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МИСТЕЦЬКИЙ ЛЮТИЙ–2016  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Підкори сцену» (04–07.02,  

м. Київ) 

 XV Міжнародний молодіжний фестиваль «Мистецькі барви–2016» 

(11−14.02, м. Прилуки, Чернігівська обл.) 

 VIII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зимова фантазія» (12.02, 

м. Київ) 

 І Міжнародний кінофестиваль позитивних та мотивуючих 

короткометражок «Inspire FilmFest» (12−13.02, м. Київ, кінотеатр 

«Кінопанорама») 

 VII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтва і творчості «Музика 

кохання» (12–14.02, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.) 

 ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряний Лев» (19–21.02,  

м. Львів) 

 ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надій» (20.02,  

м. Київ) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Битва хореографів України–2016» 

(05–07.02, м. Львів) 

 Всеукраїнський конкурс-фестиваль інструментального, вокального та 

хореографічного мистецтва «Столичні зустрічі» (13–14.02, м. Київ) 

 III Всеукраїнський фестиваль-конкурс інструментального, вокального, 

хореографічного, театрального мистецтва і театрів мод «Якщо кохаєш...» 

(13–14.02, м. Дніпропетровськ) 

 І Всеукраїнський відкритий музичний конкурс Мирослава Скорика  

(17–20.02, м. Київ) 

 Всеукраїнський дитячо-молодіжний фестиваль-конкурс мистецтв «Зимові 

візерунки» (19–22.02, Чернівецька обл.) 

 Всеукраїнський фестиваль талантів «Diamant» (20−21.02,  

м. Дніпропетровськ) 

 Всеукраїнський конкурс мистецтв «Зимовий калейдоскоп» (20−21.02,  

м. Полтава) 

 Всеукраїнський конкурс-фестиваль сучасного музичного мистецтва 

«Харківські зорі – Зима» (27.02, м. Харків) 

 Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс «Твій Олімп» (28.02, 

м. Київ) 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

7 
(12:00) 

– Д. Гуменний «Мама сказала "ні"», музика та пісні  

М. Бурмаки (нова українська казка на 2 дії) 

19, 24 – Н. Кауард «Зірка, або Інтоксикація театром» (комедія на  

2 дії) 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

9, 16 – «Ножі в курках» за п’єсою Д. Гарровера (не драма на 1 дію). 

Спільний проект Національного академічного драматичного 

театру ім. І. Франка, Британської ради в Україні та громадської 

організації «Театральна платформа» 

20 – П. Ар’є «Летючий голландець» за мотивами роману  

Ч. Палагнюка «Вцілілий» (постлефтізм на 1 дію) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 «Основная сцена» 

26, 28 – А. Арбузов «В этом милом старом доме» (комедія на 2 дії) 

 «Новая сцена» 

14 

(12:00)

27 

(18:00) 

– Г. Ибсен «Кукольный дом» (драма на 2 дії) 

Київський національний академічний театр оперети:  

6 – Музика А. П’яццолли «Любовний монолог...» (моновистава 

за мотивами п’єси Г. Г. Маркеса «Любовна одповідь 

чоловікові, який сидить у кріслі») 

12, 28 – Музика Р. Роджерса «Звуки музики» (мюзикл на 2 дії) 

26, 27 – Музика В. А. Моцарта «Моцарт Underground…» (балет на  

2 дії) 

Київський академічний театр «Колесо»:  

 Камінна зала 

2, 3, 

23, 24 

– А. Крісті «Мишоловка» (детектив) 

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

3 

(16:00)

13 

– «Зачарований» за п’єсою І. Карпенка-Карого «Безталанна» 

(вистава на 2 дії) 

12, 21 – «Однорукий» за п’єсою М. Макдона «Однорукий із 

Спокану» (американська комедія без антракту) 

14 – Ш. Перро «Красуня і чудовисько» (старовинна французька 
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(12:00) казка) 

16 – О. Заградник «Соло для годинника з боєм» (комедія на 2 дії) 

26 – Б. Слейд «Саме там! Саме тоді!» (комедія без антракту) 

 Камерна сцена 

4, 24 – Я. Пулінович «Іграшка для дорослих» (сучасна притча без 

антракту) 

12, 18, 

26 

– А. Іванов «Це все вона» (вистава без антракту) 

 Мікросцена 

7, 14, 

24 

– А. Стріндберг «Фрекен Жюлі» (гріхопадіння без антракту) 

9, 19, 

27 

– К. Школьнікова «Шепіт вбивці» за мотивами п’єси А. Крісті 

«Мишоловка» (граємо детектив) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

4, 23 – А. Крым «Ревизия-Шмавизия» (театральне оповідання) 

11 – А. Чехов «Он и она» (музична комедія) 

17, 

20,  

– Т. Іващенко «Замовляю любов» (комедія для дорослих) 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (малий зал): 

23 – В. Розов «Вечно живые» (драма) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

10, 19, 

28 

– А. Яблонская «20 лет без воздуха» (сучасна драма на 2 дії за 

п’єсою «Язычники») 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

7 
(12:00) 

– О. Сенатович «Всі миші люблять сир» (музична казка на 2 

дії; для дітей з 5-ти років) 

11 
(18:00) 

– О. Кобилянська «Меланхолійний вальс» (фрагмент духовної 

драми на 2 дії) 

26 
(18:00) 

– М. Гоголь «Ревізор» (комедія на 2 дії) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Мікросцена 

11 
(19:30) 

− П. Вєжинов «Бар’єр» (історія одного янгола) 

Київський державний академічний театр ляльок:  

6 
(13:00) 

17 
(12:00) 

– Д. Драпіковський, Ю. Сікало «Мороз-Морозенко» (вистава 

для дітей від 3-х років) 
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Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

7 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– Г. Владичина «Чому довгий ніс у слона» за Р. Кіплінгом  

(африканська казка для дітей від 4-х років) 

13 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– Д. Непомняща «Мама для мамонтенятка» (неймовірна істо-

рія; для дітей від 3-х років) 

13 
(19:00) 

– Неда Неждана «Самогубство самоти» (трагіфарс на 2 дії) 

20 – «Оскар» за мотивами твору Е.-Е. Шмітта (філософська прит-

ча; для дітей від 12-ти років) 

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

11 

(14:00)

28 

(12:00, 

15:00) 

– Ж. Колодуб, Л. Колодуб «Пригоди Гекльберрі Фінна» за 

романом М. Твена (мюзикл на 2 дії) 

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

11, 21 – Д. Масловська «Як двоє бідних румунів польською розмов-

ляли» (сучасна казка для дорослих). За підтримки Польського 

інституту у м. Києві 

27, 28 – П. Ар’є «Слава героям» (специфічна комедія). Спільний 

проект з Івано-Франківським академічним обласним музично-

драматичним театром ім. І. Франка 

Київський драматичний театр «Браво»:  

5, 6, 

14, 27 

– Леся Українка «Відьма на ім’я Мавка» (феєрія) 

10, 20 – «И… заплачут бомжи» (за мотивами п’єси Максима Горь-

кого «На дне»; комедія правди) 

Театр «Актор»:  

3, 14 – Н. Альдо «Игрушка для мамы» (егоїстична комедія за 

участю А. Варпаховської (Канада), Л. Руснак, І. Калашнікової) 

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

 Верхня сцена 

26 – І. Карпенко-Карий «Ото була весна!..» (ігри долі) 

27 – Т. Вільямс «Корабель зіштовхнувся з айсбергом…» (драма-

трилер) 

 Нижня сцена 
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14 − В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (пристрасті на паркеті) 

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

 Верхня сцена 

20 – Т. Макарова «Снежная сказка» (лірична історія для дітей від 

4-х років) 

Театр «Тысячелетие»:  

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Малий зал) 

16 – «Бабочки свободны» (лірична комедія за мотивами п’єси Л. 

Герша «Ці вільні метелики») 

20 
(12:00) 

 

– «Монстри на відпочинку» за мотивами мультфільму «Монс-

три на канікулах (Отель "Трансільванія")» (інтерактивна ви-

става для дітей від 3-х до 12-ти років) 

 *** 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

13 
(12:00) 

 

– «Невероятные приключения Алисы» (інтерактивна вистава 

для дітей за мотивами казок Льюїса Керролла «Аліса в країні 

чудес» та «Аліса в задзеркаллі») 

Театр-студія «Образ» (м. Київ): 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Малий зал): 

27 – «Цианистый калий… с молоком или без?» (чорна комедія за 

п’єсою Х. Х. А. Мільяна) 

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Україн-

ки: 

23 – А. Чехов «Три сестры» (танцдрама у виконанні акторів 

«D’Arts Theatre», м. Київ) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

27 – В. Красногоров «Давай займемся сексом» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участю народних артистів України  

А. Гнатюка, Л. Смородіної, заслужених артистів України  

А. Савченко, Астраї, актора театру і кіно О. Савкіна 

(постановка театрального агентства «ТЕ-АРТ») 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

14 
(17:00) 

– «Диагноз: белая горячка» (комедія-гротеск) за твором Юза 

Алешковського «Николай Николаевич» у виконанні акторів 

Київського театру «Візаві» 
(20:00) – Б. Вебер «Империя ангелов». Антрепризна вистава за участю 

акторів м. Києва та інших міст України 
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ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

9 – «DRACULA» за мотивами однойменного твору Б. Стокера 

(вистава-перформанс) у виконанні акторів Театру «Прекрасні 

квіти» (м. Харків). У головній ролі – актор, поет, композитор, 

співак С. Бабкін  

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

27 – «Двое на качелях» за п’єсою У. Гібсона (вистава на 2 дії). 

Виконавці: Т. Арнтгольц та Г. Антипенко (Росія) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

 Гастролі Київського академічного обласного музично-

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

ква) 

5 – «Кайдашева сім’я» за однойменною повістю І. Нечуя-

Левицького (народне шоу) 

10 – «Месьє Амількар. Рахунок за почуття» за п’єсою І. Жаміака 

(трагікомедія) 

 *** 

20 – Ю. Бликов «Ехать надо?» (дуже одеська вистава). Антрепри-

зна вистава за участю акторів одеських театрів 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

1 – А. Швачка (мецо-сопрано). Участь беруть:  І. Семененко  

(сопрано), К. Фесенко (фортепіано), Ансамбль народних ін-

струментів  «Рідні наспіви» (керівник – Ю. Карнаух) 

3 Авторський ювілейний концерт з нагоди 55-річчя від дня 

народження композитора і джазового піаніста О. Саратсь-

кого 

– Участь беруть: Національний заслужений академічний сим-

фонічний оркестр України (художній керівник і головний ди-

ригент – В. Сіренко),  солісти – Н. Каменських, З. Огнєвіч,  

А. Завальська, А. Долідзе, Л. Мєркулова, О. Тузов, Д. Саратсь-

кий, октет «Орфей» (Львів), вокальна студія «Планета Music» 

(художній керівник – О. Савінова) 

4 Вечір фортепіанної музики 

– Е. Чуприк (фортепіано) 

5 Вечір іспанської сарсуели у філармонії. За підтримки Посо-

льства Королівства Іспанія в Україні. 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 
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України (диригент – Р. Касеро, Іспанія), солісти – І. Лозано 

(тенор, Іспанія), О. Чубарева (сопрано) 

6 – Концерт «Усміхнімось!». А. Паламаренко (художнє слово) 

7 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (худо-

жній керівник – О. Ясько), диригент – В. Сіренко 

9 – Академічний симфонічний оркестр «Філармонія» Чернігівсь-

кого обласного філармонійного центру фестивалів та концерт-

них програм (диригент – Міцунобо Такая, Японія), солісти – 

Йоко Канеко (фортепіано, Японія), Юкіма Ібарагі (тенор, Япо-

нія) 

10 За сприяння Посольства Грузії в Україні, Посольства 

Швейцарії в Україні 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – Ф. Глущенко), солістка – Т. Берайя (фор-

тепіано, Грузія-Швейцарія) 

11 Медитація про любов 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (худо-

жній керівник і головний диригент – В. Матюхін). Солістки –  

Б. Півненко (скрипка), І. Галатенко (сопрано) 

12 – Е. Вірсаладзе (фортепіано). Академічний симфонічний ор-

кестр Національної філармонії України (диригент – Р. 

Кофман), солістка – Е. Вірсаладзе (фортепіано) 

13 До Дня всіх закоханих  

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз), солістка – Є. Ліпітюк (сопрано) 

14 – Танго закоханих. А. П’яццолла. Київський квартет саксофо-

ністів (керівник – Ю. Василевич, саксофон-сопрано), М. Мим-

рик (саксофон-альт), О. Москаленко (саксофон-тенор),  

С. Гданський (саксофон-баритон), В. Самофалов (баян), В. Та-

ран (фортепіано), О. Мороз (кларнет), С. Хмельов (ударні) 

15 – «Сьогодні день такий». Літературно-музична композиція за 

творами Ліни Костенко. О. Захаревич (художнє слово), актор 

Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка 

О. Богданович, О. Чубарева (сопрано), Н. Афанасьєва (форте-

піано), В. Тіткін (баритон) 

16 Вечір гітарної музики 

– П. Кухта (гітара, Білорусь) 

17 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко), 

солісти – Л. Попов (кларнет), Т. Осадчий (фагот), К. Кондра-

шевська (сопрано) 

19 Фортепіанні концерти Дмитра Шостаковича 
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – В. Протасов), соліст – І. Четуєв (фортепі-
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ано) 

20 Пам’яті Небесної Сотні. В. А. Моцарт – Реквієм. О. Родін – 

Stabat Mater 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського Націона-

льного будинку органної та камерної музики України (худож-

ній керівник – В. Іконник-Захарченко, диригент – Б. Пліш). 

Солісти – С. Магера (бас), Т. Гавриленко (мецо-сопрано),  

А. Родіна (сопрано), І. Пліш (сопрано), М. Березовська (мецо-

сопрано), О. Чувпило (тенор) 

21 Концерт циклу «Музика давніх століть». «Бах і його сини»  

– Київський камерний оркестр (диригент – Р. Кофман), солісти 

– Б. Стельмашенко (флейта), Я. Морозова (скрипка), Н. Булат 

(скрипка) 

23 Вечір фортепіанної музики 

– М. Віхляєва (фортепіано) 

24 В. Сильвестров – Реквієм для мішаного хору, солістів і сим-

фонічного оркестру 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко), 

Національна заслужена академічна капела України «Думка» 

(художній керівник і головний диригент – Є. Савчук), солісти –

А. Швачка (мецо-сопрано), О. Нікітюк (мецо-сопрано), О. Бі-

лошапка (тенор)  

25 З нагоди 100-річчя від дня народження. Видатний українсь-

кий музикант і педагог, учениця Г. Нейгауза О. Г. Холодна 

(фортепіано, 1915–1984) 

– Заслужений академічний симфонічний оркестр Національної 

радіокомпанії України (художній керівник і диригент –  

В. Шейко), камерний ансамбль «АРТЕХАТТА» (керівник –  

М. Которович), солісти – І. Кучер (віолончель), С. Чахоян (со-

прано), М. Которович (скрипка), О. Холодна (фортепіано),  

Б. Громов (скрипка) 

26 – Абонемент № 10 – «Симфонічний вимір» Академічного 

симфонічного оркестру Національної філармонії України (ди-

ригент – М. Дядюра). До 20-річчя створення оркестру 

«Пристрасті скрипки» 

– Солістка – О. Сумм (скрипка, Франція) 

27 Фортепіанний квінтет. Р. Лопатинський (фортепіано), І. Завго-

родній (скрипка), М. Грінченко (скрипка), І. Грицишин (альт), 

А. Полуденний (віолончель) 

28 «Шлягери ХХ століття» 
– Ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» (керівник – 

Ю. Карнаух), солісти – О. Чубарева (сопрано), Є. Ліпітюк (со-

прано), А. Юрченко (баритон), С. Бортник (тенор), В. Полян-
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ський (фортепіано) 

29 «І оживе добра слава. Слава України!» 

– Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л. Ре-

вуцького (художній керівник – А. Карпінець, головний дири-

гент – В. Курач, диригент – О. Бояр). Участь бере А. Палама-

ренко (художнє слово) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

1 – Н.а. України Н. Свириденко (клавесин), Н. Сіваченко 

(скрипка), Т. Рой (флейта), М. Сидоренко (орган) 

3 Вечір пам’яті видатного українського скрипаля, з.д.м. 

України О. Горохова (1927–1999). Й. Брамс – «Німецький 

реквієм» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

з.д.м. України І. Андрієвський 

4 Марші, адажіо, токати 

– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

5 «Італійський сувенір» 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, з.а. 

України В. Балаховська (орган), І. Пліш (сопрано), С. Котко 

(колоратурний бас), К. Баженова (клавесин, фортепіано) 

6 Музика Й. Брамса 

– Тріо «Равісан», О. Стицюк (скрипка), Я. Венгер (альт),  

А. Страшнов-Пирський (віолончель), О. Мороз (кларнет),  

Г. Бубнова (орган) 

8 Музика Й. С. Баха 

– І. Харечко (орган) 

9 – Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України  

І. Калиновська, з.а. України А. Ільків (труба), В. Чікіров 

(ліричний баритон), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано) 

13 До дня закоханих. Великий концерт з маленьких шедеврів 

– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України М. Ліпінська (мецо-

сопрано), з.а. України В. Балаховська (орган) 

15 Музика доби бароко 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а. 

України І. Кучер (віолончель), О. Швидка (сопрано),  

К. Баженова (клавесин), Г. Бубнова (орган) 

16 – М. Сидоренко (орган) 

17 – Н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. України Н. Лаврєнова 

(мецо-сопрано), І. Харечко (орган), Т. Войтех (фортепіано) 

18 Від бароко до сучасності 

– Н.а. України І. Калиновська (орган) 

19 Твори В. А. Моцарта та Л. ван Бетховена 
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– Камерний ансамбль «Київ», Г. Бубнова (орган), С. Котко 

(колоратурний бас) 

20 Контрасти епох 

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

22 Портрет композитора «Йоганн Гуммель». Творчий проект 

Т. Рой (флейта) 

– У концерті беруть участь: н.а. України І. Кучер (віолончель), 

Р. Борковський (альт), К. Баженова (фортепіано), Ю. Багмет 

(фортепіано), М. Сидоренко (орган) 

23 – Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба 

(орган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), з.а. Бурятії 

Л. Реутова (фортепіано) 

24 Ф. Мендельсон-Бартольді – ораторія «Ілля» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент, 

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

25 – Тріо «Равісан», н.а. України І. Калиновська (орган),  

В. Чікіров (ліричний баритон) 

26 Музика доби бароко 

– З.а. України А. Ільків (труба), Г. Шепель (труба), з.а. України 

В. Балаховська (орган) 

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

Г. Бубнова (орган) 

29 – Н.а. України В. Кошуба (орган), І. Пліш (сопрано),  

К. Баженова (фортепіано) 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

6 – Концерт групи «The Dire Straits Experience». Улюблені хіти 

групи «Dire Straits» у виконанні кращих музикантів Великої 

Британії 

13 – Ювілейний концерт з.а. України В. Павліка у супроводі ест-

радно-симфонічного оркестру (художній керівник – Д. Анто-

нюк) 

15, 16 – Les meilleures chansons de Notre Dame de Paris (мюзикл за 

участю 7 солістів, великого симфонічного оркестру, хору та 

ритм-групи) 

25 – V церемонія вручення головної музичної премії країни 

«YUNA» (номінанти: І. Дорн, Тіна Кароль, «The HARDKISS», 

Макс Барских, MONATIK, Потап і Настя, LOBODA, «Океан 

Ельзи», «Mozgi», «Quest Pistols Show», Jamala та ін.) 

26 – Концерт Національного заслуженого академічного ансамблю 

танцю України ім. П. Вірського. Художній керівник – н.а. 

України, Герой України М. Вантух 

 Малий зал 
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2 – «Світлом будь». Поетична вистава А. Дмитрук. Участь бе-

руть: актори Київського академічного драматичного театру на 

Подолі, бандурист, з.а. України Т. Яницький 

Національна музична академія України ім. П. Чайковського 
(Консерваторія):  

14 
(15:00, 

19:00) 

– «Романтична музика піску». Художник пісочної анімації –  

К. Дзюба. Участь беруть: Національний ансамбль солістів  

«Київська камерата» (художній керівник – н.а. України В. Ма-

тюхін), з.а. України Б. Півненко (скрипка) 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

Валентина за участю артистів театру 

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

2 – «І на оновленій землі...». Музично-літературний проект за 

творами Тараса Шевченка н.а. України О. Кравченка 

4 – «Так ніхто не кохав». Вечір українських і неаполітанських 

пісень і поезії 

11 До Дня всіх закоханих 

– «Історії про справжнє кохання». Музично-поетичний вечір 

за участю солістів київських театрів 

16 До 145-річчя від дня народження Лесі Українки 

– «Моя єдина любове». Театральний проект за творами Лесі 

Українки н.а. України О. Кравченка 

23 – У рамках програми «Молоді режисери України 

представляють». Моновистава «Мій маяк». Авторський проект 

артиста Київського національного академічного театру  

оперети М. Булгакова 

25 Легенди вітчизняної опери 

– Вечір пам’яті н.а. України, н.а. Молдови В. Куріна за участю 

солістів київських музичних театрів 

27 Ритми серця 

– Вечір мистецтва фламенко за участю солістів Київського 

національного академічного театру оперети та Українсько-

іспанського центру «Школа фламенко» 

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

14 
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 4-й. «Хорова абетка для дітей та 

їхніх батьків» (прем’єра) 

19 – В. А. Моцарт «Реквієм». Виконавці: солісти, хор, 

симфонічний оркестр театру 
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20 
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 2-й. «Балетна абетка для дітей та 

їхніх батьків» 

Національний цирк України: 

6, 13, 

14, 

20, 

27, 28 
(12:00, 

16:00), 

7, 21 
(16:00) 

– «У світі тварин» (нова міжнародна циркова програма) 

Будинок актора: 

1 – Мистецька вітальня н.а. України Є. Басалаєвої 

2 – «Вірші для дорослих (+18)». Моновистава у виконанні  

Д. Савіцького 

3 – Концерт музики німецького бароко. Виконавці: А. Панькін 

(флейта), К. Шаманаурі (фортепіано) 

4 – «Пісні кохання». Концерт Академічного камерного хору 

«Хрещатик». Солісти: Н. Плонська, Н. Кравченко, О. Гай-

дийчук, Д. Сьомкін, Д. Воронов, П.  Денисенко 

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

(сучасна комедія). Вистава Класичного художнього альтерна-

тивного театру. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, 

художній керівник – К. Сінчілло 

6 – Лопе де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспансько-

му стилі). Вистава Класичного художнього альтернативного 

театру. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

7 – Віденська класика. Фортепіанні тріо та сонати. Е. Шаманаурі 

(фортепіано), Г. Щербина (віолончель), А. Куцан (скрипка) 

9 – Марк Камолетті «Любов під соусом». Вистава Театру 

«ШкаFF». Режисер – Б. Тумаєв, хореограф – Н. Сухорукова, 

акторський склад: Бернард – Б. Єфімов, Жаклін –  

О. Дем’янова, Р. Дюбуа – О. Степаненко, Сюзетта – Н. Брандт, 

Сюзанна – А. Ківаліна, Джордж – Д. Метелик 

10 – I. Iваницька (INESSA) та Джаз Сiтi Бенд (JAZZ City Bend) 

представляють нову музичну програму «Елла», присвячену ле-

гендарнiй американськiй джазовiй співачцi Е. Фіцджеральд. 

Участь беруть I. Iваницька, рояль – О. Саранчiн, контрабас –  

С. Супрун, ударнi iнструменти – О. Мiлов, спецiальний гiсть 

програми – з.а. України О. Рукомойнiков (саксофон) 

11 – «Нова філармонія» представляє. Унікальний гітарист-віртуоз, 

переможець 50-ти міжнародних конкурсів М. Топчій 
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12 – Пісні з кінофільмів. Виконавці: В. Рожковська (сопрано),  

І. Шуляк (фортепіано), Н. Скрябіна (мандаліна), І. Єгорова 

(мандаліна), А. Дунаєв (акордеон), Ф. Савков (гітара) 

13 – Концерт німецької ліричної музики NachtMusik. О. Кужелєва 

(сопрано), І. Федоров (кларнет), Т. Кравченко (фортепіано)  

14 
(14:00) 

– «Знайомство з музичними інструментами». Пізнавальна му-

зично-театралізована програма для дорослих і дітей. Художній 

керівник – В. Липаков  
(19:00) – А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава Кла-

сичного художнього альтернативного театру. Головний режи-

сер – з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

16 
(19:30) 

– «Egor Grushin Solo Piano» 

17 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» запро-

шує. Концерт-фантазія. М. Которович (скрипка), І. Саєнко (ба-

ян), Д. Черченко (слово), З. Ліхачова (простір) 

18 – Концерт циганського ансамблю «РОМЕН». Пісні, танці, му-

зика циган народів світу. Художній керівник – Ю. Коржов 

19 – Прем’єра. М. Себастіан «Безіменна зірка». Вистава Класич-

ного художнього альтернативного театру (лірична комедія). 

Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній керів-

ник – К. Сінчілло 

20 – «Єсенін». Моновистава у виконанні Г. Широченка 

21 – Концерт «De profundis…» (пам’яті загиблих за незалежність 

та свободу України) в рамках проекту класичних музикантів 

«Inspiration». Учасники: К. Болкуневич (сопрано), К. Мікаелян 

(фортепіано), О. Братик (сопрано), Г. Бишенко (фортепіано),  

Н. Молчанова-Коробова (художнє слово) 

22 «Бах, Бетховен, Брамс». Вечір камерної музики 

– К. Фейнер (скрипка), С. Залі (фортепіано) 

23 – «Нова філармонія» представляє. Гурт віртуозів гри на елект-

робалалайках і баяні «Бряц-BAND»: від Моцарта до «Скорпі-

онс» 

24 Вечір фортепіанного джазу 

– З.а. України В. Соляник (фортепіано) та друзі 

25 – А. Чехов «Предложение». Моновистава у виконанні з.а. Ук-

раїни М. Фіци. Режисер – з.а. Росії П. Миронов 

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

річної давнини). Вистава Класичного художнього альтернати-

вного театру. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, ху-

дожній керівник – К. Сінчілло 

28 
(14:00) 

– Концерт оркестру народних інструментів «Святограй».  

Художній керівник – В. Дмитренко 
(19:00) – Неда Неждана «Морг №5» (Той, що відчиняє двері). Вистава 
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Класичного художнього альтернативного театру (містична ко-

медія). Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

29 – «Скрипковий концерт в калейдоскопі часу». Виконавці:  

К. Фейнер (скрипка), С. Залі (фортепіано), М. Сидоренко (фор-

тепіано) 

Будинок кіно: 

1 
(18:30) 

– Прем’єрний показ документального фільму «ХуізмістерПу-

тін?» (автор сценарію та режисер – В. Балаян, Україна, 2016 

рік) 

4 Вечір до 120-річчя визначного українського актора С. Шагайди 

(1896–1938) 

– Показ художнього фільму «Аероград» (автор сценарію та 

режисер – О. Довженко, «Мосфільм» і «Українфільм», 1935 

рік). Модератор – С. Тримбач 

6 
(13:00) 

– Родинний кінозал. Повнометражний анімаційний фільм  

«Нарешті вдома» (режисер – Т. Джонсон, США, 2015 рік) 

7 
(17:00) 

– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в  

Будинку кіно». Художній фільм «Юність» (автор сценарію та 

режисер – П. Соррентіно, Італія, Франція, Швейцарія, Велика 

Британія, 2015 рік) 

8 
(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно». 

М. Мазуркі (1907–1990) 

– Художній фільм «Це убивство, моя люба» (режисер –  

Е. Дмитрик, США, 1944 рік). Ведучий проекту – кінознавець  

С. Сукненко 

9 Літературна вітальня 

– Презентація книги кінознавця Н. Гриценко «Звезда Мириам 

и другие рассказы» (видавництво «Едельвейс», 2016 рік) 

12 
(19:30) 

Кращі фільми світового кінопрокату. Тільки для дорослих 

– «Любов» (автор сценарію та режисер – Г. Ное, Франція, 2015 

рік) 

13, 14 
(20:00) 

– «Jazz Love Songs». Концерт кращих джазменів України  

у супроводі Національного камерного ансамблю «Київські 

солісти» 

15 Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно». 

М. Мазуркі (1907–1990).  

– Художній фільм «Алея жахів» (режисер – Е. Гулдінг, США, 

1947 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

16 – Літературна вітальня. Творча зустріч з письменником М. Ка-

мишом. Презентація роману «Оформляндія». Модератор –  

А. Курков 

17 – Забуте кіно. Художній фільм «Тенета шпигунства» (режисер 
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– Ф. Оцеп, Франція, 1938 рік) 

18 – Кращі фільми світового кінопрокату. Художній фільм  

«Щоденник покоївки» (режисер – Б. Жако, Франція, Бельгія, 

2015 рік) 

19 – До 75-річчя студії «Київнаукфільм» («Національна кінемате-

ка України»). За підтримки Національного Центру О. Довжен-

ка та ЦДКФФА ім. Г.С. Пшеничного. Вечір спортивного кіно 

за участю футбольного клубу «Динамо» Київ. У програмі:  ро-

здуми, спогади, міркування, фрагменти з фільмів «Шлях до 

одного голу» (режисер – М. Винярський, 1965 рік), «На остан-

ній межі» (режисер – І. Стависський), «І не впасти за фінішем» 

(режисер – В. Олендер, 1974 рік), «Олег Блохін. Прощання» 

(режисер – А. Загданський, 1990 рік), «Віват, король» (режисер 

– С. Лосєв, 1995 рік) 

20, 28 
(20:00) 

– «Стихи. Письма. Джаз. О Париже и любви» (джазово-

поетичний вечір). Листи, вірші, щоденники Е. Хемінгуея, Е. М. 

Ремарка, Й. Бродського, Ф. С. Фіцджеральда, Ф. Саган, М. 

Гоголя, О. Уайльда, А. Тарковського, Б. Віана та ін. у 

виконанні В. Якімова, О. Кравець, рояль – О. Боголюбов 

21 
(20:00) 

– «Классика для всех». Концерт при свічках за участю 

Національного камерного ансамблю «Київські солісти» 

22 – Творчий вечір композитора О. Спаринського. Авторські ро-

боти 2013–2015 років: документальні фільми «Наша Високо-

поважність», «Лондонський бенефіс Ігоря Переверзєва», ані-

маційний фільм «Закоханий їжачок» 

23 
(18:00, 
Синій 

зал) 

– «Акторська майстерня». Поетична мозаїка «Ніхто не забутий, 

ніщо не забуте!». Показ документальних фільмів режисера  

Л. Михалевич про Т. Левчука,  М. Оляліна, М. Літуса. Вечір 

веде з.а. України Л. Чащина 
(18:30, 

Черво-

ний зал) 

– Прем’єрний показ художнього фільму «Кіно про Алексєєва» 

(режисер та композитор – М. Сєгал, Росія, 2014 рік) 

24 
(18:00) 

– За підтримки Міжнародного фестивалю документальних фі-

льмів «Кінолітопис». До 80-річчя від дня народження поета, 

кінорежисера, актора М. Вінграновського (1936–2004). Вечір 

пам’яті. У програмі: спогади друзів, колег, показ повнометра-

жного документального фільму «Микола Вінграновський» (ав-

тор сценарію і режисер – П. Марусик, 1993 рік) 

26, 27 
(20:00) 

– «Концерт для рояля с оркестром. Музыка XX века». Джаз і 

класика американських, французьких, італійських, 

латиноамериканських, українських композиторів у виконанні 

Національного камерного ансамблю «Київські солісти» та 

піаніста О. Боголюбова 
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Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

Національний академічний духовий оркестр України (диригент –  

М. Мороз) представляє: 

6 
(15:00) 

– «Музична мультипанорама» (шоу-програма для всієї роди-

ни). Музика до мультфільмів «Спіріт – душа прерій», «101 

далматинець», «Бременські музиканти», «Аладдін», «Крижа-

не серце», «Як козаки…», «Шрек», «Тарзан», «Король Лев» 

та ін. 
(19:00) – «Музика на ім’я Ennio Morricone». Музика італійського 

композитора і диригента Е. Морріконе до кінофільмів «Недо-

торкані», «Місія», «Хороший, поганий, злий», «Приходь од-

ного вечора повечеряти», «За жменю динаміту», «На декілька 

доларів більше», «Новий кінотеатр «Парадиз», «Професіо-

нал», «Одного разу в Америці», «Легенда про піаніста» та ін. 

12 – «Вечір романтичної класики». Концертна програма до Дня 

святого Валентина 

14 
(17:00, 

20:00) 

– «Love Story». Кращі романтичні хіти і музика до кінофіль-

мів «Титанік», «Амелі», «Щоденник пам’яті», «Ромео і Джу-

льєта» та ін. у виконанні симфонічного оркестру «Lords of the 

Sound». Диригенти – В. Саражинський, В. Фізер (до Дня свя-

того Валентина) 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

24 – «Your 5». Новий музичний проект А. Макаревича (Росія) 

26 – «Dizel Show». Гумористичний концерт (нова програма) 

28 – Концерт н.а. Молдови І. Суручану в рамках благодійного 

проекту «Життя без меж» (під патронатом Посольства 

Молдови в Україні) 

29 – Концерт з.а. Вірменії Тати Симоняна 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

13 – «Песни о любви». Концерт гурту «Cabaret-band А’лЯ Parterr» 

(м. Київ) 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ»: 

14 
(14:00) 

– «Шедеври джазу». Концерт дитячого біг-бенду «SURMA»  

(м. Скадовськ, Херсонська обл.). Участь беруть учні Київської 

школи мюзиклу та шоу-біза «Comme il faut» 
(19:00) – «Broadway Show». Яскраві номери популярних мюзиклів сві-

ту у виконанні акторів Київського театру мюзиклу «Комільфо» 
25 – «Песни на все времена». Концерт ансамблю «Пісняри»  

(Білорусь) 
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Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ): 

6, 7, 

13, 14 
(16:00, 

19:30), 

12 
(19:30) 

– «Вартові мрій» (різдвяне 3D-шоу для всієї родини) 

Палац спорту: 

16 – «Музичний Олімп». Фестиваль-марафон кращих пісень 

країни. Участь беруть: народні артистки України І. Білик, Н. 

Бучинська, заслужені артисти України В. Павлік, В. 

Козловський, О. Полякова, Злата Огнєвіч, Є. Власова, Єва 

Бушміна, А. Приходько та ін. Ведучі: М. Орлова та Г. Вітер 

19 – Ювілейний концерт німецького рок-гурту «Scorpions»  

(в рамках світового туру 50th Anniversary – World Tour 

2015/2016) 

Сферичний кінотеатр «ATMASFERA 360» (Київський планетарій): 

«Концерти під зірками. Jazz»: 

14 
(19:30) 

– «Джаз-Танго». Концерт тріо Віктора Соломіна 

«ElGranAstor». Виконавці: В. Соломін (домбра), О. Боголюбов 

(клавішні), В. Корнієнко (контрабас), С. Охримчук (скрипка) 

29 
(19:30) 

– Концерт джазового піаніста П. Ігнатьєва 

На сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я»: 

14 – «Історія одного кохання» (музична програма у стилі лаунж). 

Таня Ша (Т. Шамшетдінова) спільно зі студією «Кофеїн» 

У приміщенні Центру культури і мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6): 

5 – Ювілейний концерт чоловічого гурту «Козацькі забави» (ху-

дожній керівник – н.а. України А. Верес) 
13 – «Light souls» (візуально-пластичне шоу). Виконавці: квартет 

пантоміми «DEKRU» (м. Київ) 
19 – Концерт Laura Alonso Padín (Л. Алонсо Падін, сопрано, Іспа-

нія), з.а. України М. Шуляка (тенор), Національного ансамблю 

солістів «Київська камерата» (художній керівник і головний 

диригент – н.а. України В. Матюхін) 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

з 6 – «Українська Антарктида». Виставка до 20-річчя 

української станції на Антарктиді 
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протягом 

місяця 
– Виставка «Living history. Побут та вбрання Давньої Ру-

сі»  
 – «Історії з війни». 19 історій з життя АТО 
 – «Традиційне мистецтво українців». Етнографічна світ-

лиця 
 – «З історії грошового обігу в Україні» 
 – Виставковий проект «Відкриті фонди» (твори з фондів 

музею, що раніше не експонувалися) 
 – Археологічна виставка «Стародавній Іскоростень.  

Витоки слов’янської державності» 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

до 14 – «Архітектура і мистецтво України кінця 1950–1960 ро-

ків» 
 – «Великі сподівання. Українське мистецтво 1960-х років» 

до 15 – «Натхнення під покровом Святої Софії – Премудрості 

Божої». Декоративні керамічні композиції, портрети, ікони 

н.х. України Л. Мєшкової 
 Будинок митрополита 

до 26 – «Різдвяні зустрічі». Художня емаль Т. і С. Колечків  

(м. Київ) 
протягом 

місяця 
– «Світ і світло української ікони». Виставка сучасних іко-

нописних творів А. Дем’янчука (м. Львів), О. Охапкіна  

(м. Олександрія, Кіровоградська обл.), Л. Денисенка (Авс-

тралія) з колекції вченого, мистецтвознавця, письменника  

Д. Степовика 
 – Експозиція будинку митрополита 
 Трапезна церква 

протягом 

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

храми Києва» 
 Південна вежа Софійського собору 

протягом 

місяця 
– «Володимир Великий – творець Української держави». 

Виставка до 1000-ліття упокоєння Святого рівноапостоль-

ного князя Київського Володимира Великого  

(бл. 956−15.07.1015) 
 – «Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого со-

бору ХІІ ст.» 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

 (корпус № 4) 

– «Друковано в святій Успенській Києво-Печерській ла-

врі» (до 400-річчя заснування друкарні Києво-Печерської 

лаври) 
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(корпус № 1) − «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колек-

ції Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника)» 
(корпус № 3) – «Шлях до Світла». Виставка до 1000-ліття упокоєння 

Святого рівноапостольного князя Київського 

Володимира Великого (бл. 956−15.07.1015) 
(корпус № 4) 

 
– Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 

Національний художній музей України: 

до 21 – «Мистецтво українських шістдесятників. Можливість 

музею» 

Національний музей літератури України: 

до 6 – До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Виставка 

«Розстріляне дитинство: в серці страх, в серці біль, в серці 

розпач...», присвячена пам’яті дітей, розстріляних у Бабиному 

Яру (спільно з Національним історико-меморіальним 

заповідником «Бабин Яр», Всеукраїнською Єврейською 

Радою, Музеєм «Героїзм і Голокост») 

до 20 – Виставка «Ні, наші музи не мовчать!» (творчість воїнів 

АТО і волонтерів) 

з 4 – Літературна виставка до 80-річчя українського 

письменника, журналіста, мистецтвознавця, громадського та 

політичного діяча Б. Гориня 

з 20 – «З тобою, Україно». Виставка українських рушників 

сучасних майстринь Донеччини 

з 25 – «...Я жива, я вічно буду жити...». Мистецька виставка 

ілюстрацій до творів Лесі Українки з нагоди 145-річчя від дня 

народження поетеси 

Київський національний музей російського мистецтва: 

3–28 – «Худшкола». Виставка живопису О. Бабака, В. Буднікова,  

В. Ралко 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

до 10 – Виставка творів А. Мантули (гравійоване скло) 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 2 – «Кольорові сни». Живопис А. Ярмолюк (м. Харків) 

2–28 – «ART TWINS». Виставка художників-близнюків (м. Київ) 

3–18 – «Небесна Сотня». Роботи учнів Державної художньої 

середньої школи ім. Т. Г. Шевченка 
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4–15 – Виставка «Мистецтво Китаю» (живопис, графіка, 

декоративно-прикладне мистецтво) 

5–17 – «Від учителя до учня». Виставка робіт переможця  

ІІ Всеукраїнської мистецької акції «Мій Шевченко»–2015  

П. Шачка та його вчителя М. Дмітруха (м. Тернопіль) 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 6 – «Скриня у побуті української родини» (23 скрині ХVІІІ – 

початку ХХІ ст., оздоблені поліхромним розписом та 

різьбленим орнаментом, предмети інтер’єру, побутові речі з 

колекції музею) 

до 27 – «Містичні фантазії Івана Фізера». Кераміка І. Фізера-

молодшого (м. Черкаси) 

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

до 14 – «Ширяють дракони, танцюють фенікси». Доброзичливі 

символи у творах китайського мистецтва з колекції музею 

з 19 – Виставка «Козаки та самураї. Зброя з Feldman Family 

Museum» 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

протягом 

місяця 
– «Іван Гончар: творчість». Виставка живопису та 

скульптури н.х. України І. Гончара (до 105-ї річниці від дня 

народження митця) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 22 – «Українсько-латвійський діалог». Живопис 

з 11 – «Код нації». Живопис з.х. України Ю. Нагулка 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей іс-

торії міста Києва»): 

до 22 – «Рельєф. Форма». Виставка художниці М. Федченко  

(м. Дніпропетровськ) 

з 25 – «Зима». Персональна виставка художниці О. Рибченко  

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

до 8 – «Новий рік. Ми сильні – поки ми пам’ятаємо». Автор 

виставки – художник В. Клюзко (Україна–США) 

до 16 – «Новорічно-різдвяні святки у творах юних майстрів» 
протягом 

місяця 
− «Лесь Курбас. Людина, яка була театром» 

 – «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

до 5 – «Різдво в картинах і мініатюрах художниці Марії Томен» 
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(м. Київ) 

з 7 – Виставка «Марія Заньковецька в живописі» 
протягом 

місяця 
– «У сузір’ї Марії Заньковецької» 

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

Музей книги і друкарства України: 

протягом 

місяця 
– «Західноєвропейська гравюра XVI–XVIII ст. зі збірки 

Львівського музею історії релігії» 

 – «Українська традиція мальованої обкладинки 

періодичних видань» 

Музей сучасного мистецтва України: 

з 4 – «Київська школа живопису: Сторінка друга» (в рамках 

проекту «Мистецька мапа України. Київ»). Виставка творів 

художників київської школи живопису 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
− Виставка «Масони і містики старого Києва» 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

до 15 – «Три чверті неба». Живопис М. Луніва (м. Київ) 

4–24 – Петриківський розпис «Пори року». Виставка переможниці 

ІІ Всеукраїнської акції «Мій Шевченко»–2015 А. Герман за 

сприяння Фонду Л. Кучми «Україна» 

8–20 – «Зимова палітра» (живопис, графіка, декоративно-ужиткове 

мистецтво). Виставка робіт вихованців Державної художньої 

середньої школи ім. Т. Г. Шевченка 

Музей гетьманства: 

до 13 – «Стук мого серця». Живопис Л. Лебедєвої-Поліщук  

(м. Київ) 

з 12 – Виставка В. Шови (тканевий колаж). До Дня святого 

Валентина 

з 15 – Петриківський розпис О. Ярмолюк 

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського: 

протягом 

місяця 
– «У "Будяках", "Реп’яхах", "Ґедзях"…». Виставка шаржів 

та карикатур на М. Грушевського 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 27 – «Замість сонетів і октав». До 125-річчя від дня 

народження українського поета, перекладача, публіциста, 

громадського діяча П. Тичини 
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з 23 – «Дивоцвіт української культури». До 145-річчя від дня 

народження української поетеси та громадської діячки Лесі 

Українки 
протягом 

місяця 
– «В житті неправді ніколи не служив». До 175-річчя від 

дня народження українського етнографа, громадського 

діяча, економіста Т. Р. Рильського (1841–1902), батька  

М. Рильського 

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини в м. Києві: 

протягом 

місяця 
– Урочисті заходи до 125-ліття від дня народження П. Г. 

Тичини у рамках проекту «Святкуємо всім світом»  

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

11–14 – «Арсенал любові» (до Дня святого Валентина) 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 7 – «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних 

художників» (VІІ Всеукраїнська бієнале) 

Будинок актора: 

протягом 

місяця 
– Виставка пам’яті видатної української художниці  

І. Левитської (1927–2012) 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АВС-арт»: 

до 6 – «Любов земна й небесна». Живопис Я. Ясенєва (м. Київ) 

Арт-простір «Bereznitsky Aesthetics» (вул. Воздвиженська, 34): 

протягом 

місяця 
– «Scissors Plot». Колажі О. Чичкан (м. Київ) 

Арт-центр Я. Гретера: 

до 7 – «Ліс. Пісня». Живопис Д. Ореста (м. Львів) 

з 18 – «Ремінісценція». Живопис І. Єлісєєва 

«Ательє Карась»: 

з 4 – «Особисте листування». Художниця Л. Раштанова 

Галерея «36»: 

з 24 – «Квіти весни». Живопис, графіка 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

до 2 – Виставка колажів О. Муратова (м. Київ) 
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 «Дім Миколи»: 

до 7 – Виставка художніх робіт дітей з Луганської та Донецької 

областей 

«Dymchuk Gallery»: 

протягом 

місяця 
– «Кантрі-хоррор». Персональна виставка творів А. По-

дерв’янської (м. Київ) 

«Митець»: 

1–9 – «Виставка пам’яті О. Данченка». Графіка 

10–19 – Виставка живопису Т. Дем’яненко, Л. Даценко та  

Р. Решетова 

20–29 – Виставка портретів київських художників 

«Мистецька збірка»: 

10 – «10xYOUNG». Виставка молодих художників М. Деяка,  

А. Волокітіна, С. Рябченка, Н. Білика, Р. Мініна,  

Б. Томашевського та ін. 

«НЮ АРТ»: 

до 6 – «Одесситы в Киеве». Живопис П. Волокидіна,  

О. Шовкуненка, Д. Крайнєва, М. Жука, В. Хруща,  

Ю. Єгорова, В. Стрельникова, С. Чаркіна та ін. 

PinchukArtCentre: 

до 14 – «Патріоти. Громадяни. Коханці...». Персональна виставка 

творів колумбійського художника К. Мотти, одного з 

володарів Головної премії Future Generation Art Prize 2014 
протягом 

місяця 
– Групова виставка творів 16 українських художників, 

номінованих на премію PinchukArtCentre у 2015 р. 

(загальнонаціональна премія у сфері сучасного мистецтва, 

яка присуджується молодим українським художникам у 

віці до 35 років) 

«Парсуна»: 

до 9 – «Грації». Авторські ляльки Н. Крави (м. Київ), живопис  

С. Пріня (м. Донецьк) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

протягом 

місяця 
– «Загадковий Київ Олекси Захарчука». Живопис, 

пастель, малюнок з.а. України О. Захарчука (1929–2013) 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

з 9 – «Парадокс». Графіка Т. Аваліані (м. Тбілісі, Грузія) 
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«Триптих Арт»: 

до 9 – «Зимно». Живопис І. Прокоф’єва 

Центр української культури та мистецтва: 

до 2 − «Яворівська забавка – народна іграшка нашого дитинства». 

Народні дерев’яні дитячі іграшки-забавки С. Тлустого та  

Г. Шумило 

до 8 − «Слов’янська легенда». Малярство на тканині, гобелени, 

живопис Л. Майданець 

«ЦЕХ»: 

до 6 − «Лето». Живопис Р. Мірзоєва (м. Миколаїв) 

«Щербенко Арт Центр»: 

до 13 – «Дім спогадів». Кераміка Б. Корн, живопис В. Мельничука 

(м. Ужгород, Закарпатська обл.) 

«Я Галерея»: 

до 6 – «Барокова вечеря». Виставка творів О. Бланк (м. Київ) 

У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Лаврська, 16): 

до 21 – «Простір, ритм, рух». Живопис М. Матієнко (м. Київ) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ЛЮТИЙ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

 01–07.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних  

    відносин 

20.02  – День соціальної справедливості 

21.02  – Міжнародний день рідної мови 

***  

1 – 85 років від дня народження Микити Володимира Васильовича, 

українського живописця, народного художника України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1931). 

– 75 років від дня народження Стеценка Володимира Івановича, україн-

ського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

2 – 115 років від дня народження Підмогильного Валер’яна Петровича, 

українського прозаїка, перекладача (1901–1937). 

– 75 років від дня народження Короля Олександра Петровича, україн-

ського режисера, педагога, народного артиста України (1941). 
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– 65 років від дня народження Кобрина Ігоря Дмитровича, українського 

кінорежисера, сценариста, продюсера, заслуженого діяча мистецтв України, ла-

уреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1951). 

– 50 років від дня народження Туріянської Оксани Іванівни, україн- 

ської актриси театру і кіно, народної артистки України (1966). 

– 80 років від дня смерті Плужника Євгена Павловича, українського 

поета, драматурга, перекладача (1898–1936). 

3 – 85 років від дня народження Подольського Валентина Марковича, 

українського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України (1931). 

– 65 років від дня народження Суходуба Зиновія Порфировича, україн-

ського прозаїка, літературознавця, журналіста, заслуженого журналіста України 

(1951). 

– 65 років від дня народження Токарєва Олександра Петровича, україн-

ського скульптора, заслуженого художника України (1951). 

4 – 135 років від дня народження Беклемішева Григорія 

Миколайовича, українського піаніста, композитора, педагога, музично-

громадського діяча (1881–1935). 

– 90 років від дня народження Кальченко Галини Никифорівни, україн-

ського скульптора, народного художника УРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–1975). 

– 80 років від дня народження Мозолевського Бориса Миколайовича, 

українського поета, археолога, дослідника скіфської старовини (1936–1993). 

– 75 років від дня народження Михалатюка Михайла Іларіоновича, 

українського фотохудожника (1941). 

5 – 95 років від дня народження Бабенцова Віктора Володимировича, 

українського живописця, народного художника України (1921–2012). 

– 80 років від дня народження Матковського Володимира Михайлови-

ча, українського актора театру, співака (баритон), народного артиста України 

(1936–2010). 

– 75 років від дня народження Сапи Леоніда Опанасовича, українського 

поета (1941). 

– 75 років від дня народження Тимофієнка Володимира Івановича, 

українського теоретика архітектури, дослідника української архітектури та міс-

тобудування XVIII–XX ст., мистецтвознавця, заслуженого діяча науки і техніки 

України, лауреата державних премій України в галузі архітектури (1941–2007). 

6 – 90 років від дня народження Знатокова Юрія Володимировича, 

українського композитора, педагога, музично-громадського діяча, заслуженого 

діяча мистецтв України (1926–1998). 

– 90 років від дня народження Панасенка Федора Лукича, українського 

актора театру та кіно (1926–2002). 

7 – 110 років від дня народження Лучицького Бориса Болеславовича, 

українського театрального актора, режисера, народного артиста УРСР (1906–

1966). 
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– 65 років від дня народження Кахнікевич Марії Василівни, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка), заслужено-

го майстра народної творчості України (1951). 

– 65 років від дня народження Шишова Віталія Євгеновича, україн- 

ського скульптора (1951–1996). 

8 – 155 років від дня народження Кивлицького Євгена Олександрови-

ча, українського історика, педагога, публіциста, письменника, бібліотекознав-

ця, громадського діяча (1861–1921). 

– 155 років від дня народження Сосенка Ксенофонта Петровича, укра-

їнського етнографа, етнолога, літератора, громадського діяча, священика (1861–

1941). 

– 120 років від дня народження Хмурого (справж. – Бутенко) Василя 

Онисимовича, українського журналіста, мистецтвознавця, театрального кри-

тика (1896–1940). 

9 – 190 років від дня народження Трутовського Костянтина Олександ-

ровича, українського живописця, графіка, громадського діяча (1826–1893). 

10 – 80 років від дня народження Гончарової Раїси Марківни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслуже-

ного майстра народної творчості України (1936). 

– 80 років від дня народження Гориня Богдана Миколайовича, україн-

ського прозаїка, журналіста, мистецтвознавця, літературного критика, громад-

ського та політичного діяча (1936). 

– 75 років від дня народження Вінтоняк Ганни Григорівни, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво, моделювання 

одягу), заслуженого художника України (1941). 

12 – 145 років від дня народження Леся Мартовича (Олекси Семенови-

ча), українського письменника, громадсько-культурного діяча у Галичині 

(1871–1916). 

– 130 років від дня народження Коссака Василя Андрійовича, україн-

ського театрального актора, оперного співака (тенор), режисера (1886–1932). 

– 65 років від дня народження Лещенка В’ячеслава Васильовича, укра-

їнського живописця, дизайнера, заслуженого діяча мистецтв України (1951). 

– 65 років від дня народження Чернишової Наталії Іванівни, українсь-

кого художника, режисера-аніматора, заслуженого художника України (1951). 

13 – 90 років від дня народження Кожевникової Валентини Михайлів-

ни, української актриси театру, народної артистки України (1926–1997). 

– 90 років від дня народження Лисецького Сергія Опанасовича, україн-

ського кінооператора, режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1926). 

14 – 75 років від дня народження Федоринського Аліма Володимиро-

вича, українського кіноактора, режисера, заслуженого артиста України (1941). 

– 55 років від дня народження Чепелик Оксани Вікторівни, українсько-

го художника, архітектора, кінорежисера, сценариста, оператора (1961).  
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15 – 70 років від дня народження Стороженка Павла Сергійовича, 

українського прозаїка, поета, перекладача, заслуженого журналіста України 

(1946). 

17 – 65 років від дня народження Садовського Олександра Васильови-

ча, українського художника монументально-декоративного мистецтва, живопи-

сця, заслуженого художника України (1951). 

– 60 років від дня народження Андрушко Олени Миколаївни, україн- 

ської актриси театру, заслуженої артистки України (1956). 

18 – 160 років від дня народження Русової Софії Федорівни, українсько-

го педагога-просвітителя, прозаїка, літературознавця, громадського і культур-

но-освітнього діяча (1856–1940). 

19 – 90 років від дня народження Івницького Миколи Борисовича, 

українського художника театру, заслуженого художника України (1926–1996). 

– 70 років від дня народження Берелета Володимира Ілліча, українсько-

го актора театру, режисера, продюсера, заслуженого артиста України (1946). 

– 65 років від дня народження Мартинової-Шиманської Валентини Іва-

нівни, української театральної актриси, заслуженої артистки України (1951–2013). 

20 – 140 років від дня народження Якименка (Акименко) Федора Степа-

новича, українського композитора, піаніста, диригента, педагога (1876–1945). 

– 135 років від дня народження Веселовського Ярослава Івановича, 

українського публіциста, перекладача, письменника, громадсько-політичного, 

культурного діяча (1881–1917). 

– 80 років від дня народження Мушинки Миколи Івановича, україн- 

ського фольклориста, етнографа, літературо- і мистецтвознавця, бібліографа в 

Словаччині (1936). 

– 70 років від дня народження Мельниченка Володимира Юхимовича, 

українського історика, мистецтвознавця, культурного діяча, публіциста, заслу-

женого діяча науки і техніки України, лауреата Національної премії України 

імені Тараса Шевченка (1946). 

21 – 95 років від дня народження Малика (справж. – Сиченко) Володи-

мира Кириловича, українського прозаїка, літературного критика (1921–1998). 

22 – 210 років від дня народження Боровиковського Левка Івановича, 

українського поета, фольклориста, етнографа, філолога (1806–1889). 

– 180 років від дня народження Бажанського Порфирія Івановича, 

українського композитора, фольклориста, музикознавця, письменника, музич-

ного і громадського діяча, священика(1836–1920). 

– 115 років від дня народження Горбача Євгена Андрійовича, україн- 

ського живописця, режисера, художника-аніматора (1901–1984). 

– 110 років від дня народження Шелюта Миколи Андрійовича, україн-

ського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1906–1984). 

– 70 років від дня народження Грущака Андрія Федоровича, україн-

ського поета, прозаїка, літературного критика, перекладача, журналіста, крає-

знавця, фольклориста, художника, педагога (1946). 
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– 60 років від дня народження Ніколайчук Наталії Іванівни, українсь-

кого живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України (1956). 

23 – 120 років від дня народження Бжеської Валентини Юхимівни, ук-

раїнської актриси театру і кіно, заслуженої артистки УРСР та Узбецької РСР 

(1896–1977).  

– 115 років від дня народження Перфецького Леоніда Юліановича, 

українського живописця, графіка (1901–1977). 

– 90 років від дня народження Протор’євої Надії Юхимівни, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого худож-

ника України (1926–2005). 

– 65 років від дня народження Медвідя В’ячеслава Григоровича, україн-

ського прозаїка, есеїста, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1951). 

24 – 95 років від дня народження Коцюбинського Флоріана Абрамови-

ча, українського скульптора, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1921–1991). 

25 – 155 років від дня народження Жарка (справж. – Жарченко) Якова 

Васильовича, українського поета, прозаїка, публіциста, театрального актора, 

громадського діяча (1861–1933). 

– 145 років від дня народження Лесі Українки (справж. – Косач Лариса 

Петрівна), української поетеси, прозаїка, драматурга, публіциста, перекладача, 

культурного діяча (1871–1913). 

– 115 років від дня народження Халатова (справж. – Поросьонков) Вік-

тора Михайловича, українського актора театру і кіно, народного артиста 

УРСР (1901–1969). 

– 80 років від дня народження Фуженка Анатолія Семеновича, україн-

ського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України (1936–1999).  

26 – 85 років від дня народження Врабеля Олександра Михайловича, 

українського оперного співака (баритон), педагога, народного артиста України 

(1931–2002). 

– 85 років від дня народження Толканьова Володимира Васильовича, 

українського хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1931–2003). 

– 80 років від дня народження Матющенка Василя Панасовича, україн-

ського співака, громадського діяча, заслуженого працівника культури України 

(1936). 

– 65 років від дня народження Добряк-Готв’янської Жанни Володими-

рівни, української актриси театру, народної артистки України (1951). 

27 – 185 років від дня народження Ґе Миколи Миколайовича, україн- 

ського та російського живописця (1831–1894). 

– 115 років від дня народження Гараса Георгія Олексійовича, україн-

ського художника-орнаменталіста, живописця, заслуженого майстра народної 

творчості УРСР (1901–1972). 
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– 115 років від дня народження Гришка Михайла Степановича, україн-

ського оперного і концертного співака (баритон), кіноактора, народного артиста 

СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1901–1973). 

– 95 років від дня народження Корчинського Юліана Олексійовича, 

українського хорового диригента, композитора, фольклориста, педагога, музич-

но-громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1921−1990). 

– 90 років від дня народження Бойка Вадима Яковича, українського 

прозаїка (1926). 

– 85 років від дня народження Герца Юрія Дмитровича, українського 

живописця, народного художника України, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1931–2012). 

– 80 років від дня народження Гілевича Фелікса Ілліча, українського 

актора кіно, оператора, лауреата Державної премії СРСР (1936–1992). 

– 55 років від дня народження Габди Владислава Васильовича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1961). 

28 – 135 років від дня народження Альошина Павла Федотовича, укра-

їнського архітектора, педагога (1881–1961). 

– 115 років від дня народження Сімовича Романа Аполлоновича, укра-

їнського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1901–1984). 

– 55 років від дня народження Барана Ігоря Васильовича, українського 

фотохудожника (1961). 

– 55 років від дня народження Острової Світлани Василівни, українського 

композитора, педагога, органістки, хормейстера (1961). 

29 – 120 років від дня народження Любченка Миколи Петровича, укра-

їнського прозаїка, журналіста (1896–1937). 

 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
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