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МИСТЕЦЬКИЙ КВІТЕНЬ–2016  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Всеукраїнська культурно-мистецька акція «Чорнобиль – наша біль і 

пам’ять...» (16–29.04, Національна спілка фотохудожників України за 

підтримки Міністерства культури України проводить виставку до 30-х 

роковин Чорнобильської катастрофи у Нац. історико-архітектурному музеї 

«Київська фортеця») 

 Міжнародний кінофестиваль DocudaysUA – 2016 (25.03–01.04, м. Київ) 

 VI Міжнародний фестиваль клоунів і мімів «Комедіада» під девізом  

«Світу – сміх!» (31.03–02.04, м. Одеса) 

 Фестиваль мистецтв «Французька весна в Україні» (01–30.04, міста Київ, 

Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Харків, Львів, Рівне) 

 Міжнародний Форум молодих бібліотекарів на тему: «Бібліотека на мапі 

міста» (07–08.04, м. Київ) 

 ІІІ Міжнародний фестиваль історичного кіно (08−10.04, м. Київ; 

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця») 

 VІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів «Слобожанська фантазія» 

(11−15.04, м. Суми) 

 IV Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича  

(11–18.04, м. Київ) 

 ІІ Міжнародний фотофестиваль Odessa/Batumi Photo days – 2016 (13–17.04, м. 

Одеса) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірковий грамофон талантів 

2016» (14−16.04, м. Львів; 15–17.04, м. Київ) 

 Міжнародний конкурс молодих композиторів «Gradus ad Parnassum» в 

рамках XIV Міжнародного форуму «Музика молодих» (15–16.04 – м. Київ; 

17.04 – смт Ворзель, Київська обл.) 

 ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряні Карпати» (15–17.04, 

м. Ужгород, Закарпатська обл.) 

 VI Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» (20–24.04, м. Київ) 

 V Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «KISFF» 

(20–24.04) 

 ХІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті В. Горовиця. Група 

«Горовиць–Дебют» (21–25.04, м. Київ) 

 XX Міжнародний фестиваль-конкурс виконавців естрадної пісні «Жива 

вода» (22–24.04, м. Дергачі, Харківська область) 

 XIV Відкритий конкурс молодих виконавців «СіверТон» (23–24.04, м. Черні-

гів) 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 XXII Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два дні й дві ночі 

нової музики» (23−25.04, м. Одеса) 

 Всеукраїнський конкурс-фестиваль інструментального, вокального та 

хореографічного мистецтва «Закарпатська весна» (01−03.04, м. Мукачеве, 

Закарпатська обл.) 

 IV Всеукраїнський вокально-хореографічний фестиваль-конкурс 

«Самоцвіти» (01−03.04, м. Івано-Франківськ) 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура: 

перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі» 

(07.04.2016, м. Київ, КНУКіМ) 

 III Всеукраїнський фестиваль-конкурс інструментального, вокального, 

хореографічного, театрального мистецтв та театрів мод «Мій світ – 

мистецтво!» (09−10.04, м. Черкаси) 

 Відкритий фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Золота 

струна» (11–16.04, м. Миколаїв) 

 ІV Всеукраїнський музичний конкурс «Арт-Домінанта–2016» (14–17.04,  

м. Харків) 

 I Відкритий всеукраїнський конкурс баянно-акордеонного мистецтва «Баянне 

коло на Запоріжжі» (15–16.04, м. Запоріжжя) 

 Відкритий конкурс бандуристів ім. В. Кабачка (15–17.04, м. Полтава) 

 XX Всеукраїнський конкурс-фестиваль української та польської музики ім. 

Ф. Шопена (21–23.04, м. Дніпропетровськ) 

 Всеукраїнський фестиваль писанок (23.04–09.05, м. Київ) 

 

Програма 13-го фестивалю мистецтв  

«Французька весна в Україні» у м. Києві. Вибране 

  2.04 (20:30, 21:30), Європейська площа – «Анукі у пошуках весни» (ви-

става-проекція від компанії «Aglagla»). Участь бере музично-театральний гурт 

«Dakh Daughters» 

  4.04, Національна опера України – М. Скорик у проекті «ТРИ "С": 

Скорик – Cильвестров – Станкович». Твори відомих композиторів ХІХ–ХХ ст. 

та прем’єра Концерту № 2 для віолончелі з оркестром н.а. України М. Скорика 

у виконанні Академічного симфонічного оркестру Національної радіокомпанії 

України (диригент – н.а. України В. Шейко), солісти: Й. Ермінь (фортепіано), 

О. Пірієв (віолончель) 

  6–9.04, кінотеатр «Київ» – Фестиваль допрем’єрних показів: «Зразкова 

сім’я», «Новини з планети Марс», «Асфальт», «21 ніч разом за Патті» 

  9–30.04, «SkyArtGallery» (вул. Стрілецька, 7/6) – «Ілюстарт». Виставка 

молодих французьких та українських ілюстраторів 

  12.04 (20:00), Мала опера (вул. Дегтярівська, 5) – Концерт гурту 

«Rapsodie» (Франція) 
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  15–17.04, кінотеатр «Київ» – Три шедеври Ж. Одіяра: «Пророк», «Іржа 

та кістка», «Діпан» 

  17.04, Київський академічний Молодий театр – М. Буніор «Blblblb» / 

«Блаблабла». Музична подорож-пантоміма від театральної компанії D.N.B. 

(Франція) 

  19.04–10.05, галерея «Дукат» (вул. Рейтарська, 8) – «Майданчик». Фо-

товиставка Ф. Мазюе (Франція) 

  19–21.04, Київський академічний театр «Колесо» – Ж.-П. Сартр «За 

зачиненими дверима» від компанії «Agathe Alexis» (Франція) 

  22.04, Київський національний академічний театр оперети – «Віват, 

Оффенбах!» (міжнародний проект-концерт за сприяння Французького інститу-

ту в Україні). Мелодії з оперет Ж. Оффенбаха у виконанні артистів та симфоні-

чного оркестру театру, диригент – Ф. Уї (Франція) 

  22, 23,04 (23:00), кінотеатр «Україна» – Довгі ночі короткого метра 

  26.04, Київський академічний Молодий театр – Вистави переможця 

Фестивалю франкомовних аматорських театрів та трупи «Ceptectum» КНУ ім. 

Т. Шевченка 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

2, 30 – Дж. Верді «Набукко» (опера на 2 дії) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

5 – Н. Кауард «Зірка, або Інтоксикація театром» (комедія на 2 

дії) 

9, 14, 

24 

– В. Шекспір «Річард ІІІ» (трагедія на 2 дії) 

24 
(12:00) 

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

М. Бурмаки (нова українська казка на 2 дії) 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

8, 16 – І. Карпенко-Карий «Безталанна» (драма на 2 дії) 

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

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

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 «Сцена под крышей» 

7, 29 
(20:00), 

17 
(12:00) 

– «Двое, не считая собаки (История собаки)» за п’єсою В. Кра-

сногорова «Собака» (вистава без антракту) 

22, 24, 

28 

– А. Миллер «Вид с моста» (драма на 1 дію) 

Київський національний академічний театр оперети:  
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9 – Музика А. П’яццолли «Любовний монолог...» (моновистава 

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

чоловікові, який сидить у кріслі») 

16 – Музика Р. Роджерса «Звуки музики» (мюзикл на 2 дії) 

17 – Музика В. А. Моцарта «Моцарт Underground…» (балет на 2 

дії) 

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

6, 19 – Б. Слейд «Саме там! Саме тоді!» (комедія на 2 дії) 

10 – «Однорукий» за п’єсою М. Макдона «Руковтинання в 

Спокані» (американська комедія з антрактом) 

24 
(12:00) 

– Ш. Перро «Красуня і чудовисько» (старовинна французька 

казка) 

26 – П. Ар’є «Сталкери» за п’єсою «На початку та наприкінці 

часів» (специфічна комедія на 2 дії). Копродукція Театру 

«Золоті ворота» та Київського академічного Молодого театру 

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

 Камерна сцена 

3 – «Іграшка для дорослих» за п’єсою Я. Пулінович «Він зник 

без вісти» (сучасна притча без антракту) 

7, 15, 

21 

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

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

2, 21 – А. Чехов «Он и она» (музична комедія) 

7, 22 – А. Крым «Ревизия-Шмавизия» (театральне оповідання) 

10, 12, 

16 

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

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

13 – В. Розов «Вечно живые» (драма на 2 дії) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

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

п’єсою «Язычники») 

 Мала сцена 

3, 30 
(15:00) 

– С. Моэм «Верная жена» (комедія про принадність шлюбу) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

30 – О. Островський «Без вини винні» (комедія на 2 дії) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 
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2, 12, 

24 

– А. Крим «Постіль брати будете?!?!» (любовний брудершафт) 

24 
(12:00) 

– К. Чуковский «Тараканище» (казка для дітей та дорослих) 

 Мікросцена 

6, 20 
(19:30) 

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

Київський муніципальний державний академічний театр ляльок:  

10 

(11:00, 

13:00, 

15:00) 

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

рія; для дітей від 3-х років) 

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

ча; для дітей від 12-ти років) 

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

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

15, 17 (Артистична вітальня) – В. А. Моцарт «Бастьєн і Бастьєнна» 

(ситком-опера на 1 дію) 

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

3, 21 – Д. Масловська «Як двоє бідних румунів польською розмов-

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

інституту у м. Києві 

10, 17 
(12:00) 

– В. Кавєрін «Чудернацькі забавки на даху» (дитяча фантазія) 

13, 23 

 

– П. Ар’є «Слава героям» (специфічна комедія на 2 дії). Коп-

родукція Театру «Золоті ворота» та Івано-Франківського ака-

демічного обласного музично-драматичного театру ім. І. Фра-

нка 

Київський драматичний театр «Браво»:  

3, 4, 9, 

14, 29 

– Б. Гнатюк «Кафе Республика» (містична драма) 

6, 12 – Леся Українка «Відьма на ім’я Мавка» (феєрія) 

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

кого «На дне»; комедія правди) 

Театр «Актор»:  

10 
(17:00), 

20 

(19:00) 

– Альдо Николаи «Игрушка для мамы» (егоїстична комедія за 

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

16 – «"Секс-символ" с Брайтон-Бич» (комедія за п’єсою  
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(17:00) В. Шендеровича «Потерпевший Гольдинер») 

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

 Верхня сцена 

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

 Нижня сцена 

17 − В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (пристрасті на паркеті) 

22 – А. Чехов «Беззахисні створіння» (комедія з антрактом та фу-

ршетом) 

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

 Верхня сцена 

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

4-х до 12-ти років) 

 Нижня сцена 

10 – А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска» 

(детектив на проїжджій частині; для дітей від 4-х років) 

23 – М. Смілянець «Абетка гарних манер» (казка-урок від кота 

Мурчика) 

Театр «Дивні люди» (на сцені концертного залу Будинку архітектора):  

15 – А. Новиков «В сексе только девушки, или Где мои носки» 

(вистава для жінок, але про чоловіків) 

29 – А. Новиков «Когда деревья были большими» 

Театр «Тысячелетие»:  

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

8, 19 – «Ремонт или реставрация чувств» (комедія за мотивами 

п’єси Р. Куні та Дж. Чепмена «Ліжко, леді й джентльмени») 

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

10 – Э. Олби «Что случилось в зоопарке?» (трагіфарс). 

Антрепризна вистава. Виконавці: К. Бін, Ю. Яковлев-Суханов 

На сцені Національної музичної академії України ім. П. Чайковського 

(Консерваторія): 

14 – А. де Бенедетті «Сублімація любові» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участю народних артистів України О. 

Сумської, Є. Паперного, з.а. України В. Борисюка 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

6 – «Історії кохання для дорослих» (кабарет-комедія за мотивами 

твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участю 

народних артистів України О. Вертинського, Л. Смородіної,  

А. Гнатюка, К. Вертинської та ін., телеведучої Я. Соколової, 

лідера гурту «Друга Ріка» В. Харчишина, бізнесмена  



 7 

Г. Корогодського. Спеціальний гість – піаніст Ю. Звонарь 

11 – «Оскар і Рожева пані» за мотивами роману Е.-Е. Шмітта 

(благодійний театральний проект). У головній ролі –  

І. Вітовська 

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

ки: 

13 – В. Мухарьямов «Спасибо, Марго!» (лірична комедія на 2 дії). 

Виконавці: А. Варпаховська (Канада), народні артисти України 

Л. Яремчук, О. Гетьманський, В. Алдошин 

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

9, 10 – А. Адан «Жизель». Балет на 2 дії у виконанні артистів Театру 

сучасного балету «Київ модерн-балет» (прем’єра). Постанов-

ник – Р. Поклітару 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

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

ки: 

 Гастролі Волинського академічного обласного українського 

музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (м. 

Луцьк) 
5 – «За двома зайцями» за п’єсою М. Старицького та міщансь-

кою комедією І. Нечуя-Левицького «На кожум’яках» (комедія 

на 2 дії; прем’єра) 
6 – В. Шекспір «Приборкання норовливої» (комедія на 2 дії; 

прем’єра) 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

 Гастролі Івано-Франківського академічного обласного укра-

їнського музично-драматичного театру ім. І. Франка 
12 – «Енеїда» за мотивами однойменної поеми І. Котляревського 

(феєрія-бурлеск) 

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

7 – «Жениться вам надо, барин!» (комедія за мотивами твору  

М. Некрасова «Осенняя скука»). У головній ролі – М. Башаров 

(РФ) 
12 – «Нереальное шоу» (фантастична комедія за п’єсою Б. Вербе-

ра «Наши друзья человеки»). Антрепризна вистава за участю 

Л. Толкаліної, Д. Мар’янова (РФ) 
18 – «Любовь.Собак@Точка.UA» (інтернет-комедія). Антреприз-

на вистава за участю М. Аронової, А. Урганта (РФ) 
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На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

 Гастролі театру Олексія Коломійцева (м. Львів) 

2 – «Divka» (мюзикл на 2 дії) за п’єсами І. Котляревського 

«Наталка Полтавка» та В. Озаркевича «Дівка на виданню» 

3 – «Вівісекція». Проект О. Коломійцева (живе кіно на 1 дію) 

 Гастролі Київського академічного обласного музично-

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

ква) 

6 – М. Камолетті «Боїнг-Боїнг» (ульотна комедія на 2 дії) 

8 – І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (прем’єра комедії) 

13 – «Шалений день, або Весілля Фігаро» за п’єсою П. Бомарше 

(комедія на 2 дії) 

17 
(17:00) 

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

Левицького (народне шоу) 

 *** 

9 – Ю. Бликов «Жил-был двор» (нескінченна одеська історія на  

2 дії). Антрепризна вистава за участю акторів одеських театрів 

20 – «Мартовские коты» (суперкомедія на 2 дії). Антрепризна ви-

става-шоу за участю українських та російських акторів 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

16 – Г. Голубенко «Одесский подкидыш» (прем’єра). Комедія у 

виконанні акторів Театру «Маски-шоу»: народних артистів 

України Г. Делієва, Б. Барського, з.а. України Н. Бузько (м. 

Одеса) 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

1 Абонемент № 10 «Симфонічний вимір» Академічного сим-

фонічного оркестру Національної філармонії України (дири-

гент – М. Дядюра). До 20-річчя створення оркестру. «Симфо-

нічний вимір». «Міфи та легенди» 

2 – Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського Націона-

льного будинку органної та камерної музики України (худож-

ній керівник – В. Іконник-Захарченко), диригент – І. Андрі-

євський. Солісти – О. Шиналь (сопрано), Д. Масленнікова (со-

прано), Н. Харченко (мецо-сопрано), А. Кирилов (тенор),  

О. Бойко (баритон), О. Чорнощоков (бас) 

3 Музичні діалоги. Україна – Естонія 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (худо-

жній керівник – О. Ясько), диригент – Е. Пехк (Естонія) 

4 – Святковий концерт до 45-річчя Дитячої музичної школи  

№ 21 Дарницького р-ну м. Києва. Участь беруть: випускники 
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минулих років, учні та колективи школи 

5 «Сонячні кларнети» 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз). Участь беруть:  О. Авраменко, Р. Брижко,  

В. Брюханов, В. Куцова, А. Каліжук, О. Кашуба, Г. Ковтун,  

І. Лозбін, Д. Майданюк, В. Миджин, Я. Серединський, О. Хим-

чук, Ю. Чимбру, А. Шестовський (кларнет) 

6 До 75-річчя від дня народження українського диригента, н.а. 

України В. Кожухара 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – В. Кожухар), соліст – Ю. Кот (фортепіано) 

7 Концерт «Благословенна у віках…». Ярослава Руденко 

– Академічний оркестр народної та популярної музики Україн-

ського радіо (художній керівник і головний диригент – М. Пі-

кульський). Участь бере фольклорний ансамбль «Веселі музи-

ки» (керівник – С. Хитряков). Гість концерту – Д. Коган (Німе-

ччина). Концерт веде Д. Хоркін 

8 – Абонемент № 6 – «Скрипкова музика». За підтримки Поль-

ського Інституту в Києві. Концерт організований у співпраці з 

Інститутом А. Міцкевича в рамках програми «Polska Music».  

Д. Андершевська (скрипка, Польща), Академічний симфоніч-

ний оркестр Національної філармонії України (диригент –  

Р. Кофман) 

9 
(18:00) 

– Звітний концерт дитячої музичної школи № 28 Печерського 

р-ну м. Києва. Участь беруть: хор молодших класів, хор стар-

ших класів, ансамбль скрипалів, ансамбль бандуристів «Кали-

новий цвіт», ансамбль народних інструментів «Гармонія», тріо 

«Веселка», камерний ансамбль «Пастораль», Державний ака-

демічний естрадно-симфонічний оркестр України (художній 

керівник – М. Лисенко), солісти – учні і викладачі школи 

10 Вечір фортепіанної музики 

– А. Кащенко (фортепіано) 

11 «Її величність музика». До 110-ї річниці від дня народження 

Д. Шостаковича (1906–1975) 

– Звітний концерт Дитячої музичної школи № 4 ім. Д. Шоста-

ковича Печерського р-ну м. Києва. Участь беруть: Державний 

академічний естрадно-симфонічний оркестр України (худож-

ній керівник – М. Лисенко), солісти – учні школи та творчі ко-

лективи школи 

12 До 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС. Л. Керубіні – Рек-

вієм № 2 ре мінор для триголосного чоловічого хору 

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

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

гент – В. Курач, диригент – О. Бояр), Заслужений академічний 
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симфонічний оркестр Українського радіо (художній керівник і 

головний диригент – В. Шейко), чоловіча група Академічного 

хору ім. П. Майбороди Українського радіо (художній керівник 

і головний диригент – Ю. Ткач) 

13 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

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

солісти – Д. Ткаченко (скрипка), А. Гонюков (бас) 

14 До 30-річчя створення хору 

– Ювілейний концерт жіночого хору Київського інституту му-

зики ім. Р. М. Глієра (художній керівник і диригент – Г. Горба-

тенко). Участь бере Національний камерний ансамбль «Київ-

ські солісти» (художній керівник – О. Ясько) 

15 – «За диригентським пультом – Кирило Карабиць». Акаде-

мічний симфонічний оркестр Національної філармонії України 

(диригент – К. Карабиць) 

16 – Квартет гітаристів «Київ» (керівник – В. Шаруєв), Р. Черем-

них, О. Григорович, М. Шаруєва. Участь бере С. Корецька (ху-

дожнє слово) 

17 – Київський камерний оркестр (диригент – В. Протасов) 

18 
(18:00) 

– IV Міжнародний конкурс інструментальної музики Є. Стан-

ковича. Заключний концерт і нагородження лауреатів. Участь 

бере Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр 

України (художній керівник і диригент – М. Лисенко) 

19 – «Бароковою Європою за 80 хвилин». За підтримки Польсько-

го Інституту в Києві, Інституту Адама Міцкевича 

– О. Пасічник (сопрано), Р. Камєняж (барокова скрипка, 

Польща), Б. Кокоша (барокова віолончель, Польща), Б. Корчи-

нська (хроматична сопілка), С. Шабалтіна (клавесин), Н. Сі-

корська (клавесин) 

20 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

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

соліст – Г. Дем’янчук (фортепіано) 

21 Сергій Рахманінов (1873–1943) 

– Л. Деордієва (фортепіано). Участь бере Л. Семененко (сопра-

но) 

22 Абонемент № 7 – «Мистецтво фортепіанної гри». За підт-

римки Міжнародної мистецької асоціації «Aida».  

До 100-річчя від дня народження І. Менухіна (1916–1999) 
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригенти – Р. Кофман, Д. Ситковецький (Німеччи-

на), солісти – Д. Ситковецький (скрипка, Німеччина), Д. Сухо-

вієнко (фортепіано, Бельгія) 

23 
(16:00) 

– Звітний концерт дитячої музичної школи № 10 Печерського 

р-ну м. Києва 
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24 Цикл концертів «Перлини бароко». Концерт четвертий  
– І відділ. Й. С. Бах – Бранденбурзький концерт № 4 соль ма-

жор для скрипки, двох флейт, клавесина і струнних соль ма-

жор, BWV 1049 – Два дуети для сопрано і альта з Меси сі мі-

нор двох флейт, клавесина і струнних соль мажор, BWV 1049.  

А. Хассе – Кантата «Salve Regina» мі-бемоль мажор для сопра-

но, альта і оркестру (в Україні виконується вперше) 

– ІІ відділ В. А. Моцарт – Концертна симфонія мі-бемоль ма-

жор для скрипки і альта з оркестром, К. 364/320d – Меса brevis 

сі-бемоль мажор для солістів, хору і оркестру, K. 275/273b 

Виконавці: Національний ансамбль солістів «Київська каме-

рата» (художній керівник і головний диригент – В. Матюхін), 

хор хлопчиків та юнаків Київської середньої спеціалізованої 

музичної школи-інтернату ім. М. В. Лисенка (керівник – Т. 

Веріч), хормейстер – О. Бояр, солісти – В. Матюшенко (сопра-

но), О. Табуліна (мецо-сопрано), М. Скрипа (скрипка), М. Кіях 

(флейта), Д. Кузьмін (флейта), К. Бондар (скрипка), В. Буграк 

(альт), С. Бортник (тенор), Т. Бережанський (бас). Концерт-

мейстер – В. Кнорозок 

25 ХІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті В. Го-

ровиця 

– Концерт лауреатів (група «Горовиць-Дебют»). Участь бе-

руть: Академічний симфонічний оркестр Національної філар-

монії України (диригент – В. Протасов). Спеціальний гість –  

А. Баришевський (фортепіано) 

26 
(18:00) 

– Звітний концерт Київської дитячої школи мистецтв № 2  

ім. М. І. Вериківського 

28 «На струнах душі». Н. Паганіні та А. П’яццолла 

– О. Рівняк (скрипка), А. Остапенко (гітара), Є. Черказова 

(акордеон), А. Полуденний (віолончель), Р. Лопатинський (фо-

ртепіано), В. Гречух (контрабас) 

29 Й. С. Бах – Страсті за Іоанном 

– 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 – 

С. Чахоян (сопрано), А. Позняк (альт), Д. Агеєв (бас), С. Борт-

ник (тенор), С. Колесник (тенор), І. Воронка (бас) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

1 «Естафета поколінь» 

– Н.а. України Володимир Кошуба (орган), Вікторія Кошуба 

(орган) 

2 Музика Й. С. Баха 
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– Г. Бубнова (орган), О. Пушкарська (скрипка) 

5 Золота епоха романтизму 

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

України І. Кучер (віолончель), н.а. України В. Кошуба (орган), 

Т. Рой (флейта), К. Баженова (фортепіано) 

6 Музика Й. С. Баха та А. Г. Ріттера 

– І. Харечко (орган) 

7 – Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України М. Ліпінська 

(мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), Т. Рой (флейта), 

М. Сидоренко (орган) 

8 Перлини доби бароко 

– Н.а. України І. Калиновська (орган), І. Іщак (контртенор),  

С. Котко (колоратурний бас), з.а. Бурятії Л. Реутова 

(фортепіано) 

9 Вечір старовинної музики 

– З.а. України В. Балаховська (орган), К. Шарапов (скрипка),  

А. Куцан (скрипка), Г. Щербина (віолончель), Н. Фоменко 

(клавесин), С. Кайпайнен (барочна флейта), Т. Кайпайнен 

(барочний гобой) 

11 – Камерний ансамбль «Київ», н.а. України В. Кошуба (орган), 

з.а. України А. Ільків (труба) 

12 До 260-річчя від дня народження В. А. Моцарта. «Моцарт і 

Сальєрі» 

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

П. Остапенко (баритон), О. Стицюк (скрипка), Я. Венгер (альт), 

О. Кошелєв (гобой) 

13 Й. Гайдн – «Сім слів Спасителя на хресті» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент 

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

14 – В. Чікіров (ліричний баритон), Т. Рой (флейта), М. Сидоренко 

(орган), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано), А. Шипунов 

(гітара) 

15 До 260-річчя від дня народження В. А. Моцарта  

– Камерний хор Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра 

(художній керівник і диригент – з.д.м. України З. Томсон), 

Київський молодіжний симфонічний оркестр (художній 

керівник і диригент – А. Кузьменко), н.а. України  

І. Калиновська (орган), І. Вежневець (сопрано) 

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

Г. Бубнова (орган) 

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

(мецо-сопрано), з.а. України А. Ільків (труба), І. Харечко 

(орган), Т. Войтех (фортепіано) 

19 Італійська органна музика 
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– Г. Бубнова (орган) 

20 – Камерний ансамбль «Київ-Брасс» 

21 До 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи 

– Всеукраїнська громадська організація «Асоціація "Афганці" 

Чорнобиля». Концерт-реквієм «Чорнобиль – молодь буде 

пам’ятати» 

22 «Ave, Maria» 

– І. Іщак (контртенор), Г. Бубнова (орган), з.а. України  

Н. Кравченко (фортепіано) 

23 «Пасакалія» 

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

25 «До Свята Великодня». Дж. Перголезі «Стабат Матер» 

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

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

сопрано), з.а. України І. Пліш (сопрано), К. Баженова 

(клавесин) 

26 – Тріо «Равісан», Т. Рой (флейта), М. Сидоренко (орган) 

27 Архієпископ Юнафан «Чорнобильська літургія» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

з.д.м. України Б. Пліш 

28 Музика доби бароко 

– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України І. Калиновська 

(орган) 

29 – З.а. України Н. Пилатюк (скрипка), з.а. України  

В. Балаховська (орган), С. Котко (колоратурний бас), Т. Войтех 

(фортепіано) 

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

Г. Бубнова (орган) 

Національна опера України: 

16 – «Ольга Микитенко запрошує…» (концерт на 2 відділи). 

Участь беруть солісти Національної опери України: н.а. 

України Т. Штонда (бас), заслужені артистки України О. 

Микитенко (сопрано), С. Чахоян (лірико-колоратурне 

сопрано), М. Березовська (мецо-сопрано), В. Дитюк (тенор), 

симфонічний оркестр театру (диригент – з.д.м. України А. 

Кульбаба) 

19 – Концерт камерного оркестру «New Era Orchestra» (художній 

керівник та диригент – Т. Калініченко), американської скрипа-

льки корейського походження С. Чанг (за підтримки Посольст-

ва США в Україні, Посольства Республіки Корея в Україні, 

МЗС України) 

23 – «Чарівний світ оперети» (гала-концерт на 2 відділи). Фрагме-
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нти з оперет у виконанні солістів Національної опери України: 

народних артистів України А. Швачки (мецо-сопрано), Т. 

Штонди (бас), заслужених артистів України О. Микитенко (со-

прано), С. Чахоян (лірико-колоратурне сопрано), Ю. Аврамчу-

ка (тенор), М. Кірішева (баритон) та ін., симфонічного оркест-

ру (диригент – з.д.м. України А. Кульбаба), хору та балету теа-

тру 

24 – «Великий бал в опері». Концерт Будапештського 

симфонічного оркестру ім. Ф. Ліста (Franz Liszt Chamber 

Orchestra) 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

1 – Концерт О. Винника 

2, 3 – «Rock Symphony». Світові хіти у виконанні симфонічного 

оркестру, хору та рок-бенду 

4 – Музика К. Меладзе, Ю. Шепети «THE GREAT GATSBY» 

(балет за участю артистів з України, США, РФ) 

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

3 
(11:00) 

– «Лісова казка» (балет на 2 дії за мотивами казки братів Грімм 

«Білосніжка та семеро гномів»). Виконавці: учні Дитячої хоре-

ографічної школи м. Одеси, артисти Одеського національного 

академічного театру опери та балету 
(19:00) – Jazz Hits Show «Back in New York» (світові хіти джазової та 

фанк-музики) 

10 – «Мельница – 36'6». Концерт лідера фолк-рок-групи «Мель-

ница» Хелавіси (Н. О’Шей) та С. Вишнякова (гітара) 

17 
(18:00) 

– «Романтична музика піску». Художник пісочної анімації –  

К. Дзюба. Участь беруть: Національний ансамбль солістів «Ки-

ївська камерата» (художній керівник – н.а. України В. Матю-

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

21 – Весняний благодійний концерт класичної музики. Участь бе-

руть: піаністка Шіно Хідака (Японія), оперні співачки, н.а. Ук-

раїни Н. Шелепницька, О. Гончарук та ін. 

24 – «Robertino Loreti. Повернення назавжди». Концерт італійсь-

кого співака Р. Лореті. Спеціальний гість – О. Подолян 

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

5 – «Ніч яка місячна...». Вечір серенади 

9 До дня народження Тараса Шевченка (1814–1861) 

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

творами Т. Г. Шевченка н.а. України О. Кравченка 
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12 До 145-річчя від дня народження Лесі Українки (1871–1913) 

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

Українки н.а. України О. Кравченка 

14 З циклу «Легенди вітчизняної опери» 

– «В саду у Маргарити». Вечір, присвячений педагогу І. С. 

Козловського, Олені Олександрівні Муравйовій 

16 Квітнева феєрія 

– Вечір мистецтва фламенко за участю солістів Київського 

національного академічного театру оперети та Українсько-

іспанського центру «Школа фламенко» 

19 – «Десять заповідей Божих». Концерт солістів київських 

музичних театрів і колективів 

26 – «Закохані в оперету». Концерт молодих виконавців.  

У програмі бере участь клас професора НМАУ ім.  

П. Чайковського, н.а. України О. Кравченка 

28 До 400-річчя з дня смерті В. Шекспіра (1564–1616) 

– «Бути чи не бути...». Музично-літературний вечір за участю 

солістів київських музичних театрів 

30 У рамках програми «Молоді режисери України 

представляють» 

– «Сліпі». Вистава за п’єсою М. Метерлінка (режисер –  

А. Вервейко) 

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

1 – «Про балет із посмішкою» (концерт артистів балету) 

16 
(12:00) 

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

їхніх батьків» 
(19:00) – Й. С. Бах, В. Мертенс, М. Ріхтер «Пробігаючи життя». Балет 

на 1 дію у виконанні акторів трупи «Київ модерн-балет» 

(прем’єра) 

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

симфонічний оркестр театру (до 30-х роковин Чорнобильської 

трагедії) 

27, 28 – ІІІ Міжнародний фестиваль хореографічного мистецтва 

«КМАТОБ-FEST-2016» 

Національний цирк України: 

2, 9, 16 

(12:00, 

16:00),  

3, 10 

(12:00), 

17 
(16:00) 

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



 16 

Будинок актора: 

1 – «Музика мого народу». Концерт Київського академічного 

ансамблю української музики «Дніпро» (художній керівник – 

з.а. України Л. Матейко). З.а. України О. Кулик (сопрано), з.а. 

України Л. Матейко (скрипка), з.а. України Т. Яницький (бан-

дура), М. Бережнюк, С. Радіон (народні духові інструменти), 

В. Польовчик (цимбали), А. Куцан (скрипка), В. Пономарьов 

(альт), Л. Фещак (контрабас), В. Загородний, П. Шперналь 

(ударні, перкусія) 

2 – «Зажги огонь!». Соціально-благодійний концерт рок-гурту 

«Dagaz» на підтримку Перинатального центру м. Києва. Уч-

асть беруть: дитячий вокальний колектив «MirRa», О. Вінни-

цька, ведучий – С. Комаровський 

 – 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  

3 – «Натхненні Іспанією» в рамках проекту класичних музикан-

тів «Inspiration for art». Виконавці: К. Болкуневич (сопрано),  

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

(фортепіано), Т. Піскунова (віолончель), К. Осинський (гітара), 

Т. Рябова (кастаньєти) 

5 – «Нова філармонія» представляє. Музика Першої світової вій-

ни. Вперше в Україні Т. Фрет (флейта, Бельгія), В. Ільченко 

(фортепіано, Бельгія) 

6 – «Jazz Lyrics». Джазова лірика у виконанні І. Іваницької 

(вокал), П. Шепети (фортепіано). Спеціальний гість –  

С. Хмельов (ударні) 

7 
(19:30) 

– Роман Коляда та друзі. В рамках заходу буде презентовано 

збірку поезії. Друзі: Сестри Тельнюк, Брати Капранови, С. Со-

тник, Діана та Сергій Овсянікови, І. Ворошилюк, В. Соломін, 

К. Бородін, Д. Денисов, В. Куриленко та гість-сюрприз 

8 – 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 

9 – Великий Гала-концерт «Sonor Continuus». Камерна музика 

ХХ–ХХІ ст. Заслужені артисти України Є. Ліпітюк (сопрано), 

Т. Пімінова (мецо-сопрано), К. Стеценко (скрипка), Р. Лопати-

нський (фортепіано), Ю. Шутко (флейта), О. Кошелєв (гобой), 

Ю. Набитович (кларнет), А. Шестовський (бас-кларнет), А. 

Полуденний (віолончель), Ю. Румянцева (фортепіано),  

Н. Строчан (фортепіано), А. Стовбир (фортепіано), М. Чикаре-

нко (фортепіано), Е. Васильєва (фортепіано), струнний квартет 
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«Lumos», Київський квартет саксофоністів 

10 – А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава Кла-

сичного художнього альтернативного театру. Головний режи-

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

11 – «Нова філармонія» представляє 

12 – М. 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  

13 
(17:00) 

– Звітний концерт Дитячої музичної школи № 27 

14, 21 «Прем’єра!». Театральний проект Ю. Максименко 

– Автор – Ю. Максименко, режисер – О. Гаврилюк, хореограф 

– А. Суханова. Дійові особи та виконавці: Карина – Ю. Мак-

сименко; Військовий – К. Карпук; Міла – Ю. Врублевська; Ба-

лерина – А. Суханова 

16 – Прем’єра. М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). 

Вистава Класичного художнього альтернативного театру.  

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

ник – К. Сінчілло 

17 – Вистава Сірого театру чуттєвого психоаналізу. Режисер –  

В. Меттель 

18 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти». Творча 

майстерня М. Которович представляє. Концерт-фантазія «Ле-

сині мрії...». М. Которович (скрипка), І. Саєнко (баян), Д. Чер-

ченко (слово), З. Ліхачева (сценографія) 

19 – Вечір «Іспанська гітара» (фламенко, класика, етно-джаз, фін-

герстайл) за участю Є. Седька 

20 – Вечір фортепіанного джазу. З.а. України В. Соляник (форте-

піано) та друзі 

22 – В. Сильвестров «Нове». Вокальні та фортепіанні мініатюри. 

Виконавці: співачка І. Галатенко, композитор та піаніст  

О. Безбородько, піаніст Є. Моторенко 

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

Класичного художнього альтернативного театру (містична ко-

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

керівник – К. Сінчілло 

24 
(12:00) 

 

– «Знайомство з музичними інструментами». Пізнавальна му-

зично-театралізована програма для дорослих і дітей. Художній 

керівник – В. Липаков 
(20:00) – «Пісні кохання». Концерт вокальної музики. Творчий вечір 

Ольги Крамаренко (драматичне сопрано). Концертмейстер –  

О. Ястремський, ведучий – О. Хрус 
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25 – А. Чехов «Предложение». Моновистава у виконанні з.а. Ук-

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

27 – Скрипковий концерт в калейдоскопі часу. Виконавці:  

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

29 – 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 

Будинок архітектора: 

15 – «JustDuo» (камерний акустичний концерт). Живі імпровізації 

у виконанні В. Соломіна (домра), О. Боголюбова (фортепіано) 

Будинок кіно: 

2 – ІІ фестиваль комедійного мистецтва «ГаШоТю» 

2, 17 
(20:00) 

– «Новая волшебная музыка из волшебного кино». Музика до 

кінофільмів «1+1», «Траса 60», «Королівство повного місяця», 

«Бердмен», «Дівчина на мосту», «Твін Пікс», «Сім життів», 

«Артист», «Всередині я танцюю», «Ілюзіоніст», «Мої чорничні 

ночі» та ін. у виконанні Національного камерного ансамблю 

«Київські солісти» та піаніста О. Боголюбова 

3 
(17:00) 

Фільми-призери міжнародних кінофестивалів 

– Художній фільм «45 років» (режисер – Е. Гейґ, Велика Бри-

танія, 2015 рік) 

4 
(18:30) 

Українська кінокомедія 

– Художній фільм «Імітатор» (автори сценарію – Ю. Мамін, В. 

Лєйкін, В. Копилець, О. Фіалко, режисер – О. Фіалко, НКХФ 

імені О. Довженка, 1990 рік) 

5 
(18:00) 

Забуте кіно 

– Художній фільм «Холодним днем у парку» (режисер – Р. 

Олтмен, США, Канада, 1969 рік). Вступне слово кінознавця О. 

Мусієнко 

6 
(17:30) 

Освітній цикл «Повільне кіно» 

– До 75-річчя фільму «Богдан Хмельницький» (автор сценарію 

– О. Корнійчук, режисер – І. Савченко, Київська кіностудія ху-

дожніх фільмів, 1941 рік). Модератор – С. Тримбач 

7 
(18:00, 
Синій 

зал) 

– Вечір пам’яті сценариста, першого редактора Творчого 

об’єднання студії «Київнаукфільм» Т. Дмитрук (1921–1996) 

У програмі: спогади друзів, колег, показ фрагментів з фільмів 

«З часів Марії Оранти Київської» (автор сценарію – Т. Дмит-

рук, режисер – В. Хмельницький, 1968 рік), «Ритм заданий сві-

тові» (автор сценарію – Т. Дмитрук, режисер – Р. Сергієнко, 

1971 рік), «Київська Русь: розпад чи розквіт?» (2012 рік), 

«Примари старовинної садиби» (автор сценарію – Т. Дмитрук, 
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режисер – Л. Антоненко, 2011 рік). Модератор – А. Дмитрук 
(18:30, 
Черво-

ний зал) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Запалюючи зірки» (режисер – Е. Годдар, 

Велика Британія, 2014 рік) 

8, 16 
(20:00) 

– «Love songs» (романтичні хіти в джазовому аранжуванні). 

Участь беруть: Р. Єгоров (вокал), Д. Александров (саксофон), 

Д. Аду (труба), П. Галицький (барабани) та ін. 

9, 15, 

22 
(20:00) 

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

нального камерного ансамблю «Київські солісти» 

10, 23 
(20:00) 

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

класика американських, французьких, італійських, латиноаме-

риканських, українських композиторів у виконанні Національ-

ного камерного ансамблю «Київські солісти» та піаніста О. Бо-

голюбова 

11 
(19:00) 

– Пам’яті видатного кінорежисера, актора Л. Бикова присвячу-

ється. «Старики. Дружба протягом життя». Прем’єрний показ 

документального фільму «Старики. Через 40 років». Вечір веде 

– з.а. України В. Пащенко 

12 
(18:30) 

– Посольство Аргентини в Україні представляє. Художній 

фільм «Метод» (режисер – М. Піньейро, Аргентина, 2005 рік) 

13 
(18:30) 

– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в  

Будинку кіно». Художній фільм «Сидів голуб на гілці, міркую-

чи про буття» (режисер – Р. Андерсон, Швеція, Німеччина, 

Норвегія, Франція, 2014 рік) 

14 
(18:00) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Щоденник до 

запитання» (режисери – Г. Амнуель, С. Баженова). Зустріч з 

режисером фільму Г. Амнуелем 

15 
(18:00) 

– Критики салютують ювілею видатного українського режисе-

ра Р. Балаяна. Слово про ювіляра кінокритиків Л. Лемешевої і 

С. Тримбача. Показ документальної стрічки «Роман Балаян» 

(режисер – О. Столяров, «СОТА Сінема груп», 2011 рік), показ 

художнього фільму «Ніч світла» (автори сценарію – Р. Ібра-

гімбеков, Р. Балаян, режисер – Р. Балаян, Україна, Росія, 2004 

рік) 

16 
(12:00) 

– Родинний кінозал. Повнометражний анімаційний фільм  

«Головоломка» (режисер – П. Доктер, США, 2015 рік) 

18 
(18:30) 

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

Кіноактор Д. Паланс (Володимир Палагнюк) (1919–2006) 

– Художній фільм «Раптовий страх» (режисер – Д. Міллер, 

США, 1952 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

19 
(18:30) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Бранці» (режи-

сер – В. Тихий, Виробництво «Babylon’13», за підтримки Дер-

жавного агентства України з питань кіно, Україна, 2015 рік) 
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20 
(18:00) 

– До 75-річчя від дня народження видатного актора, кінорежи-

сера І. Миколайчука (1941–1987). Як зроблено «Вавилон ХХ». 

Оператор фільму Ю. Гармаш розкриє таємниці творення леге-

ндарної кінострічки «Вавилон ХХ» (автори сценарію – В. Зем-

ляк, І. Миколайчук, режисер – І. Миколайчук, Кіностудія імені 

О. Довженка, 1980 рік) 

22 
(18:00) 

– Зустріч з польським режисером, сценаристом Я. Блавутом. У 

програмі: презентація книги «Герой у документальному кіно», 

майстер-клас зі сценарної майстерності, показ документально-

го фільму «Віртуальна війна» (автор сценарію та режисер – Я. 

Блавут, Польща, 2012 рік) 

23 
(16:00) 

– Творча зустріч з литовським кінорежисером В. Лансбергісом. 

Показ документального фільму «Литовський стяг» 

25 
(18:30) 

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

Кіноактор Д. Паланс (Володимир Палагнюк) (1919–2006) 

– Художній фільм «Великий ніж» (режисер – Р. Олдрич, США, 

1955 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

26 
(18:00) 

– Вечір «Земля опалена зіркою полин». До 30-річчя Чорно-

бильської катастрофи. У програмі: спогади, роздуми, фрагмен-

ти з фільмів «Чорнобиль. Перші дні» (режисер – К. Степанков 

(мол.), 1986 рік), «Чорнобиль. Хроніка великих тижнів» (режи-

сер – В. Шевченко, 1986 рік), «Радіація. Лінія захиста» (режи-

сер – І. Пономаров, 1987 рік), «Чорнобиль. Азбука виживання» 

(режисер – В. Гнєнний, 1991 рік), «Секрети Чорнобильської 

катастрофи» (режисер – Р. Демін, 1991 рік)  

27 
(18:30) 

– Акторська майстерня. «Поетична мозаїка». Зустріч з режисе-

ром, сценаристом О. Муратовим. У програмі: прем’єрний по-

каз фільму-портрету «Олександр Муратов. Мій чесний хліб» 

(режисер – Л. Михалевич). Вечір веде з.а. України Л. Чащина 

28 
(19:00) 

– Вечір з нагоди дня флоту УНР. Показ документального філь-

му «Тризуб Нептуна» (режисер – І. Канівець). Текст читає – 

н.а. України Б. Бенюк. У програмі: виступи Т. Компаніченка 

(кобзар), А. Іванця (історик) 

29 
(18:00) 

– Вечір екологічного кіно. У програмі: виступи гуртів «Рідна 

пісня» та «Чумаки» (художній керівник – В. Триліс), показ до-

кументальних фільмів «Katharsis. Очищення» (автор сценарію 

та режисер – Г. Давиденко, 2001 рік), «Коні, коні, ви знову зі 

мною» (автор сценарію та режисер – Г. Давиденко, 2007 рік) 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

2, 24 
(20:00) 

– «Ровно в восемь» (літературний вечір під музичний супровід 

акустичної гітари). Вірші, роздуми, спогади В. Некрасова,  

М. Амосова, Л. Бикова, М. Булгакова та ін. у виконанні В. 
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Якімова 

Національний академічний духовий оркестр України представляє: 

8 
(20:00) 

– «Класика на хвилях джазу» (класичні твори у джазовій інте-

рпретації). Диригент – О. Баженов 

13 – «Хіти століття». Диригент – О. Баженов, солісти: Х. Охітва, 

М. Мелешко, С. Юрченко, Ю. Ковальчук, О. Шпортько, А. 

Башкіна, Ю. Олійник 

21 – «Музика на ім’я John Williams». Музика до кінофільмів «Зо-

ряні війни», «Індіана Джонс», «Гаррі Поттер», «Список Шинд-

лера», «Мідвей», «Термінал», «Далеко-далеко», «Піймай мене, 

якщо зможеш» та ін. Диригент – М. Мороз 

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (художній керів-

ник – н.а. України О. Ясько) представляє шоу-концерти: 

20 – «MACROSVIT. Музика маленького життя» 

27, 28 – «Звучання Землі. Побачити музику». Солісти: Т. Яропуд 

(скрипка), О. Савченко (скрипка), М. Білич (скрипка), А. Чоп 

(скрипка) 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

1 – Театральний капусник (зірки київських театрів жартують) 

3 – «Как таскали пианино». Музична вистава за участю 

російського письменника-сатирика В. Шендеровича, джазового 

піаніста і композитора І. Бріля, джаз-квинтету «Brill-Jazz»: О. 

Бріль (тенор-саксофон), Д. Бріль (саксофон-сопрано), О. Зінгер 

(ударні), С. Хутас (контрабас) 

8 – «Знамення». Велике шоу піаніста-віртуоза і композитора Є. 

Хмари у супроводі симфонічного оркестру (диригент – С. 

Кондратьєв). Спеціальний гість – Д. Ковтун 

11 – «My ABBA Tribute Show». Хіти шведського квартету 

«ABBA» у виконанні гутру «Pianoбой», Злати Огнєвіч, Р. По-

лонського, інді-поп гурту «Pur:Pur» та ін. 

17 
(17:00) 

– «Україна – єдина родина». У концерті беруть участь: народ-

ний ансамбль танцю «Горлиця» (керівник – з.п.к. України В. 

Білошкурський), народний ансамбль танцю «Барвінок» (керів-

ники: з.п.к. України В. Дольчук, О. Дольчук), ансамбль народ-

ного танцю грузинського культурно-освітнього центру «Іберія» 

(керівник – з.п.к. України М. Сулаквелідзе), зразковий фольк-

лорний ансамбль «Співаночка» (керівник – К. Кінах), «Джаз-

степ-танц-клас» В. Шпудейка 

21 – «DIZEL Show. Найкраще за рік» (сімейний гумористичний 

розважальний проект) 

22 – В. Жидков з програмою «100 лучших страниц». Концерт на 

біс 

27, 28 – «Віденські класики» (концерт симфонічної музики з відеоде-
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кораціями). Твори Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта, Й. Гайдна, 

А. Сальєрі у виконанні «Ocean’s Symphony Orchestra» (дири-

гент – М. Мороз), хору хлопчиків та юнаків Київської серед-

ньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. Лисенка. 

Ведучий – поет В. Якімов 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

7 – «13 ілюзій» (магічне шоу). Участь беруть: В. Горбачевський, 

В. Лузкар 

14 – «Dadada-Dan Tenko» (шоу японських барабанщиків) 

15 – «Женихи» (комедія за п’єсою М. Гоголя «Женитьба»). Ан-

трепризна вистава за участю н.а. України В. Горянського,  

Р. Писанки та ін. 

16 – «Раритеты. Flёur». Концерт гурту «Flёur» (м. Одеса) 

23 – «TANGO DE VERDAD» (танцювально-музичне танго-шоу). 

Виконавці: танцюристи київського клубу аргентинського танго 

«Viva el Tango» (художній керівник – В. Грінченко), оркестр 

«PURO SONIDO DEL TANGO», О. Пеш (вокал) 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ»: 

1 
(20:00) 

 

– «GAMER SIMPHONY» (прем’єра). Музика з компʼютерних 

ігор «World of Tanks», «Crysis, Skyrim», «Dota 2», «World of 

Warcraft», «Assassin’s Creed», «Mortal Kombat», «Metro: Last 

Light», «Bioshock Infinite», «Final Fantasy» та ін. у виконанні 

симфонічного оркестру «Lords of the Sound» (диригенти –  

В. Саражинський, В. Фізер) 

2 
(11:00) 

 

– «Фіксі ШОУ. Як Дім Дімич став Фіксиком» (інтерактивна 

вистава за мотивами анімаційного серіалу «Фіксики» від твор-

ців мультфільму; для дітей від 3-х до 10-ти років) 
(18:00) – «Не танцуй!». Сольний концерт поп-гурту «Open Kids»  

(м. Київ) 

10 
(11:00) 

 

– «Свинка Пеппа збирає друзів!» (музична інтерактивна виста-

ва для дітей до 7 років) 

ЦКМ НАУ: 

16 – Пісні з репертуару Л. Утьосова у виконанні П. Наліча (РФ) та 

естрадно-симфонічного біг-бенду 

Палац спорту: 

2 – Концерт гурту «Бумбокс» 

12 – Концерт гурту «The Prodigy» (Велика Британія) 

 

На сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я»: 
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4 – «Бучкінізм, або як воно бути...» (історія з перших вуст у лег-

кій іронічній формі). Творчий вечір В. Бучко 
 Мікросцена 

16 
(19:30) 

– «Про-по-по: театр автора» (сучасна проза в авторському ви-

конанні/читки-перформанси; прем’єра). Авторський проект  

В. Чернявського 
18 

(19:30) 
– Музорубка: вечір експериментів (великий музично-

поетичний концерт; прем’єра) 

На сцені Київського драматичного театру «Браво»: 

27 – «Живи для меня». Концерт С. Піскуна 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

9 
(18:00) 

– «Джаз-квартирник» (концерт на даху). Участь беруть: 

джазовий піаніст-віртуоз, з.а. України В. Соляник, співачка  

Є. Проворова (сопрано), художник Д. Корсунь 
(19:00) – «Достигать невозможного». Сольний концерт П. Ігнатьєва 

(фортепіано) 
16 

(17:00) 

– «Живая магия тибетских чаш». Концерт володарки секретних 

практик роботи з тибетськими чашами Живослави  

(Н. Помазан) 
23 

(11:00,
14:00) 

– «Миньоны – новые приключения» (музична шоу-програма з 

ростовими ляльками для дітей від 3-х до 14-ти років) 

У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»: 

Київський театр пригод та фантастики «Каскадер» 
2 

(12:00) 
– «Кот в сапогах» (вистава-мюзикл для дітей та дорослих за 

мотивами казки Ш. Перро) 

Київський театр Бережних «Аттракцион» 
3 

(11:30) 
– «Подарок Феи для Лего-страны» (інтерактивна вистава для 

дітей від 1,5 до 10-ти років) 

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

1 
(20:00) 

– «I just sing». Концерт вокального ансамблю сучасної музики 

«Alter Ratio» (керівник – О. Приходько), співачки Н. Шукаєвої 

(Казахстан) 
5 

(20:00) 
– «Перші квартети». Концерт струнного квартету «Голь-

фстрім». Виконавці: О. Аколішнова (скрипка), М. Скрипа 

(скрипка), А. Тучапець (альт), З. Алмаші (віолончель) 
7 

(19:00) 
– Київська презентація книги володарки Нобелівської премії з 

літератури С. Алексієвич «Чорнобильська молитва: Хроніка 

майбутнього» (в українському перекладі О. Забужко) 

19 
(20:00) 

– Світові хіти поп-музики у виконанні «Melody Girls of 

Ukraine» (нова сольна програма) 
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22 
(20:00) 

– Фестиваль музики В. Польової «Сад каменів» (концерт 2). 

Виконавці: В. Польова (фортепіано), Н. Шукаєва (вокал), Г. 

Черненко (ударні), С. Вилка (флейта), О. Бойко (кларнет), М. 

Скрипа (скрипка), Ж. Марчевська (віолончель) 

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

6 – Концерт світових зірок класичної гітари М. Топчія (Україна) 

та С. Власкаліч (Нідерланди) 
23 

(19:30) 
– «Light souls» («Світлі душі»). Візуально-пластичне шоу у ви-

конанні квартету пантоміми «DEKRU» (м. Київ) 

У приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок» (філія Київського 

національного музею російського мистецтва): 

 Фестиваль камерної музики «Шоко-Класика» 
3 

(17:00) 
– «Класика весною». Концерт класу з.а. України І. Семененко 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

до 10 – Виставка «Living history. Побут та вбрання Давньої Русі» 

до 11 – «Білоруси з Україною в серці». Виставка картин з зони 

АТО 

з 25 – Виставка до 30-річчя Чорнобильської катастрофи 
протягом 

місяця 
– «Українська Антарктида». Виставка до 20-річчя 

Української антарктичної станції «Академік Вернадський» 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

до 18 – «Архітектор народних палаців». Виставка до 100-річчя 

від дня народження архітектора Є. Маринченко (1916–

1999) 
протягом 

місяця 
– «Петриківський рушник». Виставка картин та предметів 

побуту із петриківським розписом (в рамках виставки буде 

презентовано новий проект – інсталяцію з 7000 гільз Г. На-

заренко (с. Петриківка) «Мамай – український Будда», 

зроблений за мотивами петриківського розпису 
 Будинок митрополита 

з 9 – Виставка гравюр до 90-річчя від дня народження худож-

ника І. Батечка (1926–1981) 
протягом 

місяця 
– Виставка «Собор Премудрості» (сакральне мистецтво та 

ікона художників-іконописців з України та інших країн 

світу) 

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

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



 25 

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

тралія) з колекції вченого, мистецтвознавця, письменника  

Д. Степовика 

 – «Співав про блаженство він духів ясних...». Виставка до 

160-річчя від дня народження М. Врубеля 
 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.» 

 У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовсь-

кого»: 

до 11 – «Книжковий вернісаж». Виставка художників-графіків, 

ілюстраторів – студентів та випускників НТУУ «КПІ» 

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) 
(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: 

протягом 

місяця 
– «Ідентичність. За завісою неозначеності». Спільний 

мистецький проект Північно-Балтійських країн та України 

Національний музей літератури України: 

до 4 – «Сини мої, гайдамаки». Літературно-мистецька виставка 

присвячена 175-річчю поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» 

до 15 – «Клич із вирію». Виставка присвячена 90-річчю від дня 

народження письменника, живописця, майстра різьблення по 

дереву, з.а. України В. Завгороднього 

7–18 – Виставка ілюстрацій до книги В. Корнаросса «Еротокрит» 
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(з циклу «300 шедеврів світової літератури») 

з 15 – «Чарівний бумеранг». Літературно-мистецька виставка до 

80-річчя від дня народження письменника-сатирика  

О. Чорногуза 

з 22 – Літературно-мистецька та фотовиставка «Чорнобиль. Крізь 

об’єктив часу» (в рамках літературно-мистецького проекту 

«Дзвони Чорнобиля») 

з 25 – «Як гарно все придумав Бог». Виставка до Світлого 

Христового Воскресіння 

Київський національний музей російського мистецтва: 

до 17 – «Натюрморт. Nature morte. Still life». Виставка живопису та 

графіки з колекції музею (в рамках проекту «Види і жанри 

образотворчого мистецтва») 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

2–18 – «Династія Міловзорових». Живопис з.х. України  

О. Міловзорова, графіка О. Міловзорової 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 10 – «La Viva Vita» («Хай живе життя»). Виставка живопису  

М. Кононенка (м. Київ) 

 – «Шевченкіана в українській тонкій кераміці» (фарфорові 

вироби з колекцій національних музеїв України та приватних 

колекцій) 

до 16 – «Аліса в країні Петриківка». Виставка юної художниці  

А. Герман 

11–25 – Фотовиставка «Щодення. Литва у фотографіях 1963–2013» 

(роботи фотохудожників з Литви) 

12–25 – «Urban Jungle». Виставка американської художниці 

українського походження Монік Роллінз 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 5 – «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 17 – «У пошуках ілюзій». Художня кераміка Н. Попової  

(м. Ужгород, Закарпатська обл.) 
протягом 

місяця 
– Декоративна кераміка н.х. України Д. Головка (1905–

1978). До 110-ї річниці від дня народження митця 

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

протягом – «Шлях воїна. Холодна зброя козаків та самураїв з 
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місяця колекції Feldman Family Museum» 

 – «Сім смертних гріхів. Європейська художня традиція в 

сучасній графіці» 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 3 – Виставка сюжетних вишиваних картин, рушників та 

килимів XX ст. з колекції музею 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 3 – «Лінії долі». Виставка скульптури І. Романовського  

(м. Київ) 

до 6 – «Terra. Inseption». Виставка пейзажної фотографії С. Ту-

масова 

6–17 – «ILLUSION». Виставка стрит-арт художника Johnny 

Crack (Джоні Крек, Німеччина) 

13–27 – «Велика п’ятірка». Виставка живопису Ю. Моховікової  

(м. Київ) 

20–23 – «Все по 100». Виставка живопису та антикваріату від ха-

рківського аукціонного дому «Арсані» 
протягом 

місяця 
– «Музейна колекція». Виставка А. Криволапа 

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

торії міста Києва»): 

протягом 

місяця 
– «Незриме коріння». Вишиті картини та гобелени А. Руд-

ницької 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

до 15 – «Яра Мистецька Група: Погляд назад/Кроки вперед». 

Творча діяльність театрального колективу США (костюми, 

фотографії, музичні інструменти, відеофрагменти з різних 

вистав) 
протягом 

місяця 
– «ART спротив окупації». Виставка фото, відео із зони 

АТО 
 − «Лесь Курбас. Людина, яка була театром» 
 – «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 
 – «Учень і друг М. Заньковецької – Б. Романицький». 

Виставка до 125-річчя від дня народження актора та 

режисера Б. Романицького (1891–1988) 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

місяця 
– «Гортаючи сторінки старого театрального альбому». 

Виставка до 125-річчя від дня народження актора та 

режисера Б. Романицького (1891–1988) 
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 – «У сузір’ї Марії Заньковецької» 
 − «Жіночий силует» – актриси кінця XIX – початку XX ст. 

Музей книги і друкарства України: 

до 17 – «Napoli». Виставка живопису О. Манюка (м. Львів) 

до 24 – «Побачення з Шекспіром». Виставка до 400-річчя від дня 

смерті видатного англійського драматурга та поета  

В. Шекспіра (1564–1616) 
протягом 

місяця 
– Виставка писанок Л. Ктіторової та Т. Влененко 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 10 – «Мистецька мапа України: Київська школа живопису. 

Сторінка третя» 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
– Виставка карикатур С. Рябоконя (м. Київ) 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

до 3 – «Одісея». Виставка скульптури М. Бірючинського (м. Київ) 

до 10 – «Казковий світ петриківського розпису сім’ї М. Тимченко». 

Виставка власних робіт н.х. України М. Тимченко, її доньки 

О. Скицюк та онуки О. Кулик 

6–16 – Виставка фондових матеріалів, присвячених 120-річчю від 

дня одруження Л. Старицької та О. Черняхівського 

з 21 – «Abstract gardens». Виставка живопису та скульптури 

Музей гетьманства: 

до 16 – «Перлини Донбасу». Виставка художніх робіт юних митців  

до 18 – «Шостий сонячний». Виставка І. Губенка (м. Київ) 

з 18 – Виставка живопису В. Сабірової (м. Київ) 

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського: 

протягом 

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

та карикатур на М. Грушевського (маловідомий образ 

вченого і політика у сатирично-гумористичних журналах 

1907–1924 рр.) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 27 – Виставка, присвячена 125-річчю від дня народження актора 

і режисера А. Бучми (1891–1957) 
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Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

до 10 – «Тіні забутих предків. Виставка». Музейний проект, 

присвячений культовому фільму С. Параджанова 

20–24 – VI Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» (до 

Всесвітнього дня книги і авторського права) 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 3 – ІІІ Всеукраїнська трієнале книжкової графіки 

5–11 – ХІІ Міжнародна виставка-конкурс сучасного мистецтва 

«Український тиждень мистецтв» / «Ukrainian Art Week» 

7–17 – «Крила горлиці». Живопис художниці та поетеси В. Фіалки 

(м. Київ) 

8–17 – Графіка з.д.м. України Ю. Рубашова (м. Київ) 

з 21 – Виставка творів Ю. Баранова 

з 22 – Виставка творів О. Бородая 

Будинок актора: 

1–20 – «І знову весна...». Виставка живопису Ц. Ганушкевича 

21–30 – «Любов до рідної землі». Виставка Т. Островської 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АВС-арт»: 

до 9 – «Кольоровий вертеп». Малярство з.д.м. України О. Петрової 

(м. Київ) 

з 12 – «Цвітінь». Художній текстиль, малярство Л. Майданець  

(м. Київ) 

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

до 20 – «Сказки на ночь». Проект Ю. Сивіріна (м. Київ) 

Арт-центр Я. Гретера: 

до 17 – «Ремінісценція». Живопис І. Єлісєєва 

з 21 – «Близько». Персональний проект живописця І. Мікули  

(м. Львів) 

Галерея «36»: 

протягом 

місяця 
– Виставка колекції галереї (живопис, графіка) 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

до 11 – Художня виставка «Навмання» (творчий проект НаУКМА 

«Антресоля») 

15–23 – «Нічого, тобто все». Виставка А. Сідельник (м. Київ) 
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«Дукат»: 

до 17 – «Штудії та алюзії». Виставка творів М. Вайсберга (м. Київ) 

«Dymchuk Gallery»: 

протягом 

місяця 
– «Новий пейзаж». Виставка творів О. Сая (м. Київ) 

«КалитаАртКлуб»: 

до 18 – «По той бік Стіксу». Живопис українського художника 

грузинського походження Т. Свірелі (1964–2014) 

«Карась Галерея»: 

до 5 – «Мнима очевидність». Виставка О. Найдена (м. Київ) 

7–26 – «BOX». Виставка живопису В. Покиданця (м. Миколаїв) 

з 28 – «Ганді». Виставка живопису А. Блудова (м. Київ) 

«Митець»: 

1–9 – Виставка монументально-декоративного мистецтва сім’ї 

Литовченків 

11–20 – Виставка «Акварель. Рисунок. Гравюра» 

21–30 – «Секція живопису». Виставка художника театру та 

живописця В. Заславського (м. Київ) 

«Мистецька збірка»: 

до 24 − «Сцена і закулісся». Арт-проект А. Валієвої 

«НЮ АРТ»: 

до 23 – «Гротеск образов графики Пабло Пикассо и Сальвадора 

Дали». Виставка-продаж графічних творів художників ХХ ст.: 

П. Пікассо, С. Далі, А. Модільяні, Т. Лемпицької, Ерте  

(Р. Тиртов), М. Шемякіна та ін. 

PinchukArtCentre: 

до 17 – «Патріоти. Громадяни. Коханці...». Персональна виставка 

творів колумбійського художника К. Мотти, одного з 

володарів Головної премії Future Generation Art Prize 2014 

 – Групова виставка творів 16 українських художників, номі-

нованих на премію PinchukArtCentre у 2015 р. (загальнонаціо-

нальна премія у сфері сучасного мистецтва, яка присуджуєть-

ся молодим українським художникам у віці до 35 років) 

«Парсуна»: 

з 7 – «Fine horseman». Графіка, живопис О. Левича (м. Київ) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

до 9 – «Загадковий Київ Олекси Захарчука». Живопис, пастель, 



 31 

малюнок з.х. України О. Захарчука (1929–2013) 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

до 10 – «Слово о полку». Графіка В. Половця 

«Триптих Арт»: 

до 5 – «Пейзажі». Живопис О. Бабака (м. Київ) 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

12–19 – «Україна розквітне». Живопис н.х. України В. Козюка  

(м. Вінниця) 

20–24 – Фотовиставка А. Смирнова 

Центр української культури та мистецтва: 

до 16 – «Орнаменти буття». Художня ужиткова вишивка з.м.н.тв. 

України Є. Геник (м. Коломия, Івано-Франківська обл.) та М. 

Симчича (с. Нижній Березів, Івано-Франківська обл.). До 90-

річчя від дня народження Є. Геник 

 – «Ікони – сенс мого життя». Виставка вишитих бісером ікон 

Р. Магоцького (м. Комарно, Львівська обл.) 

«ЦЕХ»: 

до 18 – «Символи». Металеві скульптури Я. Деркача (м. Київ) 

«Щербенко Арт Центр»: 

1–16 – «Казка казок». Персональний проект Д. Кольцової 

«Я Галерея»: 

до 4 – «Дистанція». Дерев’яні скульптури з.х. України  

М. Малишка (Київська обл.) 

У галереї Національного центру ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

3–16 – «Art-Reviviscence. [ПРОБУДЖЕННЯ] української 

національної ідеї». Виставка сучасного живопису та класики 

ХХ ст. 

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

з 15 – «Смарагдова альтанка». Живопис А. Юрковської (м. Київ) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

КВІТЕНЬ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

 02.04  – Міжнародний день дитячої книги 
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06.04  – Всесвітній день мультфільмів 

07.04  – Всесвітній день здоров’я 

11.04  – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

    концтаборів 

12.04  – Всесвітній день авіації і космонавтики 

   – День працівників ракетно-космічної галузі України 

16.04  – День навколишнього середовища 

18.04  – День пам’яток історії та культури 

22.04  – Міжнародний день Матері-Землі 

23.04  – Всесвітній день книги й авторського права 

26.04  – День Чорнобильської трагедії 

   – Міжнародний день інтелектуальної власності 

   – Всесвітній день поріднених міст 

28.04  – Всесвітній день охорони праці 

29.04  – Міжнародний день танцю 

30.04  – Міжнародний день джазу 

 

***  

1 – 75 років від дня народження Жилка Віктора Федотовича, україн- 

ського художника кіно, кінорежисера, сценариста (1941). 

– 75 років від дня народження Ничай Ольги Василівни, українського хо-

рового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України (1941). 

– 70 років від дня народження Божка Олександра Івановича, україн- 

ського перекладача, літературознавця, есеїста, дипломата (1946). 

2 – 65 років від дня народження Пономаренка Сергія Олексійовича, 

українського кіноактора, організатора кіновиробництва (1951). 

– 60 років від дня народження Марданя Олександра Євгеновича, україн-

ського драматурга, кіносценариста, заслуженого діяча мистецтв України (1956). 

3 – 75 років від дня народження Гаркуші Григорія Якимовича, україн- 

ського співака (баритон), педагога, народного артиста України (1941). 

– 50 років від дня смерті Литвиненко-Вольгемут Марії Іванівни, укра-

їнської оперної співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, народної арти-

стки СРСР (1892–1966). 

4 – 75 років від дня народження Горлача (Коваленко) Леоніда Никифо-

ровича, українського поета, прозаїка, лаурета Національної премії України 

імені Тараса Шевченка (1941). 

– 55 років від дня народження Гримич Марини Віллівни, українського 

прозаїка, перекладача, педагога, видавця (1961). 

5 – 135 років від дня народження Ревуцького Дмитра Миколайовича, 

українського музикознавця, фольклориста, літературознавця, перекладача, му-

зичного діяча, педагога (1881–1941). 
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– 110 років від дня народження Шияна Анатолія Івановича, українсько-

го прозаїка, драматурга, публіциста, кіносценариста (1906–1989). 

– 95 років від дня народження Джигуль (справж. – Лягущенко) Людмили 

Іванівни, української актриси театру, майстра художнього слова, заслуженої 

артистки України (1921–2010). 

– 75 років від дня народження Праска Святослава Богдановича, україн- 

ського поета, прозаїка (1941). 

– 65 років від дня народження Кочевенка Юрія Владиславовича, україн-

ського театрального режисера і актора, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1951). 

– 65 років від дня народження Пономаренко Надії Степанівни, україн-

ського графіка, живописця, педагога, заслуженого художника України (1951). 

6 – 80 років від дня народження Красногорової-Малхасянц Ірини Сергії-

вни, української артистки балету, педагога, заслуженої артистки України (1936). 

7 – 140 років від дня народження Свєнціцького Іларіона Семеновича, 

українського філолога-славіста, етнографа, мистецтво- та музеєзнавця, педаго-

га, громадсько-культурного діяча (1876–1956). 

– 75 років від дня народження Маляра Володимира Миколайовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1941). 

8 – 75 років від дня народження Миколайчук Марії Євгенівни, українсь-

кої театральної актриси, співачки, фольклористки, народної артистки України 

(1941). 

10 − 70 років від дня народження Сушинського Богдана Івановича, 

українського прозаїка, поета, літературознавця (1946). 

11 – 90 років від дня народження Бутрина Мирослава Львовича, україн-

ського літературо- і бібліотекознавця, бібліографа, дослідника української біб-

ліографії, книги та періодики (1926–2000). 

– 90 років від дня народження Палій Ліди (Лідія), української поетеси, 

прозаїка, живописця, графіка, фотохудожника, мистецтвознавця, археолога, ман-

дрівника в Канаді (1926). 

– 60 років від дня народження Стефанової Галини Анатоліївни, україн-

ської актриси театру і кіно (1956). 

– 55 років від дня народження Шестакової Ніни Іванівни, української 

естрадної співачки, народної артистки України (1961). 

12 – 75 років від дня народження Захарченка Валерія Стефановича, 

українського оперного співака (баритон), народного артиста України (1941). 

– 65 років від дня народження Ускова В’ячеслава Васильовича, україн-

ського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1951). 

13 – 110 років від дня народження Іваненко Оксани Дмитрівни, україн- 

ської дитячої письменниці, перекладача, сценариста, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1906–1997). 
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– 85 років від дня народження Мажуги Юрія Миколайовича, україн- 

ського актора театру і кіно, педагога, народного артиста СРСР та України, лау-

реата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931). 

– 75 років від дня народження Лемешевої Людмили Григорівни, україн-

ського кінокритика, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

14 – 70 років від дня народження Чебикіна Андрія Володимировича, 

укра-їнського живописця, графіка, майстра монументально-декоративного мис-

тецтва, педагога, народного художника України, лауреата Національної премії 

України імені Тараса Шевченка (1946). 

15 – 80 років від дня народження Чорногуза Олега Федоровича, україн- 

ського прозаїка, публіциста, заслуженого діяча мистецтв України (1936). 

– 75 років від дня народження Балаяна Романа Гургеновича, україн- 

ського кінорежисера, сценариста, продюсера, народного артиста України, лау-

реата Державної премії СРСР (1941). 

– 75 років від дня народження Петренка Олексія Андрійовича, україн-

ського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

– 60 років від дня народження Литовченко Наталії Іванівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового (текстиль) і монументально-

декоративного мистецтва, живописця, заслуженого художника України (1956). 

16 – 200 років від дня народження Бонковського Дениса Федоровича, 

українського поета, композитора, перекладача (1816–1869). 

– 200 років від дня народження Моха Рудольфа Івановича, українсько-

го, драматурга, поета, громадського діяча, священика (1816–1892). 

– 175 років від дня народження Алчевської Христини Данилівни, укра-

їнського педагога, письменниці, бібліографа, організатора народної освіти 

(1841–1920). 

– 115 років від дня народження Акимова Миколи Павловича, україн- 

ського та російського режисера театру, сценографа, художника кіно, живопис-

ця, книжкового графіка, педагога, народного артиста СРСР (1901–1968). 

– 80 років від дня народження Литвинова Володимира Дмитровича, 

українського історика культури, філософа, літературознавця, перекладача, пе-

дагога (1936). 

– 55 років від дня народження Князєвої Світлани Олександрівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, співачки, письменниці, педагога, заслуженої арти-

стки України (1961). 

17 – 75 років від дня народження Вітрика Олександра Павловича, 

українського скульптора, заслуженого художника України (1941–2008). 

– 75 років від дня народження Кохаля Володимира Володимировича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1941). 

18 – 75 років від дня народження Фоменка Станіслава Федоровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1941). 

– 60 років від дня народження Саркісян Анаїд Патваканівни, вірмен- 

ської поетеси, прозаїка, перекладача (1956). 
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19 – 75 років від дня народження Герасименко (Олексенко) Марини Кос-

тянтинівни, української актриси театру, народної артистки України (1941–2003). 

– 65 років від дня народження Філатова Олександра Миколайовича, 

українського діяча кіно, каскадера, постановника трюків (1951). 

20 – 75 років від дня народження Хланти Івана Васильовича, українсь-

кого фольклориста, літературо-, мистецтво- та краєзнавця, бібліографа, педаго-

га, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

– 60 років від дня народження Герасимчука Валерія Назаровича, україн-

ського поета, прозаїка, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України (1956). 

21 – 75 років від дня народження Сухенка Віктора Васильовича, україн-

ського скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1941–1998). 

22 – 130 років від дня народження Сагайдачного Євгена Яковича, укра-

їнського живописця, художника театру, скульптора, книжкового графіка, етно-

графа, колекціонера, педагога (1886–1961). 

– 60 років від дня народження Сумської Наталії В’ячеславівни, україн-

ської актриси театру і кіно, телеведучої, народної артистки України, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1956). 

23 – 150 років від дня народження Дерлиці Миколи Михайловича, 

українського прозаїка, етнографа, громадського діяча, священика (1866–1934). 

– 125 років від дня народження Багрія Олександра Васильовича, україн-

ського, російського та азербайджанського літературознавця, фольклориста, біб-

ліографа, шевченкознавця, педагога (1891–1949). 

– 90 років від дня народження Басанця Петра Олексійовича, україн- 

ського живописця, графіка, педагога, народного художника України (1926–

2006). 

– 60 років від дня народження Кухти Василя Васильовича, українського 

поета, публіциста (1956). 
– 55 років від дня народження Куркова Андрія Юрійовича, українсько-

го прозаїка, журналіста, кіносценариста, педагога (1961). 

24 – 145 років від дня народження Хавкіної Любові Борисівни, україн-

ського бібліотекознавця, бібліографа, перекладача (1871–1949). 
– 120 років від дня народження Тоцького Івана Корниловича, україн- 

ського оперного співака (бас), народного артиста УРСР (1896–1957). 
– 65 років від дня народження Мироненко Наталії Василівни, україн- 

ського графіка, заслуженого художника України (1951). 
– 30 років від дня смерті Гуляєва Юрія Олександровича, українського 

та російського оперного й естрадного співака (ліричний баритон), народного  
артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1930–1986). 

25 – 125 років від дня народження Хлонь Олександри Іванівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (килимарство; 1891–1980). 
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– 105 років від дня народження Роїк Віри Сергіївни, українського майс-
тра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка),  Героя України, за-
служеного майстра народної творчості України (1911–2010). 

26 – 170 років від дня народження Верхратського Івана Григоровича, 

українського філолога, мовознавця, письменника, перекладача, педагога, при-

родознавця, громадського діяча (1846–1919). 
– 90 років від дня народження Возницького Бориса Григоровича, укра-

їнського мистецтвознавця, музеєзнавця, Героя України, заслуженого працівни-
ка культури України, заслуженого діяча культури Польщі, лауреата Державної 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2012). 

– 75 років від дня народження Соловйової Жаннети Георгіївни, україн-
ського майстра декоративно-ужиткового (кераміка) та монументального мисте-
цтва, заслуженого художника України (1941). 

– 90 років від дня смерті Біляшівського Миколи Федотовича, україн-
ського археолога, етнографа, мистецтво- і музеєзнавця, громадського діяча 
(1867–1926). 

27 – 200 років від дня народження Беретті Олександра Вікентійовича, 

російського та українського архітектора, представника класицизму, педагога 

(1816–1895). 
– 110 років від дня народження Шабліовського Євгена Степановича, 

українського літературознавця, вченого-шевченкознавця, лауреата Державної 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка та Державної премії СРСР (1906–1983). 

28 – 75 років від дня народження Жиленко Ірини (Іраїда) Володимирів-

ни, української поетеси, дитячої письменниці, журналіста, мемуариста, лауреа-
та Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941–2013). 

– 75 років від дня народження Лопати Василя Івановича, українського 
графіка, живописця, прозаїка, народного художника України, лауреата Держав-
ної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941). 

– 75 років від дня народження Луценка Володимира Антоновича, укра-
їнського прозаїка-гумориста, публіциста (1941). 

29 – 135 років від дня народження Рубчакової (Коссак) Катерини Анд-

ріївни, української драматичної актриси, оперної та камерної співачки (ліричне 
сопрано; 1881–1919). 

– 80 років від дня народження Алексєєва Юрія Васильовича, україн- 
ського та російського диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1936). 

– 70 років від дня народження Мисюка Івана Юрійовича, українського 
мистецтвознавця, фольклориста, краєзнавця, заслуженого працівника культури 
України (1946). 

30 – 65 років від дня народження Гузун Тетяни Іванівни, українського 

балетмейстера, хореографа, народної артистки України (1951). 

 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
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