МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, КВІТЕНЬ – 2018*
ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
 XV фестиваль мистецтв «Французька весна в Україні» (31.03–30.04, в
містах: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Рівне, Харків, Бердичів,
Івано-Франківськ),
програма
фестивалю:
https://institutfrancaisukraine.com/news/printemps_francais
 Свято до Дня гумору на Андріївському узвозі (1.04)
 VIII Всеукраїнський фестиваль писанок (05.04–07.05)
 X Міжнародна Пасхальна асамблея «Духовність єднає Україну» (5–28.04,
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського), програма
фестивалю: http://operna-nmau.kiev.ua/repertuar_04_79.htm
 VІ Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича (23.03–
02.04)
фестиваль
історичного
кіно
(13–15.04,
 V Міжнародний
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»)
 XII Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця.
Молодша група та «Горовиць-Дебют» (18–25.04)

Театральні прем’єри
Національна опера України:
– Ю. Шевченко «За двома зайцями» (балет на 2 дії за мотивами
5
однойменної п’єси М. Старицького)
6

– Р. Григорів та І. Разумейко «IYOV» («Йов»). Опера-реквієм на
старозавітні біблійні та латинські сакральні тексти у виконанні
артистів формації Nova Opera. Режисер-постановник
В. Троїцький. Вистава, що підкорила весь світ

17

– М. де Фалья «Ночі в садах Іспанії», «El sombrero de tres picos»
(«Трикутний капелюх») (балети на 1 дію)

27

– Д. Пуччіні «Флорія Тоска» (опера на 3 дії)

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення.

1

10

Основна сцена
– Г. фон Кляйст «Розбитий глек» (комедія на 2 дії)

11

– Д. Патрик «Дорога Памела»

20

– «Життя – це сон» за однойменною п’єсою П. Кальдерона де ла
Барка (сон на 3 дії)

27

– «Великі комбінатори» (вистава на 2 дії за мотивами роману
І. Ільфа та Є. Петрова «Дванадцять стільців»)

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
Основна сцена
8, 17, 28 – В. Мухарьямов «Спасибі, Марго» (лірична комедія на 2 дії)
27, 29

– М. Хеддон «Загадкове нічне вбивство собаки» (вистава на 2
дії)

6

Нова сцена
– «Актрисі завжди вісімнадцять…» (вистава без антракту за
п’єсою Д. Маррелла «Спогади»)

(19:30),
14, 28
(17:00)

Сцена під дахом
6, 10, 24 – Е. Олбі «Що трапилось у зоопарку» (драма з елементами
(19:30)
фарсу, вистава без антракту)
Київський національний академічний театр оперети:
– Г. Канчелі «Ханума» (мюзикл на 2 дії за п’єсою А. Цагарелі)
13
21

– «Маруся Чурай» (поетична драма за історичним романом у
віршах Ліни Костенко)

25

– Р. Роджерс «Звуки музики» (мюзикл)

22
(15:00)

Театр у фойє
– В.-А. Моцарт «Театр у кишені, або Всі ролі зайняті» (операзінгшпіль на 1 дію)

Київський академічний театр «Колесо»:
Камінна зала
11, 12 – Е. Еліс, Р. Рііс «Double double (дабл дабл)» (триллер)
22
(14:00)

– Рок Крепен Мфані Піно «Африканські казки» (вистава для
дітей)
2

Київський академічний Молодий театр:
5, 20 – – Г. Ібсен «Місто Сонця» (фантастична мелодрама на 2 дії)
21

7, 22
20

– А. Герус «Автор» (балет на 1 дію), «Епізоди» (хореографічна
міні-вистава). Спільний проект Театру сучасного танцю
«Ukrainian Dance Theater» та Київського академічного Молодого
театру
Камерна сцена
– «Куди піти?» (пікантні сцени з антрактом за мотивами
оповідань А. Чехова)
– О. Селін «Парашутист» (смертельна комедія без антракту)

Мікросцена
6, 29 – – Д. Димитріадіс «Insenso» (опера без музики)
10 – – Л. Каганов «Епос хижака» (фентезі без антракту)
– – В. Винниченко «Брехня» (лабораторія правди)
17, 18, 25
Київський академічний драматичний театр на Подолі:
Театральна вітальня
11, 22, 24, – Даріо Фо «Вільні стосунки» (рецепт сімейного щастя)
28

10

Нова сцена
– «Віра, Надія, Любов…» (історія трьох жінок, за мотивами
повісті О. Купріна «Яма»)

12, 13, 29 – П. Ар’є «Дівчина з ведмедиком, або Неповнолітня…» (кохання
без табу на 2 дії, за мотивами роману В. Домонтовича
«Дівчина з ведмедиком»)
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
– Д. ван Ковелер «Умовно звільнені» (урок щастя; вистава на 2
3
дії)
15

– Т. Реттіган «Не залишай мене!..» (драма любові на 2 дії за
п’єсою «Глибоке синє море»)

29

– Д. Нігро «Дім на краю душі» (вистава на 2 дії за мотивами
п’єси «Іфігенія»)

1

Мала сцена
– В. Шекспір «Дванадцята ніч, або Що захочете» (пустотлива
3

(15:00)

комедія на 2 дії)

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
Велика сцена
– В. Підмогильний «Місто» (ілюстрації до роману)
10
(17:00),
24
(15:00)
21, 28

12
(16:00),
19
(19:00)

– «Дон Жуан» (трагікомедія за творами Лесі Українки,
Б. Мольєра, О. Пушкіна)

Ж.-

Мала сцена
– Ю. Винничук «Місце для дракона» (драматична казка-комедія
від 14-и років)

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:

1, 11
2, 27
3, 7, 12

Велика сцена
– М. Жванецький «У Чорного моря» (комедія)
– К. Ветлінгер «Нетутешній» (драма на 2 дії за п’єсою «Чи
знаєте ви чумацький шлях?»)
– «Небо та Земля» (лірична комедія за п’єсою М. Себастіана
«Безіменна зірка»)

15

– «Трагіки до ваших послуг…» (фарс-travel за п’єсою
Т. Стоппарда «Розенкранц і Гільденстерн мертві»)

23

– М. де Сервантес «Театр чудес» (інтермедія на 1 дію)

26

– Р. Горак «Актриса». Моновистава про життя М. Заньковецької
(у рамках проекту «Нема провінції в культурі»)

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
– Ю. Ентін «Бременські музиканти» (вистава на 2 дії для дітей
11, 26
від 4-х років)
(12:00)
22, 29
(11:00),
28
(13:00)

– Н. Гернет «Гусеня» (вистава для дітей від 3-х років)

Мала зала
4

1, 15, 29 – М. Богомаз «Каляки-маляки» (візуально-тактильна вистава для
дітей від 0 до 3-х років)
(10:30)
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Дніпра:
– Е. Фарджон «Принцеса на даху» (вередлива казка для дітей
12
від 3-х років)
(17:00)
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2):
– «Історії у стилі танго» (сучасний балет на 1 дію на музику
19, 20
А. П’яццолли та ін.)
Театр «Золоті ворота» (у приміщенні Театру пластичної драми на Печерську,
вул. Шовковична, 7а):
12, 19, 22 – С. Ґьоснер «Каліки» (комедія про двох хлопців, які
розмовляють про дівчат)
16

– «Місто богів» (вистава-колаж за п’єсою С. Грума «Випадок у
місті Гога» в рамках концепції театрального сезону
#Сезон_безвіз)

Київський драматичний театр «Браво» (вул. О. Гончара, 79):
– М. Мітуа, Р. Андерсон «Тріо любові…, або Травма пізнавання»
8, 21
(комедія)
27, 28, 29 – Ю. Бучма «Він. Дружина. Коханка» (комедія)
Київський театр «Актор»:
– Ч. Паланік «Бійцівський клуб» (вистава без антракту)
1
(21:00),
29
(21:30)
Новий драматичний театр на Печерську:
– «Світ в горіховій шкарлупі» (науково-практичний блокбастер
10, 11
за мотивами творів С. Хокінга)
25

– «Gogol. Пошук» (фантазії без антракту за мотивами творів
М. Гоголя )

Центр мистецтв «Новий український театр»:
«Новий український театр»
5

Верхня сцена
14, 15, 16, – М. Смілянець «Методи виховання малих засранців» (сімейні
сцени без антракту)
21

1
(11:00)

Театр «Божа корівка»
Нижня сцена
– М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (казка)

Дикий театр:
На сцені Київської малої опери (вул. Дегтярівська, 5):
– О. Доричевський «Гей-парад» ( комедія про тарифи і
1, 26
(20:00) стереотипи)

9
(20:00)

На «Сцені 6» (вул. Васильківська, 1):
– «О два» (вистава за п’єсою І. Вирипаєва «Кисень»)

14, 28
(20:00)

– «Кицюня» (дуже чорна комедія за п’єсою М. Макдони
«Лейтенант з острова Інішмор»)

15
(20:00)

– С. Кейн «Психоз о 4:48» (вистава-кабаре)

На сцені Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса
(вул. Володимирська, 23в):
– «Бути знизу» (вистава для жінок за п’єсою Ю. Тупікіної
2
«Вертикальна жінка»)
(20:00)
Незалежний театр «Мізантроп»:
На сцені художньої галереї «Port creative hub» (вул. Набережно-Хрещатицька,
10-а):
– «Cліпота» (вистава site specific за мотивами роману
25
Ж. Сарамаго). Спільний проект театру «Мізантроп» і «Port
(20:30),
сreative hub»
26
(20:00)
***
На сцені Національного палацу мистецтв «Україна»:
Малий зал
6

29

– «Жінка на мільйон» (авантюрна комедія). Антрепризна
вистава за участі з. а. України В. Пшеничного, Т. Кумеди,
А. Борисенка та ін.

На сцені Київського національного академічного театру оперети:
– «Як витратити мільйон, якого немає, та інші історії
17
єврейського хлопчика» (комедія за мотивами однойменного
твору Г. Корогодського). Антрепризна вистава за участі н. а.
України О. Вертинського, В. Біблів, Б. Борисенка та ін. У
головній ролі – Г. Корогодський

Театральні гастролі
На сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва
«Сузір’я»:
Гастролі театру «Nemzeti Szinhaz Budapest» (Угорщина)
– «Шарі Федак» (моновистава угорською мовою). Автор та
17
виконавиця: Неллі Сюч. За підтримки Посольства Угорщини
в Україні
На сцені Міжнародного центру культури та мистецтв (Жовтневий палац):
– «Суд над Відьмою» (реальна історія про справжню жінку).
27
Вистава за участі італійських акторів Орнелли Муті та Мікеле
Плачідо (мовою оригіналу з синхронним двоголосим
перекладом)

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
Гастролі Київського академічного обласного музично-драматичного театру
ім. П. М. Саксаганського (м. Біла Церква)
– «Тев’є-молочник» (драма за мотивами творів Шолом4
Алейхема)
18

– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» (комедія)

25

– І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія)

Гастролі Луганського обласного академічного українського музичнодраматичного театру (м. Сєвєродонецьк)
– Н. Кауард «Веселий дух» (містична комедія). За участі актриси
17
театру і кіно Р. Зюбіної
На сцені Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського
(Консерваторії):
7

Гастролі Театру «Нова сцена» (м. Харків)
– «Чоловік на годину» (романтична комедія)
1

На сцені Центру культури і мистецтв СБУ (вул. Іринінська, 6):
Гастролі Чернігівського обласного академічного музично-драматичного
театру ім. Т. Г. Шевченка
– Р. Куні «Смішні гроші» (кримінальна комедія на 2 дії)
20

Концерти та інші заходи
Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка:
Детальніше: http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
3

– Академічна хорова капела «ОРЕЯ» Житомирської обласної
філармонії ім. С. Ріхтера (твори Є. Станковича, О. Юнека,
О. Тарасенка та ін.)

4

– Ріхард Вагнер
Фрагменти з опер «Лоенгрін», «Летючий голландець»,
«Загибель богів», «Тангейзер», «Зігфрид», «Рієнці»,
«Нюрнберзькі майстерзінгери»
Національний академічний духовий оркестр України

6

– До 155-річчя Національної філармонії України. Й. С. Бах
«Чакона», М. Регер «Реквієм», В. А. Моцарт «Реквієм»
Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України, Національна заслужена капела України «Думка»

14

–

19

– Концерт циклу «Великі поети в музиці»
Мистецький
проект
Н. Афанасьєвої
«Співи
серця»
(М. Рильський, В. Сосюра). Програма за участі Героя України,
н. а. України А. Паламаренка (художнє слово), з. а. України
В. Матюшенко (сопрано), С. Бортника (тенор) та ін.

26

– «Музика і театр – моє життя, моя любов…»
Вечір-присвята режисеру-постановнику, з. д.
Ірині Нестеренко (1961–2017)

28

Маестро 80! Концерт до дня народження піаніста, педагога,
з. а. України Є. Ржанова

м.

України

– «Malitary Music Mix»
Національний президентський оркестр (духовий оркестр)

Національний будинок органної та камерної музики України:
Детальніше:http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,n
8

ext/Itemid,59/lang,ua/
12
(19:30)

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

13
(19:30)

– Перлини епохи романтизму
Герой України, н. а. України О. Басистюк (сопрано), Г. Бубнова
(орган)

26
(19:30)

– До 32-ї річниці пам’яті Чорнобильської катастрофи
«Чорнобиль! Завжди пам’ятаємо!»
Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н. а. України І. Калиновська
(орган), з. а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), А. Ільків
(труба), з. а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано)

27
(19:30)

– Україна – Нідерланди. До Дня Короля Нідерландів
Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського. Диригент –
Єрун Веєрінк (Нідерланди), партія органа – з. а. України
І. Харечко

28
(19:30)

– Музика Й. С. Баха
Герой України, н. а. України О. Басистюк (сопрано), Г. Бубнова
(орган)

Національна опера України:
Детальніше: https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-04-2018
– Гала-концерт з нагоди 30-річчя творчої діяльності балерини,
1
н. а. України О. Філіп’євої
26

– Д. Верді «Реквієм» (концерт на 7 частин, виконується
латиною)

28

–

«Men In Motion». Проект за участі зірок світового балету

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
– «All stars of ukrainian jazz». Концерт за участі квартету
21
Р. Єгорова, музиканта Д. Аду, Національного камерного
(20:00)
ансамблю «Київські солісти»
Національний палац мистецтв «Україна»:
Детальніше: http://palace-ukraine.com/afisha
Великий зал
– «Вечір прем’єр з Катериною Осадчою» (нові хіти відомих
1
українських артистів)
11, 12, 13 – «Без гриму. Найкраще. Про кохання». Концерт н. а. України
І. Білик
9

14

– Концерт до 85-річчя зірки світової опери Монсеррат Кабальє
(Іспанія)

16

–

«The Great Gatsby Ballet». Балет за однойменним романом
Ф. Фицджеральда на музику К. Меладзе та Ю. Шепети.
Постановка під керівництвом з. а. України Д. Матвієнка та
Д. Родена (США)

17

–

«VIVERE». Концерт н. а. України О. Чубаревої та зірок
ARENA DI VERONA (Італія) у супроводі симфонічного
оркестру Збройних сил України, диригент – Giorgio Croci
(Італія)

24, 25

– «На біс!». Концерт н. а. України Тіни Кароль

27

– «Нікому тебе не віддам». Бенефіс композитора Ніколо
Петраша

28
(18:00)

– Концерт Національного заслуженого академічного ансамблю
танцю України ім. П. П. Вірського

3

Малий зал
– «Jazz-kolo». Міжнародний проект за участі музикантів з
Німеччини та України

21
(17:00)

– «Мрійники» (світлова казка в комп’ютерних костюмах). Шоу
Першого Світло-Театру в Європі

22

– «Light souls». Візуально-пластичне шоу
українського квартету пантоміми «DEKRU»

у

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
Детальніше: http://icca.kiev.ua/
– «Nazareth - 50 років!» (презентація нового
12
шотландського рок-гурту)

виконанні

альбому

14

– Концерт українського інді-рок-гурту «Vivienne Mort» на
підтримку нового альбому «Досвід»

19

– «Віденська весна». Міжнародний проект у виконанні Kyiv
Metropolis Orchestra, диригент – Курт Шмід (Австрія)

20

– Концерт Нино Катамадзе & INSIGHT (Грузія)

21

– «Битва Оркестрів». Музичне шоу за участі Національного
академічного оркестру народних інструментів України
(м. Київ) та Odessa City Orchestra (м. Одеса)

22
(18:00)

– «Битва Оркестрів. Діти». Музичне шоу за участі естраднодухового оркестру «Сувенір» (м. Київ) та духового оркестру
«Львівські фанфари» (м. Львів)
10

24
(19:30)

– «AIR». Концертна програма театрально-музичного гурту
«Dakh Daughters Band»

Київський національний академічний театр оперети:
– «Весняний концерт» Національної заслуженої
9
бандуристів України ім. Г. І. Майбороди

капели

20

– «Концерт угорської музики». Міжнародний проект за
підтримки Посольства Угорської Республіки в Україні

27

–

«Зачаровані весною». Шоу за участі О. Скрипки та солістів,
хору, балету та оркестру театру

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2):
– «UN PASSO DALL'AMORE» («За крок від кохання»).
26
Концерт О. Вознюка (тенор)

29
(20:00)

Артистична вітальня
– «Музика ночі. Квітень» (концерт-подорож)

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети:
Детальніше: http://operetta.com.ua/kozlowski/afisha_kozlowski/
– «VINCERO». Вечір до дня народження італійського тенора
17
Франко Кореллі за участі солістів київських театрів і
колективів
– «Десять заповідей Божих». Концерт за участі солістів
19
київських театрів і колективів
– «Бути чи не бути». Музично-літературний вечір до дня
24
народження Вільяма Шекспіра за участі солістів київських
театрів і колективів
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського
(Консерваторія):
Детальніше: http://operna-nmau.kiev.ua/repertuar_04_79.htm
– І Всеукраїнський конкурс скрипалів ім. Б. Которовича (у
22-28
рамках Х Міжнародної Пасхальної асамблеї «Духовність
єднає Україну»)
Національний цирк України:
1, 14, 15 (12:00, 16:00),

– «Слон

та

смугастий

рейс»

(нова
11

7, 22 (12:00),
8, 21 (16:00)

інтернаціональна програма)

Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
До 65-річчя з дня народження американської співачки
Квітки Цісик
– Т. Череп-Пероганич «Я – Квітка…» (музична притча на 1
5
дію)
(19:00)
– «Квітчині колискові». Благодійний концерт
за участі
6
американських та українських митців
(17:00)
Будинок актора:
Детальніше: http://actorhall.com.ua/
– «Ніч з графом Каліостро» (комедія за мотивами твору
1
О. Толстого).
Вистава
Класичного
художнього
альтернативного театру
13

– Лопе де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспанському
стилі). Вистава Класичного художнього альтернативного
театру

14

– С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник»
(сучасна комедія). Вистава Класичного художнього
альтернативного театру

21

– Сольний концерт з. а. України І. Завадського (кнопковий
акордеон)

27

– Неда Неждана «Морг № 5» ( Той, що відчиняє двері). Вистава
Класичного художнього альтернативного театру

Будинок архітектора:
Детальніше: https://kiev.karabas.com/hall/dom-arkhitektora/
– Концерт джазової співачки Шанни Уотерстаун (США)
5
14-15

– VIII Міжнародний фестиваль гітаристів «Квітневі гілки»

Будинок кіно:
Детальніше: http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/
4
– Творча зустріч з лауреатами Національної премії України
(18:30)
імені Тараса Шевченка 2018 року
Повнометражний документальний фільм «Перша сотня»
(режисери – Я. Пілунський, Ю. Грузінов, Ю. Шашкова, Україна,
2018)
12

13-14 – Інститут екранних мистецтв КНУТКіТ ім. І. К. КарпенкаКарого
Арт-фестиваль пластичного мистецтва «Без зайвих слів/Extra
words»
17
– «Все перемагає любов…»
До 100-річчя від дня народження письменника, громадського
(18:30)
діяча, Героя України Олеся Гончара (модератор вечора
С. Тримбач)
– Прем’єрний показ художнього фільму «Кіборги» (режисер –
18
Ахтем Сеітаблаєв, Україна, 2017) та зустріч з творчою групою
(18:30)
27
– Екран і сцена: незабутні постаті. Видатний актор театру і
(18:00)
кіно Микола Яковченко
Перегляд фрагментів фільмів за участі актора та телепрограми
«Незабутній сміхотворець. Микола Яковченко» (з циклу
«Театральні силуети», ДТРК «Культура»). Автор циклу і ведучий
– О. Комаров
Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс»
(у приміщенні Палацу культури ВАТ «Більшовик»):
Детальніше: https://kontramarka.ua/uk/sites/ciganskij-teatr-romans-344.html

14

Великий зал
– «Циганські ночі» (фантасмагорія за мотивами творів Ліни
Костенко, Ф. Гарсіа Лорки, О. Пушкіна, О. Блока та циганської
поетеси Папуші)

20

– «Віднеси мене, серце» (музична вистава за мотивами творів
В. Шекспіра, П. Меріме, А. Чехова, О. Пушкіна, Е. Радзинського)

27

– Великий циганський концерт

13

Малий зал
– Великий циганський концерт до Міжнародного дня циган

19

Кафе-театр
– «Романтика романсу». Святковий вечір при свічках

Палац спорту:
– «Pumpkins United». Концертна програма гурту «Helloween»
9
(Німеччина)
30

– Концерт рок-гурту «Thirty Seconds to Mars» на підтримку
нового альбому «Walk On Water»
13

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України
– «Classical Grand Ballet». Гала-концерт за участі солістів театрів
5
України, Італії, Німеччини, РФ
23

– «Почуйте серцем – весна йде!!!». Концерт Героя України, н. а.
України Н. Матвієнко та н. а. України І. Поповича

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського
– Сольний концерт вокаліста, композитора Адама Готьє (Канада)
13
Дім освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницького, 57б):
– «Голосом про тишу». Концертна програма співачки Назгуль
3
Шукаєвої
(20:00)
– «Quartetto incantato». Концерт
5
Offertorium»
(19:30)
10

– «IndieBandura». Аудіо-візуальний
композитора Г. Матвіїва

камерного ансамблю «Artконцерт

бандуриста,

– Концерт камерного гурту «NotaBene Chamber group»
12
(19:30)
– Концертна програма «Stories» у виконанні А. Бондаренка
19
(баритон) та В. Лимана (фортепіано)
(19:30)

14

ВИСТАВКИ
Національний музей історії України:
– «Добровольці – історія нескорених». Фотографії, шеврони,
до 15
атрибутика бійців добровольчих батальйонів України (до Дня
українського добровольця)
протягом – «Будівничий українського музею». До 150-річчя від дня
народження археолога, етнографа, мистецтвознавця М. Ф.
місяця
Біляшівського (1867–1926)
– «Державні
нагороди
України».
Ордени,
медалі,
президентські відзнаки, почесні звання доби незалежної
України
– «...Ой, упали ж та впали криваві роси...». Документальна
виставка до 80-х роковин початку Великого терору 19371938 рр.
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»:
протягом – «Нас вбивали, бо ми українці». Інформаційна виставка до
Дня пам’яті жертв голодоморів
місяця
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
– «На нашій Україні: традиції і звичаї, праця і свята». Графічні
до 5
твори українських митців (з фондової колекції музею)
Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставкові зали «Хлібня»
– Живопис К. Білетіної та скульптура К. Степанова (м. Одеса)
7-30
протягом – «Cтрасті за Юрієм: копії стінопису дерев’яних церков
Галичини». До 90-річчя від дня народження художникамісяця
графіка, архітектора, з. д. м. України Ю. Химича (1928–2003;
зі збірки родини художника та фондів заповідника)
Будинок митрополита
протягом – «Вогонь і світло». Твори українських художників 70-80
років ХХ ст. та емалі Т. і С. Колечків (спільний проект
місяця
Заповідника та Дирекції художніх виставок України)
У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського»
– Авторські писанки та аплікації з соломки О. Денисюк
6-30
(м. Київ)
Північна галерея
протягом – «Піднесена до небес». До 250-річчя освячення Андріївської
церкви (історія зведення, оздоблення, відреставровані ікони
місяця
15

тощо)
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом – «Живий свідок багатьох історичних подій». До 160-річчя від
дня народження історика, громадського і культурного діяча,
місяця
мецената П. П. Потоцького (1857–1938)
(корпус
№ 3)
Виставкова зала Успенського собору
Едем.
Пейзаж
в
українському
протягом – «Земний
західноєвропейському сакральному мистецтві»
місяця

і

Національний художній музей України:
до 22
Під патронатом Міністерства закордонних справ
України та Посольства Республіки Польща в Україні
– «Археологія автострад. Розкопки під час масштабного
будівництва доріг біля Кракова» (прикраси, скло, військова
амуніція, посуд, знаряддя праці та ритуальні речі )
Національний музей літератури України:
– «Веселим малюкам – Ясочкам, Маринкам, Тарасикам та їх
до 16
численним друзям». До 115-річчя від дня народження
письменниці Н. Забіли (1903–1985)
– «І я гукну. І край мене почує…». До 80-річчя від дня
до 30
народження поета, правозахисника, Героя України В. Стуса
(1938–1985)
– Мистецька виставка до Світлого Христового Воскресіння.
Графіка К. Лавра, витинанки В. Корчинського та писанки з
колекції музею
– «Україна – країна здійснення мрій». Роботи вихованців
Центру духовного розвитку «Гармонія» (до Великодніх свят)
Національний музей «Київська картинна галерея»
– «У кожного діла свій запах і смак...». Живопис, графіка,
до 27
скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво про ремесла
та професії ХІХ – ХХ ст. (з фондової колекції музею)
«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею
«Київська картинна галерея»):
– Виставка робіт учасників Громадської організації «Асоціація
3-15
карикатуристів» (м. Київ)
протягом – «Графіка. Друк». Роботи К. Свіргуненко (м. Київ)
місяця
16

Національний музей Тараса Шевченка:
– «Голоси у Києві». Фотопроект Катрін Ґфеллер (Швейцарія)
до 11
– «Герої нашого часу». Роботи українських фотохудожників:
2-15
Г. Ейнбіндера, Р. Плотнікова, О. Зубка та ін.
протягом– – «Дворянські родини і Тарас Шевченко». Живопис, графіка (з
фондової колекції музею, Національного художнього музею
місяця
України та Київської національної картинної галереї)
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка:
– «Моя Україно…». Живопис Я. Юрик (м. Львів)
2-30
Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
– «Поцілунок сонця». Художнє ткацтво М. Вовкули та В. Ткач
до 9
(м. Богуслав, Київська обл.)
– «Замки і палаци Західної України». Гравюра з колекції
до 30
Львівського історичного музею
– «Японія: напівтон». Живопис та фотографії Маріко Гельман
з 12
(Японія)
Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
протягом – «Палац у горах. Китайський архітектурний пейзаж XVII–XX
ст». Живопис та декоративно-ужиткове мистецтво (з фондової
місяця
колекції музею)
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
– «Марія Нелеп: життя». Наївне малярство київської майстрині
до 30
М. Нелеп (1929–2003)
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
– «iFashion-Art». Мультидисциплінарний проект, що поєднує
до 26
мистецтво, моду, психологію спілкування та освіту
Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»):
– «Дарую Києву. Серж Лифар» (з приватної колекції митця;
до 15
Україна-Швейцарія)
– «Від Болотні до Парижа». Твори н. х. України М. Примаченко
до 22
(1909–1997)
Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»):
– Авторські ляльки митців України (персонажі творів Шоломдо 3
Алейхема)
Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
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до 15

– Кінематографічна виставка у форматі 3D до 100–річчя
відновлення «...Незалежної, Вільної, Суверенної Держави
Українського Народу»

Будинок-музей М. Заньковецької:
– «Історія музейної колекції Марії Заньковецької – маловідоме
протягом
і нове». До 95-річчя заснування Музею театрального,
місяця
музичного і кіномистецтва України
Музей книги і друкарства України:
– «От де, люде, наша слава, Слава України!». Графіка
до 10
з. х. України О. Штанка (1950–2000)
– «Слово, обірване у Биківні». Фотодокументальний проект
до 22
Національного
історико-меморіального
заповідника
«Биківнянські
могили»
та
вид-ва
«Смолоскип»
ім. В. Симоненка
– «Renaştere. Відродження». До 130-річчя від дня народження
до 27
молдавського поета, публіциста, вченого О. Матеєвича (1888–
1917; спільно з Посольством Республіки Молдова в Україні)
Музей сучасного мистецтва України:
– «В контражурі». Живопис, графіка М. Базак та
з5
М. Яковини (у рамках проекту «Семейные ценности – Родинні
зв’язки»)
Музей однієї вулиці:
– «Postmortem. Посмертні маски». Посмертні маски
протягом
українських і зарубіжних діячів культури, науки та політики (з
місяця
колекції музею)
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
до 2
до 5

12-29
з 27

Музей Лесі Українки
– «Місто і час». Живопис М. Соколова (м. Київ)
– «Art twins». Живопис і графіка юних художників-близнюків
(за підтримки Президентського фонду Леоніда Кучми
«Україна»)
– «Занурення». Графіка Т. і К. Очередько (м. Київ) та
М. Мороз (м. Мінськ, Білорусь)
– «Виставка в стилі етно». Автентика Н. Севастьянової та
фотографії О. Плиска (м. Київ)
Музей М. Старицького
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до 15

– Живопис Я. Юрик (м. Львів)

Музей гетьманства:
– «Дует фарб». Живопис А. і Р. Алмазян (м. Одеса)
до 10
– «Писанки». Роботи Т. Левченко та українська старовина
2-21
(вишиті скатерті, рушники, сорочки) майстринь Сумщини
Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
– «Людина починається з добра». До 100-річчя від дня
до 20
народження письменниці та драматурга Л. Забашти (1918–
1990)
протягом – «Все залежить від вас. Ну та ще й від сонця». До 100-річчя
від дня народження письменника, громадського діяча, Героя
місяця
України Олеся Гончара (1918–1995)
– До 120-річчя від дня народження поета В. Сосюри (1898–
1965)
– «Прозорий погляд минулого спокою». Твори н. х. України
Г. Якутовича (1930–2000)
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
протягом – «FLASHBACK. Українське медіа-мистецтво 1990-х»
місяця
Мала галерея
до 15

– «Алергія/Rewind». Серія відео-інсталяцій, створених
українськими художниками у межах майстер-класів «Екранні
презентації: новий вимір»

Французький інститут в Україні:
– «Генерація після…». Графіка Ю. Беляєвої (м. Київ)
до 11
Центральний будинок художника НСХУ:
– Живопис з. х. України О. Чередниченка (м. Суми)
до 7
– Роботи учнів художньої студії при Центральному будинку
до 8
художника (живопис, графіка)
– «Неологізми». Живопис В. Немири (м. Львів)
до 9
–
«У пошуках спокою через Свободу». Живопис Патріка
до 22
Маунг Йєй (Велика Британія)
– «Свіжи на». Живопис В. Шерешевського (м. Київ)
12-22
– «Дібровенці». Кераміка та живопис В. Дромарецької
13-22
(м. Київ)
– ІІ Всеукраїнська виставка-бієнале «Сучасне мистецтво
з 27
вогню України» (кераміка, скло, метал)
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Дім освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницького 57б):
– «Декілька слів про тишу». Живопис Ахри Аджинджала,
до 3
учасника творчого об’єднання художників «Синій
жовтень» (м. Київ)
– «Дві мене». Живопис О. Придувалової (м. Київ)
5-27
ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):
– «Відкритий формат». Живопис П. Антипа, П. Бевзи,
до 7
В. Зарецького та ін.
Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21):
– «Петрогліф – знак і символ». Живопис А. Фурлета (м. Буча,
до 8
Київська обл.)
«Art Ukraine Gallery» (вул. М. Грушевського, 9-а):
– «Більше ніж скульптура». Арт-проект за участі Ю. Беляєвої,
до 7
М. Вайди, М. Ващук та ін.
Арт-центр «Closer» (вул. Нижньоюрківська, 31):
– «Cybele». Живопис, фотографії та відео А. Бєлова (м. Київ)
до 11
«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21):
– Арт-проект переможців конкурсу OPEN CALL-2018 –
до 8
колективу творчого об’єднання «Fantastic Little Splash»
(м. Дніпро)
«Voloshyn gallery» (вул. Терещенківська, 13):
– «Набуття суб’єктності». Живопис В. Сидоренка (м. Київ)
до 7
Арт-простір «Золотий перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):
– «Живописний заповідник. Золотий період». Твори учасників
до 14
арт-групи
«Живописний заповідник»: Т. Сільваші,
А. Криволапа, М. Кривенка та ін.
Галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська, 1):
– Мультимедійний проект «Life must go on», що об’єднує
1–31
живопис, цифрове мистецтво, поезію та музику
Мистецький центр «Локація» (пров. Георгієвський, 7):
– «Симетрія обертання». Авторські писанки Н. Янішевської
до 11
20

(м. Золочів, Львівська обл.)
«Nebo Art Gallery» (вул. Драгомирова, 14):
– «Vona». Живопис Д. Микитюк (м. Київ)
до 25
Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31):
– «Роман з небом». Живопис Р. Решетова (м. Київ)
до 20
Pavlovka ArtGallery (вул. Петропавлівська, 34а):
– «Три палітри». Живопис Є. Ткаченка (1923–2002)
до 5
Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
– «Маляр-дивак. Олекса Новаківський та його школа». Твори
з5
художника і педагога О. Х. Новаківського (1872–1935) та його
учнів
PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2):
протягом – Роботи 20 номінантів п’ятого конкурсу на здобуття Премії
«PinchukArtCentre 2018» українським художникам у віці до 35
місяця
років
– Персональна виставка Дінео Сеше Бопапе (ПАР), володарки
Головної премії Future Generation Art Prize 2017
Арт-галерея «Мануфактура» (Обухівське шосе, 2):
– «В обіймах весни». Живопис та скульптура В. Гарбуза
протягом
(м. Київ)
місяця
«КалитаАртКлуб» (вул. Малопідвальна, 21/8):
– «Світло буття». Живопис Г. Григор’євої (м. Київ)
до 25
Платформа культурних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8):
– «Куди далі?». Колективна виставка в рамках проекту
до 14
«Visions and Reflections: Our Shared Environment» (за
підтримки Посольства США в Україні)
«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22-а):
– «Проникнення». Живопис П. Бевзи (м. Київ)
до 3
– Живопис К. і М. Павлишин (м.Київ)
5-24
– Живопис Ю. Коваля (1938–1995)
з 26
Культурний центр «America House Kyiv» (вул. М. Пимоненка, 6):
– «Breath». Серія живописних пейзажів А. Комісар (м. Київ)
з5
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Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12):
– Персональна виставка В. Буйгашева (м. Київ)
2-11
– Живопис В. Андріяшка (м. Київ)
12-21
«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL» (вул. Ольгинська, 6):
– «Ідентифікація, Перервана». Живопис, графіка, колажі,
до 24
лялька-мотанка О. Рондяк (Україна-США)
Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13):
– «Християнські мотиви». Живопис О. Глумакова
до 10
Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19-в):
– «Сонячний Великдень-2018». Виставково-мистецький
до 7
проект на підтримку українських великодніх традицій
– «Бісер: Вчора. Сьогодні. Завтра». VІ щорічна Всеукраїнська
з 14
виставка виробів з бісеру
Арт-галерея-майстерня «ХудГраф» (вул. Межигірська, 23/22):
– «Дотик». Графіка Я. Саєнко (м. Київ)
до 9
«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22-в):
– «Зоопатія». Персональний проект С. Кайдака (м. Київ)
до 21
«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):
– «Folder». Серія робіт І. Яновича на папері формату А4
до 16
Серед дат, що відзначатимуться:
01.04
02.04
06.04
07.04
11.04
12.04
18.04
21.04
22.04
23.04
26.04

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

День сміху
Міжнародний день дитячої книги
Всесвітній день мультфільмів
Всесвітній день здоров’я
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
Всесвітній день авіації і космонавтики
Міжнародний день пам’яток і визначних місць
День пам’яток історії та культури
Міжнародний день цирку
День довкілля
Міжнародний день Матері-Землі
Всесвітній день книги й авторського права
День Чорнобильської трагедії
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28.04
29.04
30.04

–
–
–
–
–

Міжнародний день інтелектуальної власності
Всесвітній день охорони праці
Всесвітній день поріднених міст
Міжнародний день танцю
Міжнародний день джазу
Докладніше про дати місяця:

Матеріал
підготували

працівники відділу ДІФ
Інформаційного центру з питань
культури та мистецтва.
Тел.: (044) 425 2326
e-mail:
div@nplu.org, info_nplu@ua.fm
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