Саєнко (баян-баритон), Р. Молоченко (баян-контрабас) 

19 «Джазовий клавір» 
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– Композитор О. Саратський (фортепіано). Участь бере квартет 

«Пріма» 

20 Концерт циклу «Всі симфонії Йоганнеса Брамса» 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (головний диригент – н.а. України Р. Кофман), соліс-

ти: К. Мороз (скрипка), А. Полуденний (віолончель) 

21 «Музика світу» 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (голов-

ний диригент – Д. Яблонський, США-Ізраїль), соліст – Х. Цім-

баліста (маримба, Ізраїль) 

22 «Романтична флейта» 

– З.а. України Ю. Шутко (флейта). Партія фортепіано – з.а. 

України Ю. Кот 

24 Концерт «Зірковий калейдоскоп». Хіти ХХ століття 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз) 

25 Вечір симфонічної музики 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – н.а. України Х. Ерл, США), соліст –  

М. Дедіков (віолончель)  

26 Остап Вишня 

– Герой України, н.а. України А. Паламаренко (художнє сло-

во). Участь беруть: Національний академічний оркестр народ-

них інструментів України (художній керівник і головний дири-

гент – н.а. України В. Гуцал), вокальне тріо солісток «Козач-

ка», ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» (керівник 

– з.п.к. України Ю. Карнаух), солісти: з.а. України В. Матю-

шенко (сопрано), з.а. АР Крим А. Юрченко (баритон). Режи-

сер-постановник – з.д.м. України І. Нестеренко 

27 Абонемент № 10 - «Симфонічний вимір» 

Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії 

України (диригент – н.а. України М. Дядюра). Програма «По-

бачення з Дон Жуаном» за участю солістів Національної опери 

України 

28 Вечір гітарної музики 

– М. Топчій (гітара) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

3 Вечір французької музики 
– З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), І. Харечко (орган), 

Т. Войтех (фортепіано) 

4 Музика А. Вівальді та Й. С. Баха 
– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України В. Балаховська (ор-

ган) 
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5 Шедеври органної музики 
– Н.а. України І. Калиновська (орган) 

7 Вечір інструментальних мініатюр 
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а. 

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

чель), з.а. України В. Балаховська (орган), К. Баженова (форте-

піано) 

8 Благодійний концерт. Кошти, отримані від концерту, бу-

дуть спрямовані на підтримку бійців – учасників АТО на 

сході України 

– Н.а. України В. Кошуба (орган), з.а. України А. Ільків (тру-

ба), І. Харечко (орган) 

9 До 330-річчя від дня народження Г. Ф. Генделя (концерт  

перший) 

– Г. Бубнова (орган), М. Сидоренко (орган), О. Швидка (сопра-

но) 

10 Музика доби бароко 
– Н.а. України Н. Свириденко (клавесин), з.а. України Н. Ла-

врєнова (мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), І. Ха-

речко (орган) 

11 К.-М. фон Вебер «Меса мі-бемоль мажор» (прем’єра), К. Сен-

Санс «Різдвяна ораторія» 
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент-

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

12 Вокальні шедеври XIX століття 
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано), Г. Буб-

нова (орган), тріо «Равісан» 

13 Концерт прем’єр «Музичний феєрверк» 
– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

14 До Дня святого Валентина 
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України  

В. Балаховська (орган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-

сопрано), з.а. України А. Ільків (труба), В. Чікіров (ліричний 

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

(фортепіано) 

16 – Камерний ансамбль «Київ», М. Сидоренко (орган), Т. Рой 

(флейта) 

17 Органні твори Й. С. Баха 

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

23 До 330-річчя від дня народження Г. Ф. Генделя (концерт 

другий) 

– Оркестр Ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського 

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

диригент – з.д.м. України Б. Пліш, камерний ансамбль «Київ-
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Брасс», н.а. України І. Калиновська (орган), з.а. України  

А. Ільків (труба) 

24 «Ave, Maria» 

– З.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), н.а. України  

В. Кошуба (орган) 

25 До 330-річчя від дня народження Г. Ф. Генделя (концерт 

третій). Прем’єр-концерт. Кантата «Dettingen te Deum», 

сюїта «Музика на воді» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

з.д.м. України І. Андрієвський 

26 – Тріо «Равісан», н.а. України Н. Свириденко (клавесин),  

М. Сидоренко (орган), І. Іщак (контр-тенор), Т. Рой (флейта) 

28 «Народне джерело» 

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

(колоратурний бас), Г. Бубнова (орган) 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

14 
(15:00, 

19:00) 

– «ROCK SYMPHONY» (найвеличніші світові хіти у виконанні 

великого симфонічного оркестру, хору та рок-бенду) 

16, 17 – Міжнародне хореографічне шоу «THE GREAT GATSBY» 

(Україна, США, Росія) 

25 – Концерт Національного заслуженого академічного ансамблю 

танцю України ім. П. Вірського, присвячений 110-й річниці від 

дня народження П. Вірського. Участь беруть: Національний 

заслужений академічний український народний хор України  

ім. Г. Верьовки, Національний академічний гуцульський 

ансамбль пісні і танцю «Гуцулія», Заслужений академічний 

Ансамбль пісні і танцю Збройних сил України та ін. 

 Малий зал 

23 – Проект «Jazz kolo». З програмою «Electro kolo»: Р. Іванов 

(клавішні і автор музики), С. Сидоренко (труба, семплер),  

М. Баньковський (гітара), І. Закус (бас), О. Поляков (барабани). 

Спеціальні гості: О. Лукачова (вокал), У. Кушик (вокал) 

24 – Концерт музичного колективу «Ad Libitum» (м. Санкт-

Петербург, Росія) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

14 
(20:00) 

– «Симфонічний хіп-хоп». Спільне шоу гурту «Танок на 

майдані Конго» та харківського молодіжного академічного 

симфонічного оркестру «Слобожанський» 

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

 Великий зал 



 11 

 

 

 

15 – «Johnny O’Neal trio». Концерт нью-йоркського вокаліста і 

піаніста Д. О’Ніла до Дня усіх закоханих 

Київський національний академічний театр оперети: 

14 – «Музика сердець». Святкова шоу-програма до Дня святого 

Валентина 

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

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

України О. Кравченка за творами Т. Шевченка 

7 – «La noche del arte». Вечір іспанського мистецтва за участю 

солістів київських музичних театрів та групи фламенко 

Українсько-іспанського центру 

12 – До Дня всіх закоханих. «Я кохаю тебе…». Музично-

поетичний вечір за участю солістів київських музичних 

театрів 

13, 15 – Моновистава «Мой Маяковский». Авторський проект актора 

Київського національного академічного театру оперети  

М. Булгакова за творами В. Маяковського 

19 – До 205-річчя від дня народження Ф. Шопена. «Серце генія». 

Вечір музики і поезії: О. Федоренко (сопрано), А. Поліщук 

(фортепіано), І. Павлюк (поезія) 

21 – До Міжнародного дня рідної мови. «Ти не моя, дівчино 

гарна…». Свято Колодія з циклу «Народні свята та традиції у 

залі Івана Козловського» 

Національний цирк України: 

протягом 

місяця 
– Нова програма «Цирк нашого дитинства» 

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

14 – «Музичні класики. Класик 1-й». Симфонічна абетка для 

дітей та їхніх батьків 

Будинок актора: 

1 – Неда Неждана «Морг № 5» («Той, що відчиняє двері»). 

Містична комедія. Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. 

України В. Кошель. Художній керівник – К. Сінчілло 

3 – Концерт популярної класичної та сучасної музики.  

І. Завадський (баян), І. Биков (баян) за участю гурту «Корінь 

МандраГори» 

5 До Дня закоханих 

– «Кохання врятує світ». Романтичний рок. Акустичний 

концерт Київського гурту «DAGAZ». Гості: дитячий 
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вокальний колектив «MirRa» 

6 – Концерт камерної музики. Н. Сікорська (фортепіано) та  

Ю. Білоусова (віолончель) 

7 – Творчий вечір неокласичного композитора і піаніста  

Є. Грушина. Музикант виступить дуетом із Р. Пахолків 

(віолончель) 

8 – Леся Українка «Йоганна, жінка Хусова» (історія майже 2000-

річної давнини). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. 

України В. Кошель. Художній керівник – К. Сінчілло 

10 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

запрошує. О. Савченко (скрипка) 

11 – Концерт Українського академічного фольклорно-

етнографічного ансамблю «Калина» (художній керівник –  

В. Дебелий) 

12 – Шедеври світової вокальної класики. М. Кононова (сопрано), 

Ю. Кругліков (тенор) у супроводі камерного оркестру 

«Ренесанс» 

13 Концерт до Дня закоханих. Вечір італійської музики 
– Соліст Національної опери України з.а. України М. Шуляк 

(тенор). Концертмейстер – І. Шуляк. Гості програми:  

Н. Скрябіна (мандоліна), Т. Козицька (мандоліна), Ф. Совков 

(гітара, фортепіано) 

14 – Лопе де Вега «Собака на сіні». Лірична комедія в 

іспанському стилі. Вистава КХАТу. Головний режисер –  

з.а. України В. Кошель. Художній керівник – К. Сінчілло 

15 
14:00 

Концерт гітарної музики 

– Оркестр гітаристів Києва «ПектоraL» (художній керівник –  

Б. Бєльський). Участь беруть: ансамбль «Палітра», дует 

«Бельканто» (М. Тущенко та Б. Бєльський) 

17 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

запрошує. Концерт ансамблю камерної музики «АртеХата» 

(художній керівник – М. Которович) 

18 – «Пісенний зорепад». Концерт І. Персанової. Участь беруть:  

Ю. Ковнеристова та В. Стельмах 

19 – «О, заспівайте дівчині романс!». Вечір романсу у виконанні 

актриси театру і кіно С. Мірошниченко. Акомпанемент:  

Д. Ареф’єв (гітара), М. Міронов (скрипка) 

20 – Гурт фламенко «Тіріті-Тран» з програмою «Sabor. Amor. La 

Vida» («Смак. Любов. Життя»). Музика, танці й пісні в стилі 

традиційного фламенко. Танець – О. Пяткіна, гітара –  

К. Осинський, вокал – О. Полякова, перкусія – О. Агабейлі 

21 
14:00 

– «Знайомство з музичними інструментами». Музична 

пізнавальна театралізована програма для дорослих та дітей. 

Саксофон, флейта, гобой, англійський ріжок, гітара, 
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віолончель, труба, тромбон. Участь беруть найкращі 

музиканти, віртуози України. Програму веде – В. Липаков 
19:00 – А. П. Чехов «Чайка». Комедія – сучасний романс. Вистава 

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

22 
14:00 

 

– «Напитись голосу твого, того закоханого струму, тієї радості 

і суму, чаклунства дивного твого...». Концерт вокальної 

музики. Виконавці: К. Болкуневич (сопрано), О. Братик 

(сопрано), К. Мікаелян (фортепіано), К. Каганович 

(фортепіано), Н. Молчанова-Коробова (художнє слово) 
19:00 – «ВЕРМИЛИОН» (психологічний трилер в двух діях). 

Вистава Сірого театру чуттєвого психоаналізу. Режисер –  

В. Меттель 

24 – Журнал на сцені «Collegium». Творчий вечір поета Д. Бураго 

25 – Т. Г. Шевченко «Посланіє». Моновистава у виконанні з.а. 

України М. Фіци. Режисер-постановник – н.а. України  

Б. Козак 

26 – Я. Стельмах «Синій автомобіль». Моновистава у виконанні 

з.а. України М. Фіци. Режисер-постановник – з.а. України  

Ю. Одинокий 

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

Сучасна комедія. Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. 

України В. Кошель. Художній керівник – К. Сінчілло 

28 – ІХ Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур». 

Художній керівник – н.а. України Є. Басалаєва 

Будинок архітектора: 

1, 8, 

13, 

22, 28 

– «Классика для всех» (концерт при свечах) 

21 
(20:00) 

– «Стихи о любви». Київські поети В. Якімов та А. Кривошеєв, 

за роялем – А. Шитель 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

7 
(15:00) 

 

– «Музична Мульт-Країна». Різдвяний концерт Київського 

сімфо-рок оркестру «Lords of the Sound» (найкраща музика з 

мультфільмів «Різдвяна історія», «Один вдома», «Король Лев», 

«Мадагаскар», «Лускунчик», «Полярний експрес», «Гаррі 

Поттер», «Шрек», «Ну, постривай!», «Аладдін», «Пітер Пен», 

«Бременські музиканти» та ін.) 

22 – Група «De Phazz» (Німечина) з новою джазовою програмою 

27 – П. Чайковський «Лускунчик» (балет-фантасмагорія на 2 дії у 

виконанні театру «КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ» під керівництвом 

Р. Поклітару; за численними проханнями глядачів) 

28 – Легенди року Д. Маккаферті (Dan McCafferty «Nazareth»),  
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Д. Лаутон (John Lawton «Uriah Heep»), Г. Боннет (Graham 

Bonnet) у супроводі Державного симфонічного оркестру 

України 

Палац спорту: 

1 – Гурт «ТіК». Всеукраїнський ювілейний тур «Люби ти 

Україну» 

28 – Концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Бумбокс. 10 років» 

Київський міський будинок вчителя: 

2 – Засідання клубу «Ветеран». У програмі: концерт за 

участю вокального ансамблю «Мальви» НВК «Соціум» 

Оболонського р-ну м. Києва (керівник – В. Чорний) 

4 – Презентація нових видань мемуаристики. 

Співорганізатор: видавництво «Смолоскип» 

5 
(конференц-

зал) 

– Концерт студентів коледжу вокального відділу 

Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра до Дня 

святого Валентина 
(молодіжний 

зал) 
– Презентація поетичної збірки «Вірші з війни» поета  

Б. Гуменюка. Ведучий – письменник, публіцист  

М. Слабошпицький 

8 – «Столичні зустрічі». Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

інструментального та вокального мистецтва 

9 – Засідання клубу «Від Трипілля до сьогодення». 

Перегляд документального фільму «Слово о полку 

Ігоревім – історична основа, мова і поетика» (із науково-

публіцистичного серіалу «Логос»). Ведучий: 

кінорежисер, з.п.к. України Д. Ломачук 

10 – «У полоні почуттів». Концерт за участю студентів 

Коледжу культури і мистецтв до Дня святого Валентина 

11 – До Міжнародного дня рідної мови. «Весна красна, 

прийди!». Концерт колективів кафедри фольклору, 

народнопісенного виконавства та хорового мистецтва 

Київського національного університету культури і 

мистецтв. Участь беруть: фольклорний ансамбль 

«Кралиця» (художній керівник – з.п.к. України  

І. Сінельніков), ансамбль «Рожаниця» (художній керівник 

– І. Ковтун) 

12 – «Чистой памяти страницы». Творчий вечір барда  

А. Голубицького у клубі «Співуча родина» (із циклу 

«Ювілей у клубі»). Участь беруть: дуети «Ноктюрн», 

«Простір музики» і творчі побратими ювіляра  

(О. Артеменко, О. Больменко, С. Грязнов, О. Вороха,  

Д. Голубицький, Д. Долгов, Т. Домиловська, В. Каденко, 
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В. Марченко, В. Семенов, І. Труфанова, М. Чернявський, 

сестри Г. і Л. Турчак) 

14 До Дня святого Валентина 

– «Передчуття весни...». Концерт з.а. України  

Ж. Боднарук. Ведучий: з.а. України А. Гнатюк 

16 – Вечір романсу «Як човен золотий, пливе моя душа...». 

Участь беруть: солісти вокально-оперної студії 

Київського міського будинку вчителя 

21 – «Кобзареве коло». Концерт, присвячений пам’яті 

панотця кобзарського цеху М. Будника, у клубі «Ліра». 

Ведучий: з.д.м. України К. Чеченя 

22 – Концерт молодіжного камерного оркестру Київського 

міського будинку вчителя (керівник – Р. Будзяк) 

23 До Міжнародного дня рідної мови 

– Літературно-мистецький вечір «Наше диво калинове» 

24 – Урочистий захід з нагоди 10-ї річниці діяльності 

«Української школи мистецтв» (м. Париж, Франція), 

школи-партнера Українського коледжу ім. В. О. 

Сухомлинського м. Києва (спеціалізованої школи № 272) 

26 – «У полоні пісень». Концерт за участю камерного хору 

«Пектораль» Київського міського будинку вчителя 

Будинок кіно: 

4 – Фільм-легенда В. Денисенка «Совість»: історія стрічки, 

філософія, поетика  (НКХФ ім. О. Довженка, 1968 рік) 

7 Червоний зал 

 – Родинний кінозал. Повнометражний анімаційний фільм 

«Сімейка монстрів» (режисери: Г. Енейбл, Е. Стаччі, США, 

2014 рік) 

 Синій зал 

 – Прем’єрний показ документального фільму «Голлівуд над 

Дніпром. Сни з Атлантиди» (автори сценарію: С. Цалик, за 

участі О. Чорного та Д. Іванова, режисер – О. Чорний, Україна, 

2014 рік) 

8 – Кращі фільми світового кінопрокату. Художній фільм 

«Наднебезпечний» (режисери – А. Корбайн, США, Велика 

Британія, Німеччина, 2014 рік) 

10 – «Лабораторія сценаріїв». Конкурс сценаріїв жанрового кіно. 

Модератори: О. Артеменко, М. Артеменко 

11 – Клуб документального кіно «Крупним планом» (Close up). 

До річниці подій на Майдані. Показ документального фільму 

«Щаблі демократії» (режисер – Г. Шкляревський, Україна, 

1992 рік), документальний кіноальманах «Чорний зошит 

Майдану» (Україна, 2014 рік) 
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13 – Зірки світового кіно. Художній фільм «Молоді леви» 

(режисер – Е. Дмитрик, США, 1958 рік) 

16 – Літературна вітальня. Зустріч з письменником і журналістом 

А. Чапаєм і презентація його нового роману «Червона зона» 

(видавництво «Нора-Друк») 

16–17 – Польський інститут у Києві представляє ретроспективний 

показ фільмів К. Зануссі 

– Короткометражний художній фільм «Смерть провінціала» 

(Польща, 1968 рік). Художній фільм «Імператив» (Франція, 

1986 рік) 

– Художній фільм «Візит у відповідь» (Польща, 2009 рік) 

16 

17 

18 – Клуб документального кіно «Крупним планом» (Close up). 

Показ документального фільму «20. Двадцять свідчень про 

переламний день протистоянь на Майдані» (режисер –  

М. Спасов, Україна, 2014 рік) 

20 – Показ документального фільму «Спекотний лютий 2001-го. 

Листи з Індії» (автор-оператор – А. Михайлик, режисер –  

В. Шишкова, агентство «Чорнобильінтерінформ», 2001 р.) 

21 – Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в 

Будинку кіно». Художній фільм «Мотивації нуль» (автор 

сценарію та режисер – Т. Лаві, Франція, Ізраїль, 2014 рік) 

24 Синій зал 

 – Посольство Аргентини в Україні представляє. Художній 

фільм «Доторкнутися до неба» (автор сценарію та режисер – 

М. Карневале, Аргентина, Іспанія, 2007 рік) 

27 – Прем’єра документального фільму В. Політова «Світло з 

пітьми» (Україна, 2014 рік) 

28 Синій зал 

 – З нагоди ювілею кінооператора Н. Компанцевої. Показ 

художнього фільму «На прив’язі біля злітної смуги» (режисер 

– В. Хмельницький, СРСР, 1989 рік) 

 Червоний зал 

 – Прем’єрний показ художнього фільму «Поводир» (режисер –  

О. Санін, Україна, 2014 рік) 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

10 – ВІА «Пісняри» (Білорусь) з програмою «Пісні на усі часи» 

13 – Рок-оркестр народних інструментів України «НАОНІ» (нова 

програма з вокалом) 

15 – Вечір аргентинського танго 

ЦКМ НТУУ «КПІ»: 

15 – Симфо-шоу «Світові хіти» з новою програмою «Музика лю-

бові» (до Дня святого Валентина) 
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У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»: 

4, 5 
(19:30) 

– Показ відреставрованого фільму «Земля» режисера О. Дов-

женка (1930) в живому музичному супроводі гурту «ДахаБра-

ха» 
28 

(12:00) 
– Вистава-мюзикл «Кіт у чоботях» за мотивами казки Ш. Пер-

ро (за участю степ-шоу-балету «NARNIA») 

У приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок» (філія Київського 
національного музею російського мистецтва): 

 Фестиваль камерної музики «Шоко-Класика» 

1 
(17:00) 

– Концерт «Передчуття весни». О. Гончарук (сопрано), М. Чи-

каренко (фортепіано) 

8 
(17:00) 

– Концерт фортепіанної музики у виконанні М. Александрової 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

протягом 

місяця 
− «1000 років української печатки» 

 − «Серж Лифар. Життя для танців» 
 − «Нагороди країн світу» 
 − «З історії грошового обігу в Україні» 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус № 3) 

− «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври  

(з колекції Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника)» 

з 3 – «Квітуча Україна». Батик І. Валітової 

Національний художній музей України: 

протягом 

місяця 
– Виставковий проект «Герої. Спроба інвентаризації» 

 
 – Проект-реставрація «Спецфонд» (твори спеціального фо-

нду, 1937–1939 рр.) 

Національний музей літератури України: 

протягом 

місяця 
– Виставка «Я для тебе горів, український народе...».  

До 80-річчя від дня народження поета В. Симоненка (1935–

1963). Ювілейна виставка створена з фондових експонатів 

музею та унікальних рукописів Інституту літератури ім. Т. 

Шевченка НАН України  

 – Літературна виставка «Історія, оркестрована на людські 

голоси» (художня документалістика шістдесятників) 

 – Виставка «Думи мої, думи мої, квіти мої, діти!», 
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присвячена Т. Г. Шевченку. Виставка творчих робіт 

вихованців лабораторії образотворчого, декоративно-

ужиткового мистецтва та народних ремесел Центру 

творчості «Шевченківець» (м. Київ) 

до 16 – Виставка «Мальовнича Україна». Живопис відомого 

майстра пензля, номінанта на здобуття Національної премії 

України ім. Т. Шевченка М. Шелеста 

 – Виставка «У казковому світі Всеволода Нестайка», 

присвячена 85-річчю від дня народження українського 

дитячого письменника 

з 18 – Літературна виставка «Те, що бачило око...» до 110-річчя 

від дня народження українського письменника У. Самчука 

Київський національний музей російського мистецтва: 

з 10 – Виставка живопису «Народжені Україною» (з колекції 

музею) 

Національний музей Т. Шевченка: 

протягом 

місяця 
– «Погляд». Виставка робіт С. Поноченюка (м. Київ) для 

тактильного перегляду 

до 8 − «Кохання назавжди». Персональна виставка живопису  

А. Федорової (м. Київ) 

 − «ART TWINS». Виставка графіки та скульптури митців-

близнюків (спільно з благодійним фондом Л. Кучми «Укра-

їна») 

до 17 – Графіка М. Мороз (Білорусь) 

до 27 – «Голоси». Виставка робіт жінок-інвалідів 

 – Живопис С. Поноченюка (м. Київ) 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 8 – Виставка килимів н.х. України Л. Товстухи та з.м.н.тв. 

України Н. Бабенко 

 – «Малярство на дереві». Виставка творів Т. Мялковської  

(м. Луцьк) 

з 13 – Вишивка київської майстрині Л. Баранової (Мохорт) 

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

протягом 

місяця 
– Виставка «Шекспірівська галерея та інші шедеври 

видавництва Джона Бойделла» (британська гравюра XVIII 

ст. з колекції музею) 

до 8 – «VENITE, ADOREMUS – ПРИЙДІТЬ, ПОКЛОНІМОСЯ». 

Виставка творів VI−XIX ст., об’єднаних темою зимових 

свят (картини старих майстрів, гравюри, літургійні 

предмети, твори європейського декоративного мистецтва) 

з 11 – «Норвегія». Живопис з.д.м. України О. Петрової (м. Київ) 
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Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставковий зал «Хлібня» 

до 15 
 

− «На межі дозволеного. Українське мистецтво 1930-х ро-

ків». Виставка живопису, графіки, скульптури, творів де-

коративно-ужиткового мистецтва (з музейних та приват-

них колекцій) 
 Будинок митрополита 

протягом 

місяця 
− «Хрест та шабля: Київський Митрополит Петро Могила» 

(1597−1647 рр.) 
 Трапезна церква 

протягом 

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

храми Києва» 
 – Археологічна виставка «Два метри вглиб історії» 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

з 5 – Міжмузейний арт-проект «ВІКНА» 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 22 – Інтерактивний виставковий проект «Творчість свободи: 

(р)еволюційна культура Майдану» 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

протягом 

місяця 
− Виставка «1914. Київ − мир/війна», присвячена 100-річчю 

початку Першої світової війни 
 − «WAR GAME». Військово-історична мініатюра 

до 2 – Фотовиставка «Життя всупереч» (представляє компанія 

«Canon») 

 – Фотоконкурс «Технологія волонтерства» 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 
− «І мертвим, і живим, і ненародженним…». До 200-річчя 

від дня народження Т. Г. Шевченка 

до 15 – Виставка дитячих художніх робіт в рамках акції «Від 

Миколая до Стрітення» 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

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

 − «Марія Заньковецька. Найрадісніші і незабутні хвилини 

мого життя». До 160-річчя від дня народження української 

актриси і театрального діяча 

Музей книги і друкарства України: 

до 20 – «Україно! ...ти моя розпука вікова…». До 80-річчя від дня 
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народження поета В. Симоненка (1935−1963) 

Музей сучасного мистецтва України: 

з 5 – Музейний проект «Семейные ценности – Родинні зв’язки». 

Виставка живопису О. Орябинського та В. Спиридонової 

з 12 – «У стилі рококо». Виставка натюрморту В. Реунова  

(м. Київ, 1939–2007) 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
− Виставка «Масони і містики старого Києва» 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

з 12 – Виставка робіт вихованців Київського Палацу дітей та юна-

цтва, присвячених 144-й річниці від дня народження Лесі 

Українки (графіка, живопис, кераміка; музей Лесі Українки) 

з 13 – «Щоденник екстреміста». Живопис О. Белюсенка (музей 

Лесі Українки) 

Музей гетьманства: 

до 4 – «Аромати літа». Виставка живопису Ю. Седюк (м. Київ) 

до 9 – «Шлях до серця». Виставка живопису М. Ляліної  

(м. Дніпропетровськ) 

з 20 – Виставка «Козацтво у живописі Олени Звягінцевої»  

(м. Луцьк) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

з 3 – «Для вікопомності слова ті зберегли». До 85-річчя від дня 

народження письменниці та перекладача М. Кашель – 

лауреата літературної премії ім. М. Рильського 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 8 − I Всеукраїнська виставка «Сучасне “мистецтво вогню” Ук-

раїни» (кераміка, скло, метал) 

Будинок актора: 

10–28 – «Зустріч з прекрасним». Виставка пам’яті художника, 

скульптора, музиканта Є. Зайцева 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

Арт-центр Я. Гретера: 

до 8 – «Ейфорія». Виставка живопису І. Колеснікової (м. Одеса) 

з 12 – «Своя територія». Виставка живопису В. Тарасенко  

(м. Київ) 
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«Ательє Карась»: 

до 3 – «Дисоціація». Живопис А. Бабчинського (м. Одеса) 

з 6 – Живопис М. Колесник (м. Одеса) 

Галерея «36»: 

до 15 – «Архів». Графіка з.х. України О. Миловзорова (м. Київ) 

«Дім Миколи»: 

1–11 – Виставка-конкурс «Українське бароко» 

з 14 – «Арт комбінат». Виставка живопису 

«Dymchuk Gallery»: 

протягом 

місяця 
− «Balloon People». Персональна виставка художника  

А. Родьє (Франція) 

«Калита Арт Клуб»: 

до 10 − Виставка акварелей Г. Сокиринського (1900−1974) 

«Коло Заспи» (с. Конча-Заспа, м. Київ): 

протягом 

місяця 
 

 «Митець»: 

до 9 – Графіка Ю. Скаканді (м. Київ) 

10–19 – Звітна виставка секції скульптури Київської організації 

НСХУ 

20–28 – Групова виставка сучасних українських художників 

«Мистецька збірка»: 

до 15 – «Малюнки на Паркані». Інтерактивний соціальний проект 

київського живописця В. Дейсуна 

«НЮ АРТ»: 

з 4 – Виставка живопису «Олекса Новаківський та його школа» 

«РA»: 

до 22 – Виставка з колекції галереї 

з 23 – Виставка робіт учнів арт-школи галереї «Ра» 

«Pete-art Gallery»: 

6–28 – Виставка живопису американського художника українсько-

го походження М. Вітика 

PinchukArtCentre: 

протягом 

місяця 
− Виставка 21 номінанта на премію «Future Generation Art 

Prize 2014» (міжнародний конкурс для молодих художників 
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віком до 35 років) 

«Парсуна»:  

до 5 – «Коли…». Виставка київських художниць О. Гаврилової 

(кераміка) та Н. Онищенко (графіка) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

протягом 

місяця 
– «Київська колекція». Виставка творів 27 столичних 

художників другої половини XX ст. (живопис, графіка, 

скульптура) 

«Триптих Арт»: 

до 3 – «Абстрактний експресіонізм». Виставка творів Н. Ейса 

4–17 – «Львівські стіни». Живопис О. Малиха (м. Київ) 

з 18 – Живопис А. Левича (м. Київ) 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

до 1 – «Дорогой длинною». Персональна виставка живопису  

О. Павлова (м. Київ) 

6–8 – «Реанімація». Збірний молодіжний проект під керівництвом 

Р. Пятковки 

Центр української культури та мистецтва: 

до 10 – Виставка ікон «Ось нове все творю» іконописної майстерні 

«Небо на землі» (м. Миколаїв) 

 – «Петриківка – душа України». Виставка робіт майстринь пе-

триківського розпису 

з 12 – Виставка народного малярства Т. Кобзар (м. Полтава) 

«Я Галерея»: 

до 16 – «Забобони». Акрил, вишивка А. Хіра (м. Львів) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

      ЛЮТИЙ 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

  
 20.02  – День соціальної справедливості 

21.02  – Міжнародний день рідної мови 

 

****  



 23 

 

 

 

1 – 85 років від дня народження Бідняка Миколи Петровича, українсь-

кого живописця, графіка, майстра станкового та монументального живопису, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1930−2000). 

– 70 років від дня народження Свободи Наталії Борисівни, української 

оперної співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки України (1945). 

– 50 років від дня народження Писарєва Вадима Яковича, українського 

артиста балету, хореографа, педагога, народного артиста України (1965). 

2 – 65 років від дня народження Важньової Людмили Андріївни, україн-

ського майстра художнього слова, педагога, заслуженої артистки України (1950). 

– 65 років від дня народження Клок Віри Андріївни, українського майс-

тра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра на-

родної творчості України (1950). 

3 – 65 років від дня народження Єфремова Євгена Васильовича, укра-

їнського музикознавця, фольклориста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1950). 

– 60 років від дня народження Ледньова Едуарда Юрійовича, українсь-

кого художника театру, заслуженого художника України (1955). 

4 – 135 років від дня народження Квітки Климента Васильовича, укра-

їнського музикознавця, фольклориста (1880−1953). 

– 70 років від дня народження Скаканді Юлія Юлійовича, українського 

графіка, заслуженого художника України (1945). 

– 65 років від дня народження Бродавка Романа Ісааковича, україн-

ського культуролога, мистецтвознавця, поета, журналіста, громадського діяча, 

заслуженого працівника культури України (1950). 

5 – 80 років від дня народження Наріжного Бориса Микитовича, укра-

їнського письменника, заслуженого журналіста України (1935–2006). 

– 75 років від дня народження Білика В’ячеслава Івановича, українсь-

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

стра народної творчості України (1940). 

6 – 75 років від дня народження Гунька Євгена Івановича, українсько-

го хорового диригента, заслуженого артиста України (1940). 

– 75 років від дня народження Черняк Наталії Василівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, ткацтво), майстра на-

родної творчості України (1940). 

– 65 років від дня народження Василевського Віталія Галійовича, 

українського графіка, художника монументального мистецтва (1950). 

– 60 років від дня народження Керити Христини Василівни, українсь-

кої поетеси (1955). 

– 60 років від дня народження Клименко Наталі Михайлівни, українсь-

кої поетеси (1955). 

7 – 75 років від дня народження Єрмолової Валентини Іванівни, україн-

ського прозаїка, кінодраматурга, заслуженого працівника культури України 

(1940). 
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– 70 років від дня народження Куниці Віктора Костянтиновича, україн-

ського актора, заслуженого артиста України (1945). 

– 65 років від дня народження Борщенко Лідії Михайлівни, українсько-

го мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України (1950). 

8 – 90 років від дня народження Зарецького Віктора Івановича, україн-

ського живописця, педагога, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шев-

ченка (1925−1990). 

– 85 років від дня народження Петриненко Діани Гнатівни, української 

співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, народної артистки СРСР, ла-

уреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1930). 

– 55 років від дня народження Карпус Оксани Валеріївни, українського 

художника кіно, режисера (1960). 

9 – 75 років від дня народження Гончарова Володимира Максимовича, 

українського художника, режисера-аніматора (1940). 

10 – 80 років від дня народження Литвиненко Таїсiї Йосипiвни, україн-

ської актриси театру і кіно, театрального режисера, педагога, народної артистки 

України (1935). 

– 70 років від дня народження Лихолат Валентини Андріївни, українсь-

кого архітектора, заслуженого архітектора України (1945). 

– 65 років від дня народження Степаненка Василя Івановича, українсь-

кого поета, прозаїка, перекладача (1950). 

– 65 років від дня народження Страшенко (Лучканина) Ольги Іванівни, 

української поетеси, прозаїка, перекладача (1950). 

– 60 років від дня народження Швець Оксани Олександрівни, українсь-

кої актриси, заслуженої артистки України (1955). 

– 55 років від дня народження Романчишина Василя Григоровича, 

українського хормейстера, режисера, соліста-вокаліста, культуролога, заслуже-

ного діяча мистецтв України (1960). 
11 – 150 років від дня народження Кульженка Василя Стефановича, 

українського культурного діяча, книговидавця, педагога (1865–1934). 

– 80 років від дня народження Гущина Олега Ілліча, українського май-

стра декоративно-ужиткового мистецтва (скло), заслуженого художника Украї-

ни (1935–1997). 

12 – 120 років від дня народження Петрицького Анатолія Галактіоно-

вича, українського живописця, графіка, сценографа, педагога, теоретика мис-

тецтва, народного художника СРСР, лауреата державних премій СРСР 

(1895−1964). 

13 – 85 років від дня народження Полоника Василя Петровича, україн-

ського скульптора, народного художника України (1930). 

– 75 років від дня народження Куценка Петра Євлампійовича, українсь-

кого скульптора, заслуженого художника України (1940). 

– 60 років від дня народження Бондаренко Олени Федорівни, україн-

ської поетеси та політичного діяча (1955). 
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– 55 років від дня народження Гедза Миколи Сергійовича, українського 

поета, літературознавця, краєзнавця, педагога (1960). 

14 – 100 років від дня народження Руденко Марії Оксентіївни, україн-

ської фольклористки, етнографа, педагога, краєзнавця, майстра декоративно-

ужиткового мистецтва, заслуженого працівника культури України (1915–2003). 

– 85 років від дня народження Якутовича Георгія В’ячеславовича, 

українського графіка, художника кіно, народного художника України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1930−2000). 

15 – 85 років від дня народження Каракоз Валентини Марківни, укра-

їнської актриси театру, заслуженої артистки України (1930). 

– 80 років від дня народження Стебловської Леоніли Петрівни, україн-

ського живописця, майстра монументально-декоративного мистецтва, педагога, 

заслуженого художника України (1935). 

– 75 років від дня народження Крупєннікової Катерини Євгенівни, ук-

раїнської кіноактриси, заслуженої артистки України (1940). 

– 65 років від дня народження Гоцуляк Марії Василівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, писанки, аплікація со-

ломкою), заслуженого майстра народної творчості України (1950). 

– 55 років від дня народження Жовни Олександра Юрійовича, україн-

ського прозаїка, кіносценариста, заслуженого діяча мистецтв України (1960). 

16 – 85 років від дня народження Потапової Олени Михайлівни, укра-

їнської артистки балету, педагога, народної артистки УРСР та СРСР (1930). 

– 75 років від дня народження Тайбера Павла Абрамовича, українсько-

го графіка, заслуженого художника України (1940). 

17 – 70 років від дня народження Чаркіна Серафима Серафимовича, 

українського живописця, скульптора, реставратора (1945). 

– 45 років від дня смерті Малишка Андрія Самійловича, українського 

поета, лібретиста, перекладача, літературного критика, лауреата державних 

премій СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1970). 

18 – 115 років від дня народження Петрусенко (справж. – Бородавкіна) 

Оксани Андріївни, української оперної співачки (лірико-драматичне сопрано), 

народної артистки УРСР (1900–1940). 

– 85 років від дня народження Землянського Валентина Олександрови-

ча, українського оперного співака, народного артиста України (1930–2012). 

– 65 років від дня народження Краснова Володимира Миколайовича, 

українського живописця, реставратора (1950). 

19 – 90 років від дня народження Кудіна В’ячеслава Олександровича, 

українського кінознавця, заслуженого працівника культури України (1925). 

– 70 років від дня народження Михайличенко Людмили Василівни, ук-

раїнської актриси, заслуженої артистки України (1945). 

– 65 років від дня народження Ковтуна Георгія Анатолійовича, україн-

ського актора балету, балетмейстера, хореографа, театрального режисера, педа-

гога, заслуженого діяча мистецтв Росії (1950). 



 26 

 

 

 

20 – 160 років від дня народження Затиркевич-Карпинської Ганни 

Петрівни, української театральної актриси (1855−1921). 

– 110 років від дня народження Самчука Уласа Олексійовича, україн-

ського письменника, журналіста, публіциста, редактора, театрального діяча 

(1905−1987). 

– 85 років від дня народження Глібко-Долинської Люції Олександрів-

ни, українського режисера театру та телебачення, педагога (1930). 

– 75 років від дня народження Гриніва Олега Івановича, українського 

поета, прозаїка, публіциста, педагога, громадського діяча (1940). 

– 75 років від дня народження Юденка Івана Савелiйовича, українсь-

кого живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1940). 

– 65 років від дня народження Білоконя Юрія Миколайовича, україн-

ського архітектора, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, 

народного архітектора України (1950–2009). 

– 60 років від дня народження Цепколенко Кармелли Семенівни, укра-

їнського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1955). 

21 – 90 років від дня народження Шамо Ігоря Наумовича, українського 

композитора, піаніста, народного артиста УРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1925–1982). 

– 75 років від дня народження Вазіна Георгія Андрійовича, українсько-

го диригента, народного артиста України (1940–2002). 

– 70 років від дня народження Гармидера Геннадія Васильовича, укра-

їнського графіка, книжкового ілюстратора, живописця (1945). 

22 – 80 років від дня народження Кореня Григорія Ільковича, українсь-

кого майстра монументально-декоративного мистецтва, заслуженого діяча мис-

тецтв України, лауреата Державної премії України в галузі архітектури (1935–

1988). 

– 55 років від дня смерті Паторжинського Івана Сергійовича, україн-

ського оперного співака (бас), педагога, народного артиста СРСР, лауреата 

Державної премії СРСР (1896–1960). 

23 – 90 років від дня народження Чавдар Єлизавети Іванівни, українсь-

кої оперної співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, народної артистки 

СРСР (1925–1989). 

– 85 років від дня народження Бородіна Василя Степановича, україн-

ського літературознавця, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1930–2011). 

– 80 років від дня народження Слов’янової-Смілянської Марини Пав-

лівни, української поетеси, прозаїка, літературознавця, перекладача (1935). 

– 75 років від дня народження Компанцевої Наталії Володимирівни, 

українського кінооператора (1940). 

– 75 років від дня народження Любарського Фелікса Ісаковича, україн-

ського піаніста, педагога, заслуженого артиста України (1940). 
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– 75 років від дня народження Якубовського Володимира Омелянови-

ча, українського прозаїка, поета, гумориста (1940). 

24 – 90 років від дня народження Попової Любові Василівни, українсь-

кої оперної співачки (мецо-сопрано), народної артистки України (1925−1996). 

– 55 років від дня народження Зотикова Олексія Львовича, українсько-

го етнографа, історика, сценариста, тележурналіста, кінодокументаліста (1960). 

25 – 165 років від дня народження Барвінського Володимира Григоро-

вича, українського письменника, літературного критика, публіциста, перекла-

дача, видавця, громадсько-культурного діяча (1850–1883). 

– 110 років від дня народження Вірського Павла Павловича, українсь-

кого артиста балету, балетмейстера, народного артиста СРСР, лауреата Держа-

вної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1905–1975). 

26 – 80 років від дня народження Мошинського Вацлава Сигізмундо-

вича, українського режисера, фотохудожника, педагога (1935). 

28 – 80 років від дня народження Грущенка Сергія Олександровича, 

українського графіка, живописця (1935). 

– 75 років від дня народження Бєлікова Михайла Олександровича, 

українського кінорежисера, сценариста, кінооператора, народного артиста Ук-

раїни, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1940–2012). 

– 55 років від дня народження Геньби Любові Григорівни, української 

поетеси, журналістки, музеєзнавця (1960). 

– 55 років від дня народження Ярич Світлани Богданівни, українського 

графіка, педагога (1960). 
 
 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
Ел. пошта: dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 
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