МИСТЕЦЬКИЙ ЧЕРВЕНЬ–2017 ∗
Ф ЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ , КУЛЬТУРНО - МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
• Міжнародний фестиваль єврейської музики «LvivKlezFest–2017» (15.05–
04.06, м. Львів)
• IV Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків
«Чілдрен Кінофест» (26.05–04.06, у 20 містах України)
• XXXVI Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» (18.05–
11.06, м. Львів)
• Міжнародна наукова конференція «Революція, державність, нація:
Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.)» (01–02.06, м. Київ)
• ХХІ Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для
дітей та юнацтва «Золоте курча» (01–03.06, м. Київ)
• Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Rysv Fest» (протягом місяця,
м. Київ)
• Х Міжнародний архітектурний фестиваль «CANactions» (02–03.06, м.
Київ, НКММК «Мистецький арсенал»)
• Міжнародний вокально-хореографічний конкурс «Україна – це ти!» до
Міжнародного дня захисту дітей (03.06, м. Київ)
• ІІІ Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Київ скликає
друзів–2017» (03–04.06, м. Київ)
• І Міжнародний оперний фестиваль просто неба «Operafest Tulchyn» (04–
05.06, м. Тульчин, Вінницька обл.)
• ІІІ музичний фестиваль «Odessa Classics» (07–14.06, м. Одеса)
• V Міжнародний музично-театральний фестиваль «O–Fest» 2017 (10.06 –
м. Буча, Київська обл.; 11.06 – м. Київ)
• Міжнародний театральний фестиваль камерних театрів (вистав)
«ANDRIYIVSKYFEST» (12–18.06, м. Київ, Київський академічний театр
«Колесо»)
• Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Porto Franko» (14–18.06,
м. Івано-Франківськ)
• ІХ Міжнародний фестиваль диригентів «Київ–2017» (16–17.06, м. Київ,
Національний будинок органної та камерної музики України)
• Українсько-британський форум для професіоналів музичної індустрії
«Selector Pro» (16–17.06, м. Київ)
• Міжнародний багатожанровий творчий фестиваль-конкурс «Квітка на
камені 2017» (20–23.06, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
• Міжнародний джазовий фестиваль «Alfa Jazz Fest» (23–27.06, м. Львів)
• ХХ Міжнародний ленд-арт симпозіум «Простір прикордоння» (23.06–
04.07, с. Могриця, Сумська обл.)
∗

У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення
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• Музичний фестиваль «Atlas Weekend» (28.06–02.07, м. Київ,
Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ))
• W LIVE. Тихі дні любові і музика миру Відкритий міжнародний
музичний маратон пам’яті Василя Сліпака (29.06–01.07, м. Львів,
Львівська обласна філармонія)
• Дитячий форум «Космовізія: Супергерої та книжкова туманність»
(01–04.06, м. Львів, організатор – ГО «Форум видавців»)
• Х Всеукраїнський ювілейний історико-культурологічний фестиваль
Мамай-fest (01–04.06, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.)
• Відкритий кіно-медіа фестиваль для дітей та молоді «Жовта Субмарина–
2017» (02–07.06, м. Бердянськ, Запорізька обл.)
• І Всеукраїнська програма мистецьких резиденцій (02–16.06, с. Травневе,
Тернопільська обл.)
• IV Всеукраїнський конкурс виконавців-інструменталістів та фольклорних
колективів «Грай, музико!» (03.06, м. Мелітополь, Запорізька обл.)
• XVIII Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»
(09–11.06, м. Одеса, Одеська національна наукова бібліотека)
• Національний симпозіум художньої кераміки «ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ» в
Опішному (11.06–02.07, смт Опішне, Зіньківський р-н, Полтавська обл.)
• ХХІІ Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Від Гіпаніса до
Борисфена» (20–30.06, м. Очаків, Миколаївська обл.)
• Кінофестиваль національного кіно «Відкрита ніч. Дубль 20» (24–25.06, м.
Київ, Арт-причал)
• І Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного, театрального,
вокального та циркового мистецтва «Морська лагуна» (24.06–02.07, смт
Коблево, Миколаївська обл.)
• Всеукраїнський
щорічний
фестиваль-конкурс
серед
обласних
академічних театрів України «Art-Ukraine» (фінал) (25.06, м. Київ,
Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка)
• Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Чорноморська перлина»
(29.06–05.07, м. Затока, Одеська обл.)
• V ювілейний фестиваль «Ostrov Festival» (30.06–02.07, м. Київ, Труханів
острів)

Т ЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ ’ ЄРИ
Національна опера України:
– К. Е. Челла «Хліб, сіль, пісок» (опера на 1 дію у 3-х
картинах; світова прем’єра від Агенції «Ухо»)
– Дж. Б. Перголезі «Служниця-пані», Дж. Пуччіні «Джанні
21
Скіккі» (комічні опери на 1 дію)
29, 30 – Ю. Шевченко «За двома зайцями» (балет на 2 дії за
мотивами однойменної п’єси М. Старицького)
15
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Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
3
7
16
27

Основна сцена
– «Великі комбінатори» (вистава на 2 дії за мотивами роману
І. Ільфа і Є. Петрова «Дванадцять стільців»)
– Ж.-Б. Мольєр «Скупий, або Школа брехні» (комедія на 2 дії)
Камерна сцена ім. С. Данченка
– «Таїна буття» за мотивами однойменної п’єси Т. Іващенко
(містичний трилер на 1 дію)
– Л. Берфус «Подорож Аліси до Швейцарії» (вистава без
антракту). За підтримки Ґете-Інституту в Україні

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
24
26

3, 18,
29

Основна сцена
– Г. Ібсен «Ворог народу (Лікар Стокманн)» (драма з одним
антрактом)
«Суміш небес і балагана» (вечір спогадів; театралізоване видовище на 2 дії)
«Сцена под крышей»
– Г. Мамлін «Ей ти, – привіт!» (лірична комедія без антракту)

(20:00)

Київський національний академічний театр оперети:
2, 17
16
21

3

– Музика Дж. Менотті «Телефон, або Кохання втрьох» (операбуф)
– Музика Дж. Россіні «Севільський цирульник» (комічна опера на 2 дії)
– Музика Р. Роджерса, вірші О. Хаммерстайна ІІ, лібрето
Г. Ліндсі, Р. Краузе «Звуки музики» (мюзикл)
Театр у фойє
– Музика та лібрето Г. Доніцетті «Дзвіночок» (комічна опера
на 1 дію)

Київський академічний театр «Колесо»:
28, 29, – «Блаженний острів, або Отак загинув Гуска» (гротескносатирична комедія за п’єсою М. Куліша «Отак загинув Гуска»)
30
Київський академічний Молодий театр:
23
25

Основна сцена
– Т. Леттс «Серпень: Графство Осейдж» (специфічна комедія)
– О. Грибоєдов «Горе з розуму» (брутальна класика на 2 дії)
Камерна сцена
3

– Н. Ворожбит «Саша, винеси сміття» (драма на 1 дію)
16
23, 29 – О. Купрін «Яма» (оголена правда на 2 дії)
Київський академічний драматичний театр на Подолі:
Театральна вітальня
4, 14 – А. Курков «Останнє приземлення, або Один день із життя
внутрішнього органу» (іронічна комедія)
6, 7 – К. Чапек «Мати» (світова трагедія)
10, 11 А. П. Чехов «Сильніше пристрасті, більше, ніж любов»
(комедія)
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
2
8, 9,
30
24

– Л. Герш «Любовь… на ощупь…» (світла історія у повній
темряві; вистава на 2 дії за п’єсою «Ці вільні метелики»)
– «Не оставляй меня» (драма любові за п’єсою Т. Реттігана
«Глибоке синє море»)
Мала сцена
– В. Шекспір «Дванадцята ніч, або Що захочете» (пустотлива
комедія на 2 дії)

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
3, 14,
27
3
(12:00),

18
(11:00)

4, 16,
29
22

Велика сцена
– Ф. Кафка «Перетворення» (історія одного перевтілення)
– «Невидима з солодкого королівства» (казка на 2 дії за
мотивами казки-комедії В. Зиміна «Чарівний пензлик»)
– Н. Саймон «Білоксі Блюз» (позажанрова вистава)
– О. Кобилянська «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»). Фрагмент духовної драми на 2 дії

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
Велика сцена
– М. Мітуа «Дивний світ театру» (комедія на 1 дію)

1, 10,
28
14, 25 – Г. Ібсен «Примари» (драма на 1 дію)
Мікросцена
7, 16, – С. Довлатов «Віслючок повинен бути худим» (сентиментальний детектив)
27
(19:30)

– М. Веллєр «Хочу в Париж» (моновистава-анекдот не без мо(19:30) ралі)
29

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:

4

3, 24
10

– Ф. Г. Лорка «Любов дона Перлімпліна» (гра дуенде)
– Леся Українка «Лісова пісня» (драма-феєрія)

– Є. Огородній «Бременські музиканти» (вистава для дітей від
(11:00, 4-х років)
24

13:00),

28, 30
(12:00)

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Дніпра:
– Г. Остер «Була у зайчика хатинка» (музична казка для дітей
(11:00, від 3-х років)
17

13:00)

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва:
8
(11:00),

10

– Ж. Колодуб, Л. Колодуб «Пригоди Гекльберрі Фінна» за
мотивами твору Марка Твена (мюзикл на 2 дії)

(12:00)

– В. Назаров «Жив собі пес…» (мюзикл на 2 дії за мотивами
(11:00), української народної казки)
24
13

(12:00)

29

22

Театр сучасної хореографії «Київ модерн-балет»:
• «In pivo veritas» (балет на 1 дію на ірландську народну музику та музику доби Ренесансу)
• «Вгору по ріці» (прем’єра балету на 1 дію на музику О. Родіна)
Артистична вітальня
– «Backyard love (Любов на задвір’ї)». Балет на 1 дію на музику С. Рахманінова та сучасних композиторів

Театр «Золоті ворота» (у приміщенні Театру пластичної драми на Печерську,
вул. Шовковична, 7а):
3, 13,
20
4, 21
9, 18
11

– Г. Ібсен «Гедда Габлер» (драма)

– П. Ар’є «Кольори» (жива історія)
– Е. Мазія, Н. Блок «Сама хотіла» (недитячі ігри)
– В. Кавєрін «Чудернацькі забавки на даху» (вистава для всієї
(12:00) родини; дитяча казка за мотивами фантастичної повісті
В. Кавєріна «Легкі кроки»)
Проект OPEN_MIND_СТУДЕНТ
– В. Сігарєв «Детектор брехні» (типу комедія)
10
– Т. Трунова «КостяКатяМамаЧай» (комедія з привидами)
22
5

Театр «Актор»:
14
29

– А. Котляр «Наша кухня» (і життя, і сльози, і кохання)
– Д. Афанасьєв «Я плюс Ти» (історія про життя)

Новий драматичний театр на Печерську:
– Д. Масловська «Двоє бідних румунів, які розмовляють польсь(19:00), кою» (соціальна комедія)
25
2

(18:00)

11

– «Прекрасне» (безсмертні діалоги мертвих чоловіків; вистава-

(18:00), притча за творами Платона, О. Пушкіна, братів Стругацьких)

14
(19:00)

15

– Д. Макміллан «Легені» (сучасна британська драма). За підтримки Британської Ради в Україні

26

– «Любить» (музична вистава-перформанс за творами
В. Шекспіра, Ф. Г. Лорки, О. Введенського, Й. Бродського,
А. Чехова)

29, 30 – Ф. Достоєвський «Альоша» (за романом «Брати Карамазови»)
Новий український театр (вул. Михайлівська, 24ж):
16, 17 – М. Смілянець «Кефір, зефір і кашемір» (іронічна комедія без
антракту)
Дикий театр:
2, 9

– «Афродизіак» (вистава-трилер за п’єсою В. Понізова). Участь
беруть: н.а. України О. Вертинський, з.а. України К. Кістень,
Д. Суржиков, І. Рубашкін, М. Береза, О. Ярема та ін., актори цирку (театральний проект «Дикого театру» та Національного цирку
України, вистава відбудеться у приміщенні Національного цирку
України)

11

– М. М. Бушар «Том на фермі» ((не)ніжна вистава). Спільний
проект «Дикого театру», Львівського театру імені Лесі Українки
та «Мистецького арсеналу» (на сцені Київської малої опери, вул.
Дегтярівська, 5)

Театр «Маскам Рад» (м. Київ):
У виставково-театральній залі Національного історико-архітектурного музею
«Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24а)
– А. Чехов «Ведмідь» (комедія на 1 дію)
3
3

– А. Чехов «Про шкоду тютюну» (трагікомедія)
6

(20:00)

7

– Е. Потіньє «Танго втрьох» (комедія)

(20:00)

Театр «МіжІІІКолон»:
На сцені Актового залу Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ
«Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» (Львівська пл., 14)
4

– В. Винниченко «Гріх» (драма)

10

– «Вісім люблячих жінок» (комедійний детектив за мотивами
творів Р. Тома)

11

– «Голомоза співачка» (абсурдна комедія
п’єсою Е. Йонеско)

за однойменною

16, 23 – «Ліфт вверх» (ліричний фарс за п’єсою О. Слаповського «Від
червоної криси до зеленої зірки»)
17, 18 – Е. М. Ремарк «Бранденбурзькі ворота» (1945 р. Берлін. Те, що
не повинно було повторитися)
Театр «Тысячелетие»:
11

Камерна сцена
– «Спрага» (еротична мелодрама за мотивами роману
В. Набокова «Камера обскура»)

Київський незалежний «PostPlayТеатр» (вул. Нижньоюрківська, 31):
1

– «Эхо/Ехо» (перформанс)

(20:00)

На сцені Національного палацу мистецтв Україна:
21

22

23

Мала сцена
– Б. Швайгер «Випадок у дамській кімнаті» (трагікомедія).
Вистава Київської академічної майстерні театрального
мистецтва «Сузір’я»
– «Жага» (еротична мелодрама за мотивами роману
В. Набокова
«Камера
обскура»).
Вистава
Театру
«Тысячелетие»
– «Кіно та німкені» (чорно-біла трагікомедія). Антрепризна
вистава за участю О. Борбат та К. Забари

На сцені Національної музичної академії України ім. П. Чайковського
(Консерваторія):
22

– А. Ніколаї «І тільки смерть розлучить нас» (комедія на 2 дії)
за участю н. а. України О. Ступки, з. а. України К. Кістень, К.
Костишина
7

27

– «Квітка» (мюзикл на 2 дії). Арт модерн проект театру К. Пінчука «Classikal Grand Ballet» до 25-річчя дипломатичних відносин США і України про американську співачку українського
походження Квітку Цісик. Постановник – Ж. Чепела, диригент
– Б. Мулен.

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
16

– Лібрето І. Хентова «Dracula Vlad» (прем’єра мюзиклу)

На сцені Будинку архітектора:
10

– Р. Хоудон «Розкішне весілля» (комедія у 2 діях). Антрепризна
вистава за участю з. а. України А. Савченко, з. а. України Астраї, К. Вертинської, Д. Соловйова, А. Салати, В. Гладкого

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
12

14

22

– «Опасный поворот» (детектив в англійському стилі за п’єсою
Д. Б. Прістлі). Антрепризна вистава Українського незалежного
театру за участю народних артистів України О. Богдановича,
О. Вертинського, Л. Смородіної, з.а. України А. Савченко,
з.а. України К. Кістень, Н. Васько, А. Ємцова
– «Тітка Чарлі» (комедія за мотивами п’єси Б. Томаса
«Здрастуйте, я ваша тітонька»). Антрепризна вистава за участю
шоумена, співака, актора, телеведучого А. Мухарського, н. а.
України А. Гнатюка, н. а. України Л. Смородіної, з. а. України
О. Папуши та ін.
– Р. Гарі «Обіцянка на світанку». Антрепризна вистава до 100річчя від дня нарождення Ромена Гарі (1914-1980) за участю
н. а. України О. Богдановича, з. а. України Н. Кондратовської,
В. Мамчура, Н. Черепахіна

На сцені Центру культури та мистецтв СБУ:
20

– «Пріми» (авантюрно-романтична комедія за мотивами п’єси
К. Людвіга «Примадонни») за участю А. Джеджули,
Г. Хостікоєва та ін.

Південний берег Києва (Труханів острів):
13

– Е. Хемінгуей «Старий і море» (пластично-драматична вистава

(20:00) у виконанні акторів Театральної майстерні н. а. України

М. Рушковського)

Т ЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ
На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
1

– О. Коровкін «Палата бізнес-класу» (комедія) за участю російських
акторів
Т.
Васильєвої,
С.
Пермякової,
8

9

Г. Мартиросяна, С. Стругачова, В. Бенескриптової, Д. Аверіна
– «Подыскиваю жену. Недорого!» (сімейна комедія). Вперше в
м. Києві. Вистава за участю російських акторів М. Федунків,
М. Кравченко, О. Стєкольнікова, Р. Юнусова

На сцені Будинку архітектора:
Гастролі Театру «Нова сцена» (м. Харків):
15
– М. Мюллюахо «Чоловіки на межі нервового зриву» (сучасна
комедія) за участю Т. Громики, С. Дзялика, Р. Фаніна
На сцені Центру культури та мистецтв СБУ:
Гастролі Чернігівського обласного академічного
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка:
– В. Шекспір «Комедія помилок» (вистава на 2 дії)
14

музично-

(19:30)

К ОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ
Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка:
1

2

3
4

6

7

– Дует солістів Національної філармонії України – з.а. України
Г. Сафонов (скрипка), О. Строган (фортепіано)
Біла зала Київського будинку вчених Національної академії наук України (вул. Володимирська, 45-А)
– «Музика моєї душі». Соліст Національної філармонії України І. Чурилов (баян). Участь бере Н. Агеєва (художнє слово)
– Людвіг ван Бетховен. Академічний симфонічний оркестр
Національної філармонії України (диригент – І. Палкін),
NotaBene Trio: М. Грінченко (скрипка), А. Полуденний (віолончель), Р. Лопатинський (фортепіано)
– «У джазі тільки діти». V. Basiuk Orchestra. Музичний керівник – І. Басюк, художній керівник – В. Басюк
– Театралізована вистава «Русалії» Київського академічного
театру українського фольклору «Берегиня» (художній керівник
– н.а. України М. Буравський), директор театру – Л. Преварська, керівник оркестру – Ю. Мілевський, керівник балетної групи – Н. Головко, дитячий гурт «Берегинька» (художній керівник – з.а. України Н. Буравська), хормейстер – М. Корогода
Миколі Віталійовичу Лисенку – 175!
– Національний академічний духовий оркестр України (диригент – В. Жадько), солісти – А. Юрченко (баритон), Н. Білоцерківська (сопрано)
Біла зала Київського будинку вчених Національної академії наук України (вул. Володимирська, 45-А)
– Ф. Шопен. Солістка Національної філармонії України М. Віхляєва (фортепіано). Участь бере артистка Національної філа9

9

10
11

12
13

14
15

16

17

рмонії України О. Захаревич (художнє слово)
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (диригент – Ф. Грегорутті, Франція), Національна заслужена академічна капела України «Думка» (художній керівник і головний диригент – Є. Савчук), солістка – І. Пліш (сопрано)
Біла зала Київського будинку вчених Національної академії наук України (вул. Володимирська, 45-А)
– Солістка Національної філармонії України Л. Марцевич (фортепіано). Участь бере артистка Національної філармонії України О. Захаревич (художнє слово)
Равель, Рахманінов, Тансман. Симфонічний концерт
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (диригент – В. Протасов), соліст – А. Остапенко (гітара)
– Суботній «Jazz-Time». Bіg-bаnd Національного президентського оркестру (керівник – С. Золотарьов)
Моцарт, Мендельсон, Перголезі
– Київський камерний оркестр (головний диригент – М. Дядюра), солістки – І. Харечко (орган), В. Матюшенко (сопрано),
О. Табуліна (мецо-сопрано)
Людвіг ван Бетховен
– О. Криса (скрипка, США), М. Сук (фортепіано, США)
Ювілейний вечір композитора М. Степаненка
– Участь беруть: Л. Войнаровська (сопрано), А. Кащенко (фортепіано), Н. Козіна (фортепіано), О. Пушкарська (скрипка), А.
Родіна (сопрано), О. Савайтан (фортепіано), Є. Рябоконь (фортепіано), Я. Олійник (фортепіано), О. Щепакіна (фортепіано),
В. Таран (фортепіано)
– «Чорно-білий джаз». «КиївАртАнсамбль»: В. Соляник (фортепіано), В. Корнієнко (контрабас), О. Фантаєв (ударні)
До 75-річчя від дня народження з.а. України О. Криси
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко),
соліст – О. Криса (скрипка, США)
Абонемент № 10 Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України (диригент – М. Дядюра).
«Симфонічний вимір» «Відлуння Гайдна»
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського Національного будинку органної та камерної музики України (художній керівник – В. Іконник-Захарченко), соліст – О. Гринюк
(фортепіано, Велика Британія)
Н. Паганіні
– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (худо10

19

20
21

22

23

24

25

26

жній керівник і головний диригент – В. Матюхін), солісти – Б.
Півненко (скрипка), Б. Громов (скрипка), Н. Пилатюк (скрипка), К. Супрун (альт), Н. Стець (контрабас)
«Оркестрові шедеври ХІХ століття»
– Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського
радіо (художній керівник і головний диригент – В. Шейко)
– «Jazz. Найкраще». Біг-бенд О. Вікулова. Соліст – суперфіналіст конкурсу «Голос країни» П. Палійчук
– Національний камерний ансамбль «Київські солісти». Диригент – Е. Пехк (Естонія), солісти – О. Шелешкова (скрипка),
О. Безбородько (фортепіано)
Бенефіс н.а. України В. Засухіна «Мій шлях»
– Національний президентський оркестр (художній керівник і
головний диригент – А. Молотай), соліст – В. Засухін (баритон)
Симфонічний концерт
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко),
соліст – Д. Северин (віолончель, Швейцарія)
«Пісенні барви України»
– Солістка Національної опери України О. Ярова (сопрано),
Національний академічний оркестр народних інструментів
України (художній керівник і головний диригент – В. Гуцал)
«Френк Сінатра»
– Національний академічний духовий оркестр України (диригент – М. Мороз), соліст – В. Костенко (вокал)
Закриття 153-го концертного сезону. Л. Бетховен –
Дев’ята симфонія
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (диригент – Р. Кофман), Національна заслужена академічна капела України «Думка» (художній керівник і головний диригент – Є. Савчук), солісти – К. Бахрітдінова (сопрано),
А. Швачка (мецо-сопрано), В. Дитюк (тенор), С. Ковнір (бас)

Національний будинок органної та камерної музики України:
1

3

Класика знайома з дитинства. До Міжнародного дня
захисту дітей
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а.
України І. Кучер (віолончель), з.а. України І. Пліш (сопрано),
з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), з.а. України
В. Балаховська (орган), Т. Рой (флейта), К. Баженова
(фортепіано), Т. Войтех (фортепіано)
«В рамках проведення Року Японії в Україні»
– Сайо Тераніші (сопрано, Японія), Чізуко Такагі (фортепіано,
11

Японія), Юмі Азума (фортепіано, Японія), н.а. України
А. Баженов (скрипка), н.а. України І. Кучер (віолончель), н.а.
України І. Калиновська (орган), К. Баженова (фортепіано)
6
До Дня Святої Трійці
– Г. Бубнова (орган)
7
«Віденські вечори» (вечір другий)
– Камерний ансамбль «Равісан», н.а. України В. Кошуба
(орган),
з.а.
України
Н.
Кравченко
(фортепіано),
А. Полуденний (віолончель), О. Мороз (кларнет)
9
«Віденські вечори» (вечір третій)
– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України І. Калиновська
(орган), С. Котко (колоратурний бас)
10
Перлини доби романтизму
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),
Г. Бубнова (орган)
12
Титани доби бароко
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба
(орган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), з.а. України
А. Ільків (труба)
13
Музика Й. С. Баха
– З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), з.а. України
І. Харечко (орган)
14
До національного свята Італії «La bella Italia»
– О. Швидка (сопрано), С. Андрощук (тенор), Т. Рой (флейта),
М. Білич (скрипка), Р. Борковський (альт), А. Шипунов
(гітара), К. Баженова (фортепіано), В. Мокрицький
(фортепіано), М. Сидоренко (орган)
15
На відстані століть
– З.а. України В. Балаховська (орган)
16, 17 Дев’ятий міжнародний фестиваль диригентів «Київ–2017»
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній
керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), соліст –
А. Кутасевич (фортепіано). Диригенти: К. Роді (Швейцарія),
М. Браун (США), Я. О’браєн (США), Е. Лайон (США),
С. Налья (Італія), С. Серрано (Колумбія), Хюн Кюн Янг
(Корея), Ж. Узкатегі (Венесуела)
19
Музика доби бароко
–
Камерний
ансамбль
«Київ-Брасс»,
н.а.
України
І. Калиновська (орган), з.а. України А. Ільків (труба),
В. Чікіров (ліричний баритон), з.а. Бурятії Л. Реутова
(фортепіано)
20
Французька органна музика ХІХ–ХХ ст.
– З.а. України І. Харечко (орган)
21
Найвідоміші композитори світу
12

22

24

26

27

28
30

– Камерний ансамбль «Київ», С. Котко (колоратурний бас),
М. Сидоренко (орган)
Музичні барви ХХ сторіччя
– З.а. України Н. Пилатюк (скрипка), з.а. України І. Харечко
(орган), Т. Войтех (фортепіано)
Вечір кантат
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній
керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент –
з.д.м. України І. Андрієвський
«Від Гайдна до Бернстайна»
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а.
України В. Кошуба (орган), з.а. України І. Пліш (сопрано), з.а.
України М. Ліпінська (мецо-сопрано), С. Андрощук (тенор), В.
Чікіров (ліричний баритон), Т. Рой (флейта), К. Баженова
(фортепіано)
До Дня Конституції України
– Камерний ансамбль «Равісан», з.а. України Н. Пилатюк
(скрипка), з.а. України Н. Кравченко (фортепіано), І. Іщак
(контртенор), А. Полуденний (віолончель), М. Желізняк
(валторна), О. Мороз (кларнет), М. Сидоренко (орган)
Й. С. Бах – «Гольдберг-варіації»
– М. Хайні (орган, Швейцарія)
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),
Г. Бубнова (орган)

Національна опера України:
– Концерт учнів і студентів Київського державного
хореографічного училища
– Гала-концерт артистів балету
18
– Концерт артистів Київської муніципальної академії танцю ім.
24
(12:00) Сержа Лифаря
14

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
17

– «Помолимось за Україну». Концерт духовної музики у

(18:00) виконанні чоловічого хору зі штату Орегон (США) та

симфонічного оркестру (Україна)

Національний палац мистецтв «Україна»:
20

– «Il Volo. Una Notte Magica». Єдиний в Україні концерт італійського поп-оперного тріо «Іль Воло» у супроводі симфонічного
оркестру

26

– «В Епіцентрі кохання». Ювілейна концертна програма
н. а. України П. Зіброва
Малий зал
13

10

– «По вулиці моїй…». Прем’єра поетичної вистави-присвяти

(18:00) поетам-шістдесятникам у виконанні акторів Театральної майс-

терні н. а. України М. Рушковського. Спільний проект з телеканалом «Інтер»

13

– «Jazz Voices Kolo». Один із конкурсів нового сезону проекту
«JAZZ KOLO». Концерт та нагородження переможців вокального конкурсу

– «Срібний князь блакитного екрану». Концерт на підтримку
(18:00) відомого диктора телебачення та радіо, н. а. України О. Сафонова за участю народних артистів України І. Бобула, О. Білозір,
І. Поповича, П. Зіброва, О. Пекун, Т. Стратієнко, Т. Цимбал,
В. Крищенка, Ю. Рибчинського, А. Демиденка, ВІА «Кобза»,
квартету «Гетьман»
19

Національна музична академія України ім. П. Чайковського
(Консерваторія):
– «Вічна історія». Прем’єра нової вистави Театру тіней
(16:00, «TEULIS»
4

19:00)

6

7
(19:30)

15

– Гала-концерт до 25-річчя Національного президентського
оркестру (художній керівник і головний диригент – н. а. України А. Молотай) за участю солістів оперних театрів України –
з. а. України З. Рожок, Н. Єременко, І. Євдокименко, О. Злакомана, О. Форкушак, В. Тишкова, Національної заслуженої академічної капели України «Думка» (художній керівник і головний диригент – Є. Савчук), диригент – н. а. України В. Василенко
– «432 Гц». Концерт українського гурту «Katya Chilly Group»
– Концерт до 75-річчя від дня народження з. а. України
О. Криси (скрипка, США) за участю Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України (художній
керівник і диригент – н. а. України В. Сіренко)

Київський національний академічний театр оперети:
10 (12:00, м. Буча, Міський парк),
– V Міжнародний музичний фе11 (12:00, м. Київ, Співоче поле),
стиваль «О-фест»
11 (18:00, м. Київ, приміщення театру)
– Гала-концерт з нагоди закриття
82–го театрального сезону

30

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети:
1

– «Маленький принц». Дитячий бал за мотивами казки А. де
14

Сент-Екзюпері до Міжнародного дня захисту дітей
– Вечір серенад за участю солістів київських музичних театрів
8
і колективів. Режисер та ведуча – Т. Зозуля
– «Закохане серце поета». Музичний проект лауреатів міжна9
родних конкурсів Т. Журавель (сопрано), Р. Лопатинського
(фортепіано)
– «Французький салон». Музично-літературний проект Г. Ко14
валь (сопрано). Концертмейстер – М. Чикаренко
– «Чому я не сокіл?...». Вечір української музики до 200-річчя
20
від дня народження М. Петренка (1817-1862) за участю солістів київських музичних театрів і колективів. Режисер та ведуча
– Т. Зозуля
– «Легенди про Мазепу». Музично-літературний вечір до 33022
річчя від дня обрання гетьманом України Івана Мазепи за участю солістів київських музичних театрів і колективів. Режисер
та ведуча – Т. Зозуля
– «Казки місячної бабусі». Музична програма для дітей у рам25
(12:00) ках мистецького проекту «Казки старого рояля». Автор ідеї та
режисер – М. Добролюбов-Козолуп
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва:
16

2
21

– «Життя як втілення мрії». Вечір, присвячений 75-річчю від
дня народження н. а. України І. В. Дорошенка
Артистична вітальня
– «Десять відтінків жінки». Концерт-вистава японської музики
(на відзначення Року Японії в Україні)
– М. Воллінгер, Б. Чілкотт «Дві меси у стилі jazz» (прем’єра) у
виконанні хору та симфонічного оркестру театру

Національний цирк України:
– «Академія манежу (best of the best)». Ювілейна шоу-вистава з
нагоди 55-річчя Київської муніципальної академії естрадного
(12:00, та циркового мистецтв
3, 4,
11

16:00),

10
(16:00)

10, 11, – «Сонячні чари» (циркова казка-мандрівка)
17, 18,
24, 25
(12:00,
16:00)

Будинок актора:
1

– «Заспівай, моя родино!». Я. Руденко (народний спів). Участь

15

беруть: Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (керівник – В. Чорнокондратенко), О. Рудько (художнє слово), дівочий вокальний ансамбль «Соломія» (керівник – Р. Шушвар)
– Учні–Вчителю. Вечір пам’яті Героя України Є. Мірошничен2
ко (1931–2009)
– Соліст Національної філармонії України А. Баришевський
6
(фортепіано)
– Різноманіття. Творчий вечір літераторів – членів Українсько8
го центру Міжнародного ПЕН-клубу. Поезії читають Т. Зарівна, О. Коцарев, В. Крюгер, Л. Таран, Г. Фалькович, Є. Чуприна. М. Стріха читатиме уривки з перекладу «Кентерберійських
оповідей» Дж. Чосера
– Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода). Вистава
9
КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній
керівник – К. Сінчілло
– Лопе де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в
10
іспанському стилі). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а.
України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– А. П. Чехов «Розповіді про кохання». Вистава Антрепризно11
(19:30) го класичного театру. Режисер-постановник – Т. Степченкова
– «Нова Філармонія» запрошує на унікальний концерт «Віоло12
нчельна пектораль», в якій візьмуть участь знамениті музиканти з України, Франції та Китаю: О. Пірієв (віолончель), І. Пацовський (віолончель), Я. Мигаль (віолончель), С. Жук-Жукова
(фортепіано), Г. Дем’янчук (фортепіано), М. Кононова (сопрано). Спеціальні гості концерту – Посол Франції в Україні
І. Дюмон і віртуоз з Китаю Сяо Чжіхуа
– Прем’єра вокального шоу «Choir Smiles. Класика жартома».
13
Вокальне шоу «Choir Smiles» мовою відомих творів класичної
музики оповідає історію кохання. Академічний камерний хор
«Хрещатик». Аранжування – В. Тормахова, Є. Петриченко,
режисер-постановник – А. Гнатюк, хореограф-постановник –
А. Столярова, художній керівник та диригент хору –
з. а. України П. Струць. Автор проекту – А. Воїнов. Режисерпостановник – А. Гнатюк
– «Київські солісти» запрошують. А. Вівальді – А. П’яццолла
14
«Пори року»
– «Hollywood, and All That Jazz». Нова концертна програма від
15
(19:30) українського джазового оркестру «Big “Yellow” Band»
– «Пол Маккартні – Лише 75!». Концерт на честь 75-річчя
16
композитора і музиканта П. Маккартні у виконанні гуртів
«Fata Morgana UA» (Україна) та «Chris Bradley» (Шотландія,
Велика Британія)
– М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). Вистава
17
16

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній
керівник – К. Сінчілло
– С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник»
18
(сучасна комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а.
України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– Літній концерт «We love flamenco». Концерт студії «Школа
20
фламенко». Участь беруть – К. Осинський (гітара) та Л. Фернандес (вокал)
– Ф. Г. Лорка «Дім Бернарди Альби». Вистава у виконанні теа22
тральної майстерні О. Роєнка. Режисер-постановник – з.а. України О. Роєнко
– В. Шекспір «Гамлет» (посміховисько). Вистава КХАТу
23
(прем’єра). Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава
24
КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній
керівник – К. Сінчілло
– Egor Grushin. Solo piano. Програма з кращих сольних компо25
(19:30) зицій піаніста та композитора Є. Грушина
– Міжнародний науково-художній журнал на сцені
26
«Сollegium»
– Ф. Достоевский «Кроткая». Моновистава у виконанні з.а.
27
України М. Фіци. Режисер – з.а. України Ю. Одинокий
– Допрем’єрний показ вистави КХАТу. Світлій пам’яті Г. Го28
ріна. «Джузі Каліостро» (комедія за мотивами О. Толстого).
Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– Viva flamenco. Концертна програма україно-іспанського цен29
тру «Школа фламенко» (керівник – О. Шарапа) та студії фламенко ESO (керівник – С. Ткаченко)
– Сольний концерт з.а. України І. Завадського (кнопковий ако30
рдеон)
Будинок архітектора:
21

– «Чарівний вечір з класикою». У програмі – твори видатних
композиторів світу у виконанні Національного ансамблю солістів «Київська камерата» (диригент – н. а. України
В. Матюхін), водний живопис – А. Золота

Будинок кіно:
1
(14:00,
20:00)

2
(18:00)

– ХХІ Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та юнацтва «Золоте курча»
– Творча зустріч з художником анімаційного кіно, н.х. України
Е. Киричем
17

17

– А. Вівальді «Пори року» у виконанні «Kyiv Metropolis
Orchestra», соліст О. Дудниченко

Київська мала опера (вул. Дегтярівська, 5):
3

– Концерт-медитація з Кайлаш Кокопеллі та спеціальними гостями Jagannath та Pravin

Київський планетарій (вул. Велика Васильківська, 57/3):
– «Live vokal show 3D performance». Вокальне шоу від квінтет(20:00) гурту «United People». У програмі авторські твори гурту в жанрі
«neo а сapella»
7

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:
4

– «Сміються й плачуть солов’ї». Вечір українського романсу за

(18:00) участю Героя України, н. а. України В. Зінкевича, Т. Матвієнко,

О. Мухи, Р. Веремейчика, бандуриста, композитора Я. Джуся та
Я. Бурлачука (тенор)

Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
30

– «Пісня врятує світ!». Пісні та романси на вірші Л. Костенко і
М. Вінграновського у виконанні співака, композитора, автора
унікального методу постановки голосу П. Тютюнника та його
учнів: солістки опери М. Саргсян та «Донбаського Карузо»
Л. Сергієнка

Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс»
(у приміщенні Палацу культури ВАТ «Більшовик»):
24

– Творчий вечір художнього керівника Київського академічного музично-драматичного циганського театру «Романс» н. а.
України І. Крикунова

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
4

– Концерт європейської класичної музики у виконанні струнно-

(17:00) го квартету «Cordes» (в рамках програми «Музичні вечори у

Ханенків»)

– Концерт європейської класичної вокальної музики у виконан(17:00) ні лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів
К. Болкуневич та О. Братик (в рамках програми «Музичні вечори у Ханенків»)
18

18

Будинок-музей М. Заньковецької:
– «Concerto d’estate». Концерт студентів класу з. а. України
(18:00) І. Семененко Нац. музичної академії України ім. П. Чайковського
6

Музей книги і друкарства України:
2

– «Crescendo музики душі крізь призму співу». Концерт-діалог з

(16:00) н. а. України О. А. Востряковим

Галерея Висоцький на Воздвиженці (вул. Воздвиженська, 40):
1

– «Ніка Турбіна "Політ"» (моновистава-драма із циклу «Великі
жінки» до Міжнародного дня захисту дітей)

2

– Концертна програма авторів-виконавців Д. Бікчентаєва (РФ)
та Д. Кімельфельда (Україна)

9

– «La Fiesta». Концерт-презентація CD «Фієста» українського
гітариста-виконавця, педагога, композитора Б. Бєльського

10

– «Дорога». Новий музичний проект актора, режисера, лідера
українського гурту «Хрін» О. Руденка

Галерея «КалитаАртКлуб» (вул. Малопідвальна, 21/8):
6

– До Національного дня Швеції. Презентація нового альбому

(18:00) української класичної музики «CONSOLATION», записаного у

всесвітньо відомій студії BIS Records (Швеція) у виконанні видатних шведських музикантів. Ініціатор та артистичний директор проекту – шведсько-українська піаністка Н. Пасічник. Концертна програма: Н. Пасічник (фортепіано), К. Сварфвар (скрипка, Швеція)

Дім освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницького, 57 б):
1

– Концерт піаніста Р. Рєпки «Відкриваючи Карла Черні 2»

(19:30)

– Акустичний концерт сучасної еклектронної альтернативної
(20:00) музики із психоделічними мотивами та вкрапленнями інді у виконанні українського гурту «The MAUNT». Лідер гурту –
А. Форст (вокал, гітара)
8

Кафедральний собор св. Олександра (вул. Костьольна, 17):
4

– «Маріологія. Нова українська музика». Концерт-презентація

(21:00) нового альбому вокального ансамблю «Alter Ratio» з творами

сучасних українських композиторів: М. Коломійця (Україна),
С. Лунева (Україна), О. Ретинського (Україна-Австрія) та
М. Шалигіна (Україна-Нідерланди)
19

Співоче поле (вул Лаврська 33):
– «Велике весілля». Концерт-гуляння за участю відомих артис(14:00) тів української естради: народних артистів України І. Білик,
Н. Могилевської,
Руслани
Лижичко,
з.а.
України
В. Козловського, МONATIK, О. Полякової, О. Винника, гуртів
«TamerlanAlena», «НеАнгели», квартету Р. Єгорова
4

В ИСТАВКИ
Національний музей історії України:
до 5
до 6

– «Маки». Мультимистецький проект
– «Скарби династії Цін». Виставка артефактів китайської
культури кінця XVIII – початку XIX ст. (спільно з Музеєм
історичного культурного надбання «Платар»)
– Фотодокументальна виставка «УПА – відповідь
до 8
нескореного народу» (спільно з Українським інститутом
національної пам’яті, Центром досліджень визвольного
руху, Національним музеєм-меморіалом «Тюрма на
Лонцького» (м. Львів) та Галузевим державним архівом
СБУ)
– «Естетика символу: жіноча сорочка». Виставка
до 17
українських жіночих сорочок з етнографічної колекції
музею
– «Вишгород – літописний град княгині Ольги».
з 30
Міжмузейний проект
протягом – «Життя віддане Богові та Україні». Виставка до 135-річчя
місяця
від дня народження і 45-х роковин з дня смерті
громадського, політичного і церковного діяча, мовознавця,
історика церкви, педагога І. Огієнка (1882–1972)
– «Зброя у колекції НМІУ: від давнини до сучасності»
(проводиться вперше з 1930-х років)
– «Історія грошового обігу в Україні»
– Виставка-інсталяція «Історії з війни». 19 історій з життя
АТО
– «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Виставка
експонатів періоду 1922–1991 рр. з фондів музею (вироби з
порцеляни, кераміки, скла і металу, агітплакати, газети
тощо)
– «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми
кінця ХІХ – початку ХХ ст., ікони, рушники, вибійчані
дошки, ткані вироби)
– «Пам’ятки книжкового мистецтва». Виставка стародруків
з колекції музею
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– «Скарби Сумської землі». Виставка Лебединського
монетно-речового скарбу (з колекції музею)
– «100 років Української революції. Відроджена держава».
Виставка реліквій 1917 року: грошові монети та банкноти,
марки, зброя, преса, бюлетені з виборів, нагороди тощо
Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставкові зали «Хлібня»
до 10
– «Чумацький шлях». Міжмузейний проект, присвячений
взаєминам української та кримськотатарської культур (з
колекцій Feldman Family Museum і Музею Олексія Шереметьєва)
Будинок митрополита
протягом – «Шедеври світового вбрання XVIII–XX ст. Сімейні трамісяця
диції». Виставка європейського костюма та аксесуарів з
колекції «Музею історії моди Марини Іванової» (весільний
одяг, прикраси, парасольки тощо; м. Київ)
Трапезна церква
протягом – «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські
місяця
храми Києва»
Південна вежа Софійського собору
протягом – «Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого сомісяця
бору ХІІ ст.»
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
з 15

(корпус № 4)
протягом
місяця
(корпус № 1)
(корпус № 3)

(корпус № 4)

(корпус № 25)

– Міжмузейний виставковий проект «Світ української
ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного
мистецтва)
– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції
Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника)»
– «Шлях до Світла». Виставка до 1000-ліття упокоєння
Святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого (бл. 956−15.07.1015)
– «Князі Острозькі: європейський вимір української історії». Виставка, присвячена представникам шляхетського
роду України, які відігравали визначну роль в історичних
процесах, що відбувалися в Східній та Центральній Європі в XV – першій половині XVII ст. (лицарські обладунки, зброя, церковні старожитності, стародруки Острозької друкарні, картини, гравюри, документи тощо)
– «Фрески церкви Спаса на Берестові XVII століття».
Виставка до 1025-річчя Хрещення Київської Русі
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Національний художній музей України:
до 18

з 23

– «Львів. СОЮЗники». Художньо-документальна виставка,
до експозиції якої увійшли: архівні матеріали з історії
м. Львова 1940–1980 рр. ХХ ст., зокрема продукція львівських заводів та підприємств, твори знакових художників, серед
яких М. Добронравов, Р. Сільвестров, О. Аксінін та ін.
– «Майстер і час». Виставка до 70-річчя від дня смерті з.д.м.
УРСР Ф. Г. Кричевського (1879–1947)

Національний музей літератури України:
до 20

– «Дерево пізнання». Виставка петриківського розпису українських майстринь (спільно з ВГО «Поступ жінокмироносиць»)
– Літературна виставка до 80-річчя від дня народження
5–30
поета, драматурга, громадського діяча, з. ж. України,
з.д.м. України П. М. Перебийноса (з фондової колекції музею)
протягом – «Казка: традиції, сучасність». Виставка творчих робіт учмісяця
нів Київської дитячої школи мистецтв №1 (до Міжнародного дня захисту дітей)
– Виставка сучасної книжкової ілюстрації у рамках фестивалю книжкової ілюстрації «Український родинний млин»
(спільно з ГО «Розвитку та культури»)
– «Світ очима душі: малярські роботи Василя Барки». Виставка живопису картин, написаних В. Баркою у США в
60-х роках XX ст. (з фондів музею, експонуються вперше)
– «Співатиму, поки гласу стане…». Літературна виставка
до 200-річчя письменника, фольклориста, вченого та громадського діяча М. І. Костомарова (1817–1885)
Національний музей «Київська картинна галерея» (колишня назва – Київський національний музей російського мистецтва):
до 15

– «Античності сліди прекрасні». Виставка живопису, графіки, скульптури та декоративного мистецтва (з фондової колекції музею)
протягом – «Небезпечна подорож довжиною в життя». Виставка до
місяця
175-річчя від дня нароження російського художникабаталіста В. В. Верещагіна (1842–1904)
Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного
музею російського мистецтва):
6–11
9–21

– «Світ в моїх очах». Виставка живопису І. Мартиненко
(м. Житомир)
– Виставка карикатур К. Казанчева (м. Київ)
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протягом – Виставка графіки О. Редька (1948–2016)
місяця

Національний музей Т. Шевченка:
до 4
до 13

5-19

– «Мальва й Виноград». Виставка графіки Л. Бруєвич
(м. Київ)
– «”Vis-a-vis”. Україна–Франція: 800 років після Анни
Київської». Міжінституційний міжнародний освітньовиставковий проект (у рамках мистецько-історичного
фестивалю «Anna Fest»)
– «Extramuros». Фотовиставка французького художникамураліста Ж. Маллана (у рамках дитячого фестивалю
архітектури «Archi & Kids»)

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка:
до 16

– Виставка до 200-річчя від дня народження письменника,
фольклориста, вченого та громадського діяча М. І. Костомарова (1817–1885)
протягом – «Київ крізь віки». Виставка живопису та графіки відомих
місяця
українських художників XX-XXI ст. (з фондової колекції
музею)
Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
до 10
до 15

до 18
з 22

– Виставка вітражних розписів сучасних майстрів декоративно-ужиткового мистецтва м. Львова
– «Гіпероніми». Виставка робіт сучасних українських і кримськотатарських художників, експонатів з фондів музею, приватних колекцій Р. Скібіна та Г. Браіловського ( у рамках міжмузейного проекту «Чумацький шлях»)
– «Малярство». Виставка живопису С. Кириченка
(м. Одеса)
– «Україна мальовнича». Виставка живопису В. Гарбуза
(м. Київ)

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
з2

з8

– «Подорожі едокко». Виставка однієї з найбільш цінних частин музейного зібрання японських пам’яток XVII-XIX ст.
– кольорової гравюри і творів декоративно-ужиткового мистецтва (в рамках Року Японії в Україні)
– Виставка «Шедеври польського живопису з колекції Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького»
(в межах проекту «Європейський вимір»)

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
2–4

– Фестиваль української етнічної традиції «Кобзарська Трій-
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до 10
до 25

ця»
– «Живописні краєвиди Георгія Ткаченка». Виставка живопису художника, архітектора та бандуриста Г. К. Ткаченка
(1898–1993)
– «Символи безкрайнього степу». Виставка живопису сучасних українських художників (у рамках міжмузейного проекту
«Чумацький шлях»)

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
до 2

– Передаукційна виставка Аукційного дому «Епоха» (живопис, графіка, скульптура, антикваріат тощо; м. Київ)
– «В очікуванні літа». Персональна виставка живопису О.
до 13
Богацької (м. Київ)
– «Just nan illusion». Фотовиставка П. Лаглера (Австрія)
7–21
протягом – «Доробок 13-17». Виставка живопису В. Шерешевського
місяця
(м. Київ)
Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»):
– «Меа Шеарім». Фотовиставка Рафаеля-Іцхака (Романа)
Віленського (спільно з Україно-ізраїльським інститутом
стратегічних досліджень ім. Г. Меїр)

7–30

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
протягом
місяця

– «Живії струни України» (з колекції українських народних
музичних інструментів)
– «Курбас у Києві». Виставка до 130-річчя від дня народження актора, режисера, драматурга, теоретика театру,
публіциста та перекладача Леся Курбаса (1887–1937), створена музеєм та Ярою Мистецькою Групою (м. Нью-Йорк,
США)
– «Лідер – Мудрий». Виставка до 100-річчя від дня народження художника-сценографа, педагога, н.х. України
Д. Д. Лідера (1917–2002)

Будинок-музей М. Заньковецької:
– Фотовиставка до 145-річчя від дня народження російського співака Л. В. Собінова (1872–1934)
протягом – «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.»
8-30

місяця

Музей книги і друкарства України:
1–22
з 21

– Виставка ілюстрацій до дитячих книжок з.д.м. України
Н. Й. Лопухової (1928–2014)
– Виставка живопису та графіки Ю. Карєва (м. Феодосія,
АРК)
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з 23

– «І тільки книга». Виставка до 125-річчя від дня народження
українського бібліографа та літературознавця Ю. О. Меженка
(1892–1969)

Музей сучасного мистецтва України:
протягом
місяця

– «Канікули». Виставка живопису, графіки та скульптури
українських митців (колекція з фондів музейної збірки)

Музей однієї вулиці:
до 10

– Виставка живопису В. та Н. Марценюків (м. Київ)

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
2–20

8–30
з 23

– «Маестро». Виставка пам’яті хорового диригента, композитора, педагога, Героя України А. Авдієвського (1933–2016):
фото, документи, нагороди, художні роботи, особисті речі
(з родинного архіву; Музей М. Старицького)
– Виставка живопису та графіки А. Дудник, спільно з ВГО
«Народна академія творчості інвалідів» (Музей Лесі
Українки)
– «Кабаре. Андеґраунд». Виставка живопису М. Верес
(м. Київ; Музей М. Старицького)

Музей гетьманства:
3–20

«Українська ошибана». Виставка робіт Т. Бердник (м. Київ)

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
до 5

– «Берег». Виставка до 110-річчя від дня народження поета і
перекладача В. О. Мисика (1907–1983)
– «Зоряні сади». Виставка, присвячена письменникам, лауреатам Премії ім. М. Рильського за кращий художній переклад:
С. П. Ковганюку (1902–1982) та Борису Тену (1897–1983)

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
2-3
з 15

з 29
до 16

– Х Міжнародний архітектурий фестиваль «CANactions»
– «In Progress. Дрес-код України доби Незалежності». Виставка колекцій одягу 40 українських fashion-дизайнерів (артоб’єкти авангардної моди, інавгураційна сукня Першої леді,
сценічне вбрання зірок української естради, моделі з показів в
Парижі, Мілані, Нью-Йорку тощо)
– «Мистецька праця». Виставка польського та українського
сучасного мистецтва (живопис, скульптура, інсталяції)
Мала галерея
– «Оглядовий майданчик». Виставка робіт Д. Галкіна (інста-
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ляції, фото, відео)
Французький інститут в Україні:
1–18

– Виставка живопису В. Казаневського (м. Київ)

Центральний будинок художника НСХУ:
– Виставка фотографій пам’ятників, творів декоративнопаркової
скульптури
та
планерної
скульптури
(у рамках VII Всеукраїнської трієнале «Скульптура–2017»)

8–28

Г АЛЕРЕЇ К ИЄВА
«АВС-арт»:
до 17

– «Балтські сюрреальності». Виставка живопису С. Шендеровського (м. Балта, Одеська обл.)

ART «14 gallery» (пров. Михайлівський, 14):
протягом – Виставка графіки О. Богомаза і кераміки С. Шоломіцької
місяця
(м. Київ)

«Art Ukraine Gallery» (вул. М. Грушевського, 9-а):
до 5

– «Сон Гуллівера». Виставка живопису А. Савадова (м. Київ)

«Dymchuk Gallery»:
протягом
місяця

– «Красива виставка». Виставка живопису Є. Самборського
(м. Київ)

«KZ ART ROOM Gallery» (вул. Предславинська, 31/1):
до 10

– Виставка живопису П. Лебединця (м. Київ)

«Lera Litvinova Gallery» (вул. Кільцева дорога, 14):
протягом – «Non Stop. Art». Виставка робіт сучасних українських хумісяця
дожників, які були представлені на Міжнародній художній

виставці «Art Expo New York 2017» (США), та презентація
нової роботи німецького митця J. Crack (із серії «GOLDEN
MUSE»)

«Nebo Art Gallery» (вул. Драгомирова, 14):
з8

– «BOOM!». Виставка живопису О. Андронової (м. Київ)

«Pavlovka ArtGallery (вул. Петропавлівська, 34a):
9-15

– II Міжнародний
«220 abstract art fest»

фестиваль

абстрактного

мистецтва

PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3-2):
протягом – Виставка робіт 21 молодого художника з 16 країн світу,
місяця
які увійшли до шорт-листа 4-ї Премії Future Generation Art
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Prize – всесвітньої арт-премії для молодих митців віком до
35 років
«Port creative hub» (вул. Набережно-Хрещатицька, 10а):
до 19

– «Відбитки складок». Арт-проект М. Куликовської (скульптура, відео)

«Voloshyn Gallery» (колишня «Мистецька збірка»; вул. Терещенківська,13):
до 25

– «Скляний світ людей і речей…». Виставка живопису
М. Сулименко (м. Київ)

Арт-галерея «Мануфактура» (Обухівське шосе,2):
протягом – «Шлях або подорож Піднебесною». Виставка живопису на
місяця
тему Китаю А. Волобуєвої (м. Київ)

Арт-простір «Золотий перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):
1–15

– «Окреслена територія». Виставка живопису Ю. Коваля
(м. Львів)

Галерея «Brucie Collections» (вул. вул. Січових Стрільців, 55):
протягом – «Танцюристи вночі». Фотовиставка Дж. Меттера (США)
місяця

Галерея «Educatorium» (вул. Рейтарська, 8-б):
до 9

– «Запечене мистецтво». Виставка скульптурних робіт
Н. Мариненко (м. Одеса)

Галерея «Parfum buro» (вул. Кожум’яцька, 18):
протягом – «#Вона». Колективна виставка, присвячена ролі жінки в
місяця
українському мистецтві (художні твори, світлини, артефак-

ти, інсталяції тощо)

Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31):
1–15

– «Квітка папороті». Виставка живопису Т. Кугай (м. Київ)

Галерея мистецтв ім. О. Замостян (НаУКМА, вул. Іллінська, 9):
до 4

– Колективна виставка живопису, графіки, скульптури (у рамках мистецького фестивалю «Німфа»)

Дім освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницького, 57б):
до 15

– «Пауза». Виставка живопису Б. Фірцака (м. Київ)

«КалитаАртКлуб» (вул. Малопідвальна, 21/8):
до 24

– «PRINT STORY». Персональна виставка плакатів М. Гончарова (у рамках проекту «Мистецтво на папері)
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«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22-а):
до 20
з 22

– «Психодарвінізм – еволюція психів». Виставка живопису
І. Чичкана та Саші Чичкан (м. Київ)
– Виставка живопису Є. Самборського (м. Київ)

Культурний центр «America House Kyiv» (вул. М. Пимоненка, 6):
до 15

– «Живи вільно!». Виставка живопису О. Босак (м. Київ)

«Митець»:
1–10
12–20
21–29

– Виставка живопису В. І. Химочки (1950–2016; м. Київ)
– Виставка живопису Л. Пригоди (м. Черкаси)
– Виставка живопису М. Євтушенка (м. Суми)

«НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
протягом «Мальовничий світ Володимира Патика». Виставка графічмісяця
них робіт н. х. України В. Й. Патика (1929–2016)

Платформа культурних ініціатив «Ізоляція» (вул. Набережно-Лугова, 8):
до 7
9–25

– Виставка кінопостерів українських лауреатів конкурсу
«Cinema poster awards 2017», присвяченого 70-річчю Каннського міжнародного кінофестивалю (Франція)
– «Будинок культури». Колективна фотовиставка робіт, які
фіксують процес поступового занепаду будівлі горлівського
Палацу культури, збудованого в 1951 р. (Донецька обл.)

Центр сучасного мистецтва М 17:
9–15

– Персональна
(м. Житомир)

виставка

живопису

М.

Перемишлєва

Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19-в):
до 17

– «Ірина Свйонтек. Життя присвячене мистецтву». Виставка
історичних світлин гуцулів та бойків в народних строях, вишивки етнічних регіонів Прикарпаття і Карпат, експонатів з
фондів Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського (м. Коломия, ІваноФранківська обл.)

«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22-в):
з2

«Find your tribe and love them hard». Фотовиставка О. ЛевченіКонстантиновської (м. Київ)
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К АЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ ’ ЯТНИХ ДАТ
Ч ЕРВЕНЬ
Серед дат, що відзначатимуться:
01.06
04.06
05.06
06.06
22.06

–
–
–
–
–

25.06

–
–
–

28.06

–

Міжнародний день захисту дітей
Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії
Всесвітній день довкілля
День журналіста
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
в Україні
День дружби і єднання слов’ян
День молоді
День молодіжних та дитячих громадських організацій
День Конституції України

***
1 – 115 років від дня народження Гайдай Зої Михайлівни, української

співачки (сопрано), народної артистки СРСР, лауреата Державної премії СРСР
(1902–1965).
– 80 років від дня народження Скомаровського Вадима Петровича, українського поета, заслуженого працівника культури України (1937).
– 75 років від дня народження Дорошенка Івана Васильовича, українського театрального діяча, народного артиста України (1942).
– 75 років від дня народження Криси Олега Васильовича, українського
скрипаля та педагога в США, заслуженого артиста України (1942).
– 65 років від дня народження Петрової Лариси Федорівни, української
поетеси та громадського діяча (1952).
– 65 років від дня народження Рябокриса Олександра Михайловича,
українського режисера-документаліста, редактора кіно (1952).
2 – 210 років від дня народження Сошенка Івана Максимовича, українського живописця та педагога(1807–1876).
– 80 років від дня народження Бойка Богдана Михайловича, українського прозаїка, громадського та культурного діяча (1937–2000).
– 80 років від дня народження Кулика Юрія Івановича, українського
хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1937–1988).
– 80 років від дня народження Рачка Ігоря Карповича, українського кобзаря, заслуженого працівника культури України (1937)
– 75 років від дня народження Кирича (Кірич) Едуарда Ілліча, українського художника-аніматора, народного художника України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942).
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3 – 150 років від дня народження Муравйової Олени Олександрівни,

української та російської співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1867–1939).
– 75 років від дня народження Ворфліка Анатолія Васильовича, українського поета, лексикографа, фольклориста, журналіста, громадського діяча
(1942–2011).
– 70 років від дня народження Рубашова Юрія Михайловича, українського графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1947).
– 90 років від дня смерті Демуцького Порфирія Даниловича, українського фольклориста, композитора, хорового диригента (1860–1927).
4 – 70 років від дня народження Будникова Володимира Олександровича, українського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1947).
5 – 85 років від дня народження Болабольченка Анатолія Андрійовича,
українського прозаїка, поета, літературознавця (1932).
– 80 років від дня народження Анічкіна Леоніда Анатолійовича, українського режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України (1937–2009).
– 75 років від дня народження Пасака Віктора Володимировича, українського сценариста, громадського діяча, заслуженого журналіста України
(1942).
– 60 років від дня народження Лосієвського Ігоря Яковича, українського бібліографа, бібліотекознавця, книго- та літературознавця, поета, заслуженого працівника культури України (1957).
6 – 80 років від дня народження Перебийноса Петра Мойсейовича,
українського поета, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України, заслуженого журналіста України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1937).
– 75 років від дня народження Степаненка Михайла Борисовича, українського композитора, музикознавця, педагога, народного артиста України
(1942).
– 75 років від дня народження Стратілата Миколи Івановича, українського графіка, народного художника України (1942).
– 65 років від дня народження Конончук (Терещенко) Тетяни Іванівни,
українського критика, літературознавця, перекладача (1952).
– 65 років від дня народження Трубая (Карасьов) Василя Володимировича, українського прозаїка, поета, кінодраматурга (1952).
7 – 125 років від дня народження Терлецького Сидора Івановича, українського актора, режисера, театрального діяча (1892–1953).
– 110 років від дня народження Скляренка Володимира Михайловича,
українського режисера, народного артиста УРСР (1907–1984).
– 100 років від дня народження Масика Володимира Ілліча, українського живописця та графіка, заслуженого художника України (1917–1996).
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– 60 років від дня народження Ланюка Юрія Євгеновича, українського
композитора, віолончеліста, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1957).
8 – 100 років від дня смерті Ханенка Богдана Івановича, українського
колекціонера старовини і творів мистецтва, археолога, мецената (1849–1917).
9 – 90 років від дня народження Коломійця Всеволода Панасовича, українського організатора кіновиробництва, заслуженого діяча мистецтв України
(1927–2015).
– 80 років від дня народження Гвоздя Миколи Петровича, українського
бандуриста, диригента, народного артиста України (1937–2010).
10 – 160 років від дня народження Воячека Богумила (Федір Іванович),
українського контрабасиста, диригента, композитора, педагога (1857–1934).
– 85 років від дня народження Зайця Бориса Михайловича, українського режисера цирку, педагога, народного артиста України (1932–2007).
11 – 70 років від дня народження Засухіна Володимира Фроловича,
українського композитора, співака, музиканта, народного артиста України
(1947).
12 – 135 років від дня народження Арбо (справж. – Остроухов) Олександра Степановича, українського актора, режисера, одного з корифеїв українського кіно (1882–1962).
– 125 років від дня народження Лісового (справж. – Свашенко) Петра
Андрійовича, українського письменника, журналіста (1892–1943).
– 70 років від дня народження Муравицького Юрія Адольфовича, українського актора кіно, заслуженого артиста України (1947–2015).
– 60 років від дня народження Зарицького Петра Анатолійовича, українського поета, прозаїка (1957).
13 – 70 років від дня народження Сільваші Тіберія Йосиповича, українського живописця (1947).
– 60 років від дня народження Боровик Тетяни Василівни, української
артистки балету, народної артистки України (1957).
14 – 80 років від дня народження Кшуташвілі Емми Іванівни, української поетеси, живописця, графіка, скульптора, кераміста (1937–2008).
– 70 років від дня народження Бойка Вадима Анатолійовича, українського гобоїста, педагога, заслуженого артиста України (1947).
15 – 145 років від дня народження Батога Івана (псевд. – Ян Новацький),
українського та польського актора, режисера (1872–1923).
– 85 років від дня народження Безклубенка Сергія Даниловича, українського кінознавця, громадсько-культурного діяча, педагога, заслуженого працівника культури України, заслуженого діяча культури Польщі (1932).
– 70 років від дня народження Демерташа Віктора Костянтиновича, українського актора кіно, заслуженого артиста України (1947).
– 65 років від дня народження Братченко Тетяни-Таїни Іванівни, української поетеси, прозаїка (1952).
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17 – 105 років від дня народження Бичка Валентина Васильовича, укра-

їнського поета та драматурга (1912–1994).
18 – 125 років від дня народження Меженка (справж. – Іванов-Меженко)
Юрія Олексійовича, українського та російського бібліографа, літературо- та
театрознавця (1892–1969).
19 – 150 років від дня народження Купчинського Євгена Івановича,
українського композитора, диригента, цитриста, церковного та громадського
діяча (1867–1938).
– 70 років від дня народження Андрушківа Богдана Миколайовича,
українського прозаїка, заслуженого діяча науки і техніки України (1947).
20 – 125 років від дня народження Печеніги-Углицького Павла, українського композитора, диригента, педагога у США (1892–1948).
– 75 років від дня народження Черемського Петра Григоровича, українського мистецтвознавця, видавця, краєзнавця, культурного та громадського діяча (1942–2006).
21 – 135 років від дня народження Бурлюка Давида Давидовича, українського та російського художника-футуриста, поета, теоретика мистецтва
(1882–1967).
22 – 160 років від дня народження Манастирського Олександра Дмитровича (чернече ім’я – Артемон), українського письменника, драматурга, етнографа, історика, православного церковного діяча (1857–1920).
– 85 років від дня народження Гурської Нонни Василівни, української
актриси, народної артистки України (1932–2012).
– 65 років від дня народження Посікіри Людмили Кузьмівни, української бандуристки, педагога, народної артистки України (1952).
– 60 років від дня народження Зіброва Павла Миколайовича, українського естрадного співака (баритон), композитора, народного артиста України
(1957).
23 – 70 років від дня народження Вітра Валерія Сергійовича, українського художника-плакатиста, музиканта, композитора, заслуженого художника України (1947).
24 – 85 років від дня народження Путінцева Альберта Григоровича,
укра-їнського письменника, сценариста, кінодраматурга, лауреата Державної
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1932–1995).
25 – 110 років від дня народження Хрукалової Зінаїди Семенівни, української актриси, народної артистки України (1907–1994).
27 – 80 років від дня народження Дмитрієва Едуарда Дмитровича,
українського кінорежисера, сценариста (1937).
– 70 років від дня народження Слободяна Олега Олексійовича, українського мистецтвознавця, педагога (1947).
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28 – 105 років від дня народження Максименка Володимира Григоро-

вича, українського актора, народного артиста України, лауреата Державної
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1994).
– 85 років від дня народження Цирліна Володимира Вікторовича, українського художника кіно, кінознавця (1932–1987).
– 80 років від дня народження Кердіваренка Олександра Федоровича,
українського прозаїка, поета, гумориста, заслуженого журналіста України (1937).
– 75 років від дня народження Стецюна Миколи Григоровича, українського композитора та диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1942).
29 – 95 років від дня народження Балагурака Івана Васильовича, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративна різьба по
дереву), заслуженого майстра народної творчості України (1922–2001).
– 95 років від дня народження Коця Маріяна-Павла, українського видавця, мецената, громадського діяча у США (1922–2011).
– 70 років від дня народження Іллєнка Михайла Герасимовича, українського кінорежисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1947).
30 – 130 років від дня народження Гагенмейстера Володимира Миколайовича, українського графіка, мистецтвознавця та видавця (1887–1938).
– 65 років від дня народження Волошенко Тамари Василівни, українського живописця, заслуженого художника України (1952).
Матеріал підготували

співробітники відділу ДІФ Інформаційного
центру з питань культури та мистецтва.
Тел. (044)-425-23-26
Ел. пошта: dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm
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