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МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ, ВЕРЕСЕНЬ – 2018
*
 

 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

01.09 – День знань 

08.09 – Міжнародний день солідарності журналістів 

 – Міжнародний день грамотності 

 – День українського кіно    

 – День фізичної культури і спорту 

09.09     – День дизайнера-графіка 

15.09 – Міжнародний день демократії 

21.09 – Міжнародний день миру встановлений резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН від 30.11.1982 року 

22.09 – День партизанської слави 

26.09 – Європейський день мов 

27.09 – Всесвітній день туризму 

29.09     – День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек 

 – День усиновлення в Україні 

 – Міжнародний день перекладача 

Головні релігійні свята: 

21.09 – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ 
**

 

 

 Книжкова виставка до Дня знань Читай.UA (30.08–02.09, Національний 

центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»): 

http://litcentr.in.ua/news/2018-08-30-8544 

 Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва 

«LINOLEUM–2018» (06–09.09, Креативний простір IZONE) 

 Міжнародний конкурс-лабораторія постановок молодими режисерами в 

жанрі оперети/мюзиклу/опери-буф «Musical Art Project» (07–11.09, 

Київський національний академічний театр оперети) 

 ІІ Культурно-мистецький фестиваль Княжа родина/Regio genus 2018 (07–

09.09, Нац. заповідник «Софія Київська»): 

https://www.facebook.com/regio.genus/ 

                                           
*
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення.  

**
 Програми заходів та повний репертуар вистав див. за посиланням. 

http://nplu.org/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2018/Calend%202018.pdf
http://litcentr.in.ua/news/2018-08-30-8544
https://www.facebook.com/regio.genus/
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 ІІІ Форум креативних індустрій (07–08.09, НСК «Олімпійський»): 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/1916-iii-forumu-kreatyvnykh-industrii-7-

80918-m-kyiv.html 

 ІІ Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок – 2018 (08–12.09, 

Київський академічний театр ляльок «Замок на горі»): 

http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2018-09 

 Фестиваль єврейської культури «Jewish Open Space» (08.09, Маріїнський 

парк) 

 І Київський міжнародний скульптурний симпозіум ім. О. Архипенка 

(12.09–12.10, «Експоцентр України»/ВДНГ)  

 ІІІ Родинний фестиваль «Kyiv Family Fest» (15.09, парк «Позняки») 

 VIII Міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK – 2018 (17–21.09, 

Hyatt Regency Kyiv, вул. А. Тарасової, 5): 

https://kyivmediaweek.com/uk/news/690 

 Міжнародний фестиваль сучасної поп-культури «Comic Con Ukraine» (22–

23.09, Арт-завод «Платформа»): https://moemisto.ua/kiev/comic-con-ukraine-

--festival-suchasnoyi-pop-kulturi-99645.html 

 

Театральні прем’єри 
 

Національна опера України:  

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-09-2018 

8 –  О. Респігі «Юлій Цезар» (балет на 2 дії) 

16  

(12:00) 

–  Ю. Шевченко «Буратіно» (балет на 2 дії; за мотивами казки 

О. Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно»). 

Поновлення 

29  

(12:00) 

Благодійна вистава  

–  П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії). Головні 

партії: заслужені артисти України О. Стоянов та Ю. Кулик (до 

Міжнародного дня балету) 

29 –  П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії). Головні 

партії: н. а. України К. Кухар та прем’єр Голландського 

національного балету Young Gye Choi ( Янг Гай Чой ) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=09-

2018&poster&f_premiere=true 

Основна сцена 

7, 29 – Д. Патрик «Дорога Памела» (комедія на 2 дії) 

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

14, 26 – «Ідіот» (вистава на 2 дії за романом Ф. Достоєвського) 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/1916-iii-forumu-kreatyvnykh-industrii-7-80918-m-kyiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/1916-iii-forumu-kreatyvnykh-industrii-7-80918-m-kyiv.html
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2018-09
http://jewishpeople.in.ua/
https://kyivmediaweek.com/uk/news/690
https://moemisto.ua/kiev/comic-con-ukraine---festival-suchasnoyi-pop-kulturi-99645.html
https://moemisto.ua/kiev/comic-con-ukraine---festival-suchasnoyi-pop-kulturi-99645.html
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-09-2018
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=09-2018&poster&f_premiere=true
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=09-2018&poster&f_premiere=true
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22  

(12:00) 

– «Джельсоміно в Країні брехунів» (музична казка на 2 дії; за 

мотивами однойменного твору Д. Родарі) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

12 – «Земля» (містерія на 1 дію; за романом О. Кобилянської) 

14, 26 – Л. Нурен «Війна» (драма на 1 дію) 

 

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire 

Основна сцена 

22 –  С. Стівенс «Загадкове нічне вбивство собаки» (вистава на 2 

дії; за однойменним романом М. Хеддона) 

Нова сцена 

29  

(17:00) 

– «Актрисі завжди вісімнадцять…» (вистава без антракту; за 

п’єсою Д. Маррелла «Спогади») 

Сцена під дахом 

28  

(19:30) 

– Е. Олбі «Що трапилось у зоопарку» (драма з елементами 

фарсу без антракту) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/ 

23  

(19:30) 

– М. Мітуа «Акомпаніатор» (монолог-сповідь на 1 дію) 

 

 Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-

koleso.kiev.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C

-2018 

1, 2 – М. Куліш «Блаженний острів, або Отак загинув Гуска» 

(комедія) 

14, 15 – Е. Еліс, Р. Рііс «Double double (дабл дабл)» (романтичний 

трилер) 

 

 Київський академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2018-09 

Основна сцена 

5 –  «100 років Молодий!». Вистава-концерт, присвячена сторіччю 

Молодого театру Леся Курбаса 

13, 23  –  Е.-Е. Шмітт «Тектоніка почуттів» (притча на 2 дії) 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
http://operetta.com.ua/
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2018
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2018
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2018
https://molodyytheatre.com/afisha/2018-09
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28  –  «Homo ferus» (драматична комедія на дві дії; за мотивами п’єс 

І. Карпенка-Карого) 

Камерна сцена 

14, 29  –  «Брехня» (лабораторія правди; за однойменною п’єсою 

В. Винниченка) 

18  – «Куди піти?» (пікантні сцени з антрактом; за мотивами 

оповідань А. Чехова) 

23  –   О. Селін «Парашутист» (смертельна комедія без антракту) 

Мікросцена 

6, 25 – В. Сігарєв «Фантомні болі» (вистава без антракту) 

22  –  Д. Димітріадис «Insenso» (опера без музики). Спільний проект 

Молодого театру та Art Syndicate (Греція) 

 

Київський академічний драматичний Театр на Подолі: 

http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire 

Театральна вітальня 

7, 23, 30 – Д. Фо «Вільні стосунки» (рецепт сімейного щастя) 

20, 28 – А. Чехов «Сильніше пристрасті, більше, ніж любов» (комедія) 

26 – К. Чапек «Мати» (історія однієї сім’ї) 

Нова сцена 

16, 26 – 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: 

https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2018-09.html 

7, 21 – «Розлучник» (трагікомічна фантазія на 2 дії; за мотивами 

однойменної п’єси І. Сапдару) 

16 – «Дім на краю душі» (ціна таємниці…; вистава на 2 дії за 

мотивами п’єси Д. Нігро «Іфігенія») 

Мала сцена 

15, 23  

(15:00) 

– «Кохання, джаз і чорт» (ігрища підсвідомості на 2 дії; за 

мотивами п’єси Ю. Грушаса) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Sep_2018 

http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2018-09.html
http://tuz.kiev.ua/afisha/Sep_2018
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Велика сцена 

7, 23 

(18:00) 

– О. Уайльд «Привид замку Кентервіль» (мюзикл на 2 дії) 

14 

(13:00), 

23  

(12:00) 

– «ВомбатМишаКіт» (неймовірна пригода на 1 дію; за твором 

Т. Власової «Велосипед з червоними колесами») 

27  

(11:00) 

– Я. та І. Златопольські «Ярмарковий гармидер» (народний 

бурлеск на 2 дії) 

Мала сцена 

16  

(12:00) 

– С. Козлов «Зеленими пагорбами океану» (казка на 1 дію) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 
http://www.suzirja.org.ua/afisha.html 

Велика сцена 

7, 15, 16 – Р. Баєр «Змішані почуття» (лірична комедія) 

11, 26 – Б. Гнатюк «Кафе ”Республіка“» (політична драма на 2 дії) 

14 – «І небо, і земля» (лірична комедія; за п’єсою М. Себастіана 

 «Безіменна зірка») 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2018-09 

Велика зала 

20, 28 – І. Федірко «Кайдашева сім’я» (трагікомедія; за повістю 

І. Нечуя-Левицького) 

29  

(17:00) 

– О. Чупін «Чарівна лампа Аладдіна» (мюзикл для дітей) 

Мала зала 

22 

(10:30) 

– М. Рибалка, Т. Сільченко «Хлопчик-з-мізинчик» (вистава для 

дітей від 4-х років) 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

Дніпра: https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-

lalok-109.html 

15 

(11:00, 

–  О. Байбак «Вовк та семеро козенят» (казка-цирк для дітей від 

3-х років; за мотивами однойменної казки братів Грімм) 

http://www.suzirja.org.ua/afisha.html
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2018-09
https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-109.html
https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-109.html
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13:00) 

22  

(11:00, 

13:00) 

– А. А. Мілн «Вінні-Пух» (казка-комедія) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва (вул. Межигірська, 2):  

http://www.musictheatre.kiev.ua/ 

13 – «Тропічний карнавал» (хорова композиція), 

– «Історії у стилі танго» (сучасний балет на 1 дію; на музику  

 А. П’яццолли та ін.) 

26 – Дж. Пуччіні «Messa di gloria» («Меса Уcлавлення»). Виконавці: 

солісти, хор та оркестр театру 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: 

http://nut.kiev.ua/content/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%

D0%B5%D0%BD%D1%8C-2 

 «Новий український театр» 

Верхня сцена 

2, 17 – М. Смілянець «Методи виховання малих засранців» (сімейні 

сцени без антракту) 

7, 24 – М. Смілянець «Кефір, зефір і кашемір» (іронічна комедія без 

антракту) 

28 – О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз без антракту) 

 

Театр «Божа корівка» 

Верхня сцена 

8  

(12:00) 

– М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (пригоди на природі; 

казка для дітей від 4-х до 9-и років) 

23 

 (12:00) 

– М. Смілянець «Країна серйозних» (казка для юних мрійників 

від 5-ти до 12-ти років) 

 

Дикий театр: http://wild-t.com.ua/repertuar/ 

5, 6 

(20:00) 

–  «Юля, сядь» (вистава про життя після шлюбу; за п’єсою 

Н. Блок «Любов сильніша») 

 

 

*** 

На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету 

http://www.musictheatre.kiev.ua/
http://nut.kiev.ua/content/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2
http://nut.kiev.ua/content/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2
http://wild-t.com.ua/repertuar/
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для дітей та юнацтва 

25 Вечір одноактних балетів Академічного театру «Київ 

Модерн-балет» 

– О. Родін «Вгору по річці». Лібрето, хореографія, постановка  

Раду Поклітару; П. Васкс, Д. Кейдж, Е. Гренет «Дерево не 

може втекти» (моновистава). Лібрето, хореографія, постановка  

І. Мірошніченка.  

 

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

19 – П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 2 дії). Лібрето, 

хореографія, постановка  Раду Поклітару. Вистава 

Академічного театру «Київ Модерн-балет» 

21 – «Серенада Сонячної долини». Антрепризна вистава за 

мотивами однойменної голівудської комедії. Участь беруть: 

О. Сумська, В. Горянський, О. Вертинський та ін. (режисер – 

С. Горов) 

24 – Т. Каганович «Божевільний день» (запаморочлива комедія). 

Антрепризна вистава за участі О. Агопяна, І. Охотніченко, 

Є. Нікішина, С. Писаренка та ін. 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

20 – «Про що мовчать жінки» (суто англійський детектив). 

Антрепризна вистава за участі О. Савкіна, К. Кістень, 

А. Кузіної та ін.  

21 – «Прими» (романтично-авантюрна комедія з перевдяганнями; за 

мотивами п’єси К. Людвіга «Примадонни»). Участь беруть: 

Г. Хостікоєв, А. Джеджула, О. Примогенов та ін. (режисер-

постановник – М. Ягодкіна) 

23 – «Він – моя сестра» (епатажний детектив). Антрепризна 

вистава за участі народних артистів України А. Хостікоєва та 

В. Горянського  

24 – «Женихи» (комедія; за п’єсою М. Гоголя «Одруження»). За 

участі Р. Писанки, В. Горянського, М. Дашевського та ін. 

29 – «Любовь – Морковь» (комедія). Антрепризна вистава за 

мотивами п’єси А. Курейчика «Виконувач бажань». Участь 

беруть: О. Сумська, В. Горянський, В. Борисюк та В. Сергеєва 

30 – «Люкс для іноземців» (комедія; за мотивами однойменної 

п’єси Д. Фрімана). Вистава Театрального товариства «Бенюк і 

Хостікоєв» 
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Театральні гастролі 
 

На сцені Центру культури і мистецтв СБУ  (вул. Іринінська, 6):  

Гастролі Полтавського академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. М. В. Гоголя 

28 – Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» (музична 

комедія на 2 дії; композитор – К. Стеценко) 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/ 

9 –  Концерт Академічного симфонічного оркестру «Філармонія» 

Чернігівського обласного центру фестивалів і культурних 

програм. Солістка – Фудзіко Хеммінг (фортепіано), диригент – 

Міцунобо Такая (Японія) 

14   Відкриття 155-го концертного сезону 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Р. Кофман). Солістка – Ясуко Отані 

(скрипка, Японія) 

20  До 100-річчя від дня народження н. а. СРСР Лариси Руденко  

– Вечір вокальної музики. Солісти: А. Швачка (мецо-сопрано), 

І. Пономаренко (баритон), І. Борко (тенор), А. Безчасний (бас, 

Чехія), Р. Вайцекаускайте (сопрано, Литва). Партія фортепіано 

– П. Генюшас (Литва) 

22 Сузір’я оперних шедеврів 

– Арії з опер В. А. Моцарта, Ж. Массне, М. Лисенка, С. Гулака-

Артемовського та ін. Національний президентський оркестр, 

диригент – В. Василенко, соліст – А. Гонюков (бас) 

27 – «Capella Cracoviensis» (Польща), диригент – Я. Т. Адамус  

(у рамках Багаторічної програми NIEPODLEGŁA на 2017–2022 

рр. та дотаційної програми Інституту Адама Міцкевича 

«Культурні помости») 

 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,5

9/lang,ua/ 
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   (19:30) 

 Відкриття XXXVIII концертного сезону 

–  «Парад органістів». За участі В. Кошуби, І. Калиновської,  

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
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В. Балаховської та ін. 

      12 

 (19:30) 

 

   Прем’єра 

– Дж. Россіні «Messa di Gloria». Ансамбль класичної музики 

ім. Б. Лятошинського (диригент – І. Андрієвський) 

20 

(19:30)  

   Італійський сувенір 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка. За 

участі І. Кучера (віолончель), І. Калиновської (орган), А. Ільківа 

(труба), К. Баженової (клавесин) 

22   

(19:30) 

  Органна музика німецьких композиторів 
–   З. а. України В. Балаховська (орган) 

      28 

(19:30) 

–  Творчий вечір н. а. України В. Кошуби (орган) 

29  

(19:30) 

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

з. а. України Г. Бубнова (орган) 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/ 

Велика зала 

1 – Концерт пам’яті М. Мозгового. Участь беруть: О. Білозір, 

О. Пономарьов, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч та ін. 

20 – «Ювілей на ”Полустанку любові“!». Творчий вечір н. а. 

України А. Матвійчука.  Участь беруть: В. та С. Білоножки, 

О. Білозір, А. Кудлай та ін. 

28 – Концерт Київського симфонічного оркестру Lords of the Sound 

з програмою «Oscar Music Awards» (саундтреки до фільмів – 

лауреатів кінопремії «Оскар») 

Мала зала 

25     Jazz-kolo. Міжнародний проект 6  

–  Участь беруть: Д. Аду – труба, І. Закус – бас (Україна); Мацек 

Кадзеля – саксофон, Марек Кадзеля – гітара (Польща); 

О. Марков – барабани (Австрія-Україна) 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

14 –   Концерт Заслуженого академічного Буковинського ансамблю 

пісні і танцю ім. А. Кушніренка «Bukovyna folk show» 

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

Я. Солтис) 

17 –  «Jazz house». Концерт джазової музики проекту П. Полтарєва. 

http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/


10 

 

Спеціальний гість – з. а. України В. Соляник (фортепіано), 

ведуча – І. Вінницька  

18 – «Вінок мого життя». Благодійний концерт Героя України, н. а. 

України Н. Матвієнко (для дітей-сиріт). Присвячено 70-річчю 

співачки та 50-річчю її творчої діяльності 

22 – Концерт A. Cascone, італійського піаніста, композитора та 

диригента з авторською програмою «Amore Mio». За участі 

Kyiv Metropolis Orchestra, солістки М. Каррадо (Італія) та 

А. Копитіна 

30 – Концерт з. а. України Т. Піскарьової «Справжня Я» 
 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: 

http://operetta.com.ua/kozlowski/repertuar/ 
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Урочисте відкриття VI сезону 
–  Співають тенори України 

16 Звуки мюзиклу 

–  Світові хіти у виконанні солістів Київського національного 

академічного театру оперети 

19 –  «Баттерфляй». Концерт до дня народження української 

оперної співачки С. Крушельницької (1872–1952) 

21 Вечір опери і кіно 

–  н. а. України Л. Кадочнікова в мистецькому проекті 

«Травіата» 

28 –  «Голос скрипки». Вечір до 110-ї річниці від дня народження 

диригента і скрипаля н. а. СРСР Д. Ойстраха (1908–1974) 

 

  Київський планетарій (вул. Велика Васильківська, 57/3): 

5 

(19:30) 

– «Опера під зоряним небом – у пошуках п’ятого елементу». 

Світло-музичне, фантастичне, пізнавально-феєричне шоу 

7 

(19:30) 

–  «Cinematic Symphony». Оркестрове шоу Star Sounds (музичний 

продюсер та диригент – С. Лихоманенко) 

9 

(19:30) 

Класика під зорями 

 –  «Планета романтики Венера». Ансамбль класичної музики 

«Фрески», ведуча – н. а. України Л. Руснак 

12 

(19:30)  

 –  «Джаз крізь час». Концерт А. Соловйова & Band 

14 

(19:30) 

    Світло-музичне шоу під зоряним небом 

–  «Anti-chello show». Інструментальний рок С. Фекете 

http://operetta.com.ua/kozlowski/repertuar/
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15 

(19:30) 

–  «Етно під зоряним небом». Музичний вечір гурту MOTANKA 

(м. Луцьк) 

29 

(19:30) 

–  3D балет «Лісова…». Містична драма-балет за мотивами 

драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» у виконанні 

Київського театру-студії хореографії OSDC 

 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського 

(Консерваторія): 

9 Шедеври світової класики 

– Гала-концерт у виконанні артистів Театру «Classic Grand 

Ballet» 

23  

(19:30) 

– Концерт «Хор монахів виконує рок» (проект продюсерського 

центру RESONANCE GROUP)  

Велика зала ім. В. Сліпака 

15 – Гала-концерт до відкриття 84-го театрального сезону 

Київського національного академічного театру оперети 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва (вул. Межигірська, 2):  

http://www.musictheatre.kiev.ua/ 

Артистична вітальня 

22 –  «Раїса Недашківська. Щастя». Творчий вечір н. а. України 

Р. С. Недашківської (з нагоди ювілею актриси) 

 

Національний цирк України: 

http://www.circus.kiev.ua/services/ 

21  

(15:00) 

22, 23, 29, 

30  

(12:00, 

16:00) 

 – Нова міжнародна програма «Шоу велетенських фонтанів» 

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»:  

1  

(17:00) 

– Творчий вечір журналіста і волонтера О. Мочанова (за участі 

гурту «Акустичні Люди») 

 

http://www.musictheatre.kiev.ua/
http://www.circus.kiev.ua/services/
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«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

19  – «Свічки… Класика… Джаз…». Камерний  концерт 

А. Зарецької (сопрано) за участі квартету «Impressio» 

(м. Київ)  

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

8  

(18:30) 

– «Біла птаха». Благодійний концерт н. а. України В. Лук’ янець 

(сопрано) 

 

Будинок актора: 

7      Відкриття V сезону проекту «Нова філармонія» 

 –  «Latin Jazz Night». Концерт Київського квартету саксофоністів 

(художній керівник – Ю. Василевич). Спеціальний гість –

Кента Ігараші (саксофон, Японія) 

14 Джаз вечір 

–  Концерт В. Соляника (фортепіано) 

23 Музичні моменти великого міста. Нью-Йорк 

–  Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

28  –  «Париж, любов моя». Пісні з репертуару Арістіда Брюан, 

Містінгет, Едіт Піаф, Жака Бреля, Іва Монтана і Даліди у 

виконанні Ю. Олійник та Р. Литвинова, за участі 

С. Курдицького (акордеон) 

 

Будинок архітектора: 

https://kiev.karabas.com/hall/dom-arkhitektora/ 

29  –  «Vivaldi. Пори року». Концерт Kyiv Metropolis Orchestra за 

участі О. Дудниченка (скрипка) 

 

НСК «Олімпійський»: 

30  

(18:00) 

 –  Концерт автора та виконавця пісень, продюсера Е. Іглесіаса 

(Іспанія) 

https://kiev.karabas.com/hall/dom-arkhitektora/
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ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

до 4 – –  «Незалежність: наш час». До Дня незалежності України 

до 15 – «Трипілля: культ, віра, храм». Археологічні знахідки 

трипільських поселень V – поч. ІІІ тис. до н. е. (з фондів 

музею та науково-дослідної лабораторії археології Київського 

університету ім. Б. Грінченка) 

 

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»: 

протягом     

місяця 

–  «Голодовка 21–23-го». Інформаційно-документальна  

виставка   до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні 
 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 

Виставкові зали «Хлібня» 

  до 15    –  «Києве мій». Живопис В. Гуріна (м. Київ) 

  4-30    –  «Переможний дзвін. Живопис Григорія Синиці». Роботи 

з. х. України Г. І. Синиці (1908–1996) 

протягом     

місяця 

        До Дня незалежності України 

–  «Генеза державності – Україна козацька». Шаблі, пістолі, 

гравюри, ікони, портрети гетьманів України тощо 

(з приватної колекції В. Недяка) 

    – «Impersonation». Бурштинова виставкова колекція – 

колаборація двох українських художниць: А. Жмайло 

(колекція прикрас) та В. Бланш (фотографія). У рамках ІІ 

Культурно-мистецького фестивалю Княжа родина/Regio 

genus 2018 

 

У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського» 

   5-30 –  «12 київських князівен». Ескізи поштових марок 

В. Василенка (м. Київ) 

 

        Північна галерея 

протягом 

місяця 

– «Піднесена до небес». До 250-річчя освячення Андріївської 

церкви (історія зведення, оздоблення, відреставровані ікони 

тощо) 

 

На території Заповідника 

до 16 – «3D. PUBLIC ART». Другий етап виставкового проекту 

«Скульптура просто неба» (за підтримки Посольства 

Угорщини в Україні) 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 
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протягом 

місяця 

(корпус 

№ 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції 

Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника)» 

(корпус 

№ 4) 

– Міжмузейний виставковий проект «Світ української ікони» 

(твори іконопису та декоративно-літургійного мистецтва) 

 

Виставкова зала Успенського собору 

протям 

місяця 

– «Дім Пресвятої Богородиці. До 30-річчя відродження Києво-

Печерської лаври». Богослужбові предмети, церковне 

облачення, ікони, картини, документи та фотографії XVІІ – 

початку ХХІ ст. (з фондової колекції заповідника)  

 

Національний музей літератури України: 

1-30 –  «Малювала Олена Яблонська». До 100-річчя від дня 

народження з. х. України О. Н. Яблонської (1918–2009; 

графіка) 

6-30      До 27-ї річниці незалежності України 

–  Портрети українських письменників (з мистецької колекції 

музею) 

з 21 – Виставка народного мистецтва села Вільшанка 

Крижопільського району Вінницької області (у рамках 

Всеукраїнської культурно-мистецької акції «Мистецтво 

одного села») 

протягом 

місяця 

–  «Його Величність – Раритет». Рідкісні експонати з   музейної 

колекції   

 –  Книжкові видання та ілюстрації видавництва «Розумна 

дитина», м. Київ (до Дня знань) 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

до 10  – «Безцінні скарби. Живопис ІІ половини ХІХ століття». Твори 

І. Шишкіна, В. Маковського, І. Рєпіна та ін. (з музейного 

зібрання)  

з 9 –  «Український натюрморт». Міжмузейний дослідницький 

проект (за ініціативи «Карась Галерея») 

з 15 –  Твори родини Сиротенко – Вовк (у рамках проекту «Сімейні 

художні традиції»)  

 

 «Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

  до 2 –  «Цивілізація, місто – природа. Хаос – гармонія». 

Фотопроект Н. Грейман (м. Київ) 

  до 8     До Дня незалежності України 

–  Живопис М. Приймаченко (1909–1997; з фондової колекції 
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музею) 

  11-23 –  Живопис та графіка О. Федорук (м. Київ) 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

до 8 –  «Барви духу». Живопис І. Гавришкевича (м. Львів) 

до 9 –  Офорти О. Стратійчук (м. Київ) 

4-23 – «Два голоси однієї родини». До 145-річчя від дня 

народження художника і педагога Ф. С. Красицького, 

внучатого племінника Т. Г. Шевченка (1873–1944; 

з фондової колекції музею) 

11-23 –  Живопис В. Казаневського (м. Київ)   

з 25 –  Фотопроект А. Котлярчука (м. Київ) 

 

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

  до 14 –  «Легенди Острога». Роботи вихованців Державної 

художньої середньої школи ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ) 

  з 15 –  «Український космос Володимира Гарбуза». Живопис 

протягом      

місяця 

Арт-проект однієї картини 
–  «Думи». Ліногравюра І. Принцевського (1922–2004, м. Київ) 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

з 13 –  Живопис, емалі В. Апета (м. Дніпро) 

протягом      

місяця 

–  «Пластика лемківського різьблення». Роботи українських 

майстрів ХХ – початку ХХІ ст. (з фондової колекції музею) 

 

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

з 8 –  «Свобода vs Імперія». Твори доби Французької революції 

XVIII ст.: графіка, скульптура, ужиткове мистецтво 

(з колекції музею) 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 16 – «Українська народна картина: натюрморт». Твори майстрів 

середини – другої половини ХХ ст.: Е. Давискиби, 

М. Задорожнього, М. Нелеп та ін. 

до 30 –  «Візуальні історії з історії». Історія України в артефактах 

Музею Івана Гончара: живопис, скульптура, світлини, 

стародруки тощо (до Дня незалежності України) 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 3    –  «Роми – це ми». Фотографії О. Зінченка та експонати з 

колекції музею, малюнки А. Петрицького, графіка і живопис 

художників XIX-XX ст. 

6-19 –   –  Арт-виставка київської художниці О. Фурси. Роботи з 

колекції «Яблунево-медова казка», серій «Печворк», 
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«Місячне мереживо» та ін. (сучасне мистецтво  за мотивами 

і колористикою стародавнього фольклору)  

    –  «Холодні береги». Живопис В. Шарка (м. Дніпро) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): 

до 5 –  «Тонка справа, або Not allowed». Роботи фотохудожниці 

О. Грінблат (ОАЕ)  

з 21 –   Живопис В. Падуна (1942–2016, м. Дніпро) 

протягом  

місяця 

– «Наш Сікорський». Історико-меморіальний виставковий 

проект, присвячений українському та американському 

авіаконструктору І. Сікорському (1889–1972) 

 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»): 

  7-25   –  «Шофар». Живопис М. Карловського (за підтримки Україно-

ізраїльського інституту стратегічних досліджень ім. Г. Меїр) 

 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

з 9  –  «Ексцентрика та експресія. Українська авангардна 

сценографія». До 95-річчя заснування  музею (з фондової 

колекції) 

протягом 

місяця 

 –  «Музейний чулан Василя Василька». До 95-річчя заснування  

музею 

 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

19-30 –  «Дві великі актриси – Марія Заньковецька і Лариса 

Кадирова». До ювілею н. а. України Л. Х. Кадирової 

з 28 –  «Маловідомий портрет Марії Заньковецької». До 135-річчя 

від дня народження художника та педагога М. І. Жука 

(1883–1964) 

 

Музей книги і друкарства України: 

до 15 –   «Правда історії: джерела». До 70-річчя від дня народження 

історика, джерелознавця з. д. н. і т. України  В. Білоконя 

(м. Київ) 

з 16 –  «Історія десяти. 10 книг – 10 імен». Видання з колекції 

музею, які знайомлять з видатними українцями: 

художниками, письменниками, науковцями та меценатами 
протягом 

місяця 

–  «Акварельний альбом – 2018». Художній проект за участі 

сучасних українських майстрів та початківців 

 

Музей сучасного мистецтва України: 

  до 9 – «Адреса: Київ». Твори О. Яблонської, О. Павлова, 

О. Найдена та ін. (з музейної збірки) 
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Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 

–  «Фотій Красицький та його нащадки». Твори українського 

художника Ф. С. Красицького (1873–1944) та його учнів 

(з фондів музею та приватної колекції родини) 

 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

Музей Лесі Українки 

7-17 –  Живопис Є. Ткаченка (м. Київ) 

20-30 – «Спогади про літо». Роботи учнів Студії образотворчого 

мистецтва при НСХУ 

Музей М. Старицького 

з 14 –  До 150-річчя від дня смерті письменниці та громадської 

діячки Л. М. Старицької-Черняхівської (1868–1941; з фондів 

музею) 

 

Музей гетьманства:  

  до 8 –   –   Левкас О. Діденко (м. Київ) 

      –  «Яскрава мить». Живопис А. Чурюкіної (м. Київ) 

  10-30 –  – Виставка ікон В. Андрєєва та його учнів (м. Нью-Йорк, 

США) 

 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

з 4  –   «Є радість творчості, захоплення і чар…».  До 100-річчя 

від дня народження поета, перекладача, літературознавця 

І. В. Качуровського (1918–2013) 

з 11 –  До 120-річчя від дня народження перекладача та поета 

Є. А. Дроб’язка (1898–1980) 

з 20 –  «Пісня повна шепоту шовкового…». До 120-річчя від дня 

народження поета і перекладача М. І. Терещенка (1898–

1966) 

протягом 

місяця 

–  «Все залежить від вас. Ну та ще від сонця». До 100-річчя  

від дня народження прозаїка, літературного критика, 

громадського діяча Олеся Гончара (1918–1995) 

  –  «Нехай живе безмежна даль доріг, де вільно лине тільки 

дух крилатий». До 125-річчя від дня народження прозаїка, 

мистецтвознавця, перекладача, видавця О. Дейча (1893–

1972), одного із засновників музею М. Т. Рильського 

 –      «Хотів би я в слово єдине вмістити всю думу смутну…». 

До  110-річчя від дня народження письменника, перекладача 

Л. Первомайського (1908–1973) 

 – «Я вгору глянув, виблисла вершина вогнем планиди – 

денного світила, що кожна ним осяяна стежина». До 70-
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річчя від дня народження історика та перекладача 

М. Москаленка (1948–2006) 

 

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»: 

   5-16      – Виставка живопису львівських художників Р. та Н. Федини 

 

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України: 

   до 17      – «Однаково різні. Частини мови». Роботи сучасних 

українських художників: П. Бевзи, К. Зоркіна, В. Кохана та 

С. Радкевича 

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

   до 16 – – «Парсуна. Персона. Персоналії». Живопис н. х. України 

А. Мельника (м. Київ)  

21-30     –  Ювілейна виставка живопису н. х. України В. Ковтуна 

(м. Харків) 

 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

(вул. Володимирська, 22-а): 

  до 5 – –  –  «Київські мотиви. Адреси і адресати». Раритетні поштові 

листівки кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., гравюри н. х. 

України М. Стратілата, експозиція старовинних самоварів та 

одягу кінця ХІХ – початку ХХ ст. тощо 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21): 

  до 2 –   – «Парадний Портрет». Проект-дослідження українських 

художників: П. Бевзи, О. Богомаза, М. Вайсберга та ін. 

(до Дня незалежності України) 

 

Арт-простір «Мала опера» (вул. Дегтярівська, 5): 

  до 2 –  –  «Фентезі-ню». Фотовиставка І. Лисюка (м. Київ) 

 

«Voloshyn gallery» (вул. Терещенківська, 13): 

  з 6 –  «Леся Хоменко та її школа». Інсталяція з картин Лесі 

Хоменко (м. Київ) 

 

 Галерея «Дукат» (вул. Рейтарська, 8б): 

  до 17 – «Лють. Хілько». Роботи київського маргінала Хілі 

(С. Хілько), а також графічні ілюстрації до його віршів 

Н. Колпакової (м. Київ) 
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«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21): 

  з 6   –  «Хроніки майбутніх рас». Живопис одеського художника 

Bondero (В. Бондаренко) 

 
 Платформа культурних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8): 

протягом 

місяця 

  –  «Ми були тут». Фотовиставка А. Шебетка (м. Київ) 

  

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

2-14   –  «Настрій… Відчуття… Враження…». Живопис І. Ситник 

(м. Київ) 

 

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

  з 12  – «MixTape».  Графіка Т. Макара (м. Київ) 

 

Pavlovka ArtGallery (вул.Костянтинівська, 73): 

7-13       –  «Ноосферна фотографія». Проект В. Народецького (м. Київ) 

 

Арт-галерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2): 

до 14   –  «Розмови з літом». Живопис О. Яценко (м. Київ) 

 

«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22-а): 

до 18 –  «L’hommage». Меморіальна виставка французького 

художника українського походження А. Соломухи (1945–

2015) 

 

Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):  

до 12   –  «Зухвалий виклик». Роботи з. х. України Б. Плаксія (1937–

2012) 

 

Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12): 

 3-11 –  До 100-річчя від дня народження українського живописця 

Ф. Недошовенка (1918–2002, м. Київ) 

 12-29 –  «Вічність Трипілля». Кераміка О. Чепурної (м. Львів) 

 

Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2): 

  до 15 –    –   Живопис Л. Лободи (м. Львів) 

 

Телецентр «Олівець» (вул. Мельникова, 42): 

  до 20    –   «Перфекціонізм».  Роботи понад 20 сучасних українських 

художників: Ю. Шаповала, С. Піскунова, А. Гаєвої та ін., а 

також полотен німецького митця Джоні Крека (за ініціативи 

Lera Litvinova Gallery разом з креативним простором 

головного офісу Суспільного мовника України UA:HUB) 
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PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2): 

  до 30 –  «Перспективна». Живопис Лесі Хоменко (м. Київ) 

 – «Червона книга: радянське мистецтво Львова 80–90-х 

років». Роботи Б. Бергера, С. Горського, Г. Жегульської та ін. 

протягом 

місяця 

–  «І знову демократія?». Міжнародна колективна виставка: 

Ф. Аліс (Бельгія), Г. Макуга (Польща), О. Еліассон (Данія) 

та ін. 
 

 Центр сучасного мистецтва «Soviart» (Андріївський узвіз, 22а): 

  до 6 –    –   «Ловля». Арт-проект О. Федорової (м. Харків) 

 

Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 

  до 11 –  «Заколот масок». Роботи А. Степаненка періоду 80-х – 90-х 

років ХХ ст. (Україна – Швейцарія) 

 

Арт-галерея-майстерня «ХудГраф» (вул. Межигірська, 23/22): 

  до 15 –  «Лінія світла». Роботи авангардного фотохудожника PR 

(справж. – Р. Довгань, м. Львів) 

 

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

  3-24 –  –  «Геометрія кольорів». Печворк О. Козицької (м. Київ) 

 

Арт-галерея «Цех» (вул. Кирилівська, 69): 

протягом    

місяця 

–  «Вільна людина». Інсталяції В. Мацкявічюса (Литва) 

 

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

до 8 –  «Місцевий час. 2-й епізод. Король Лір».  Живопис 

А. Максименко (м. Київ) 

 

 «Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

  до 24  –  «Автопортрети». Арт-проект А. Сагайдаковського (м. Львів) 

та О. Бабака (м. Київ) 

 

 

 

Матеріал 

підготувала 

О. М. Ісаченко, завідувач сектору 

довідкової роботи  відділу ДІФ 

Інформцентру з питань культури 

та мистецтва 

Тел.: (044) 425 2326 

e-mail: 

dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 

mailto:dif@nplu.org
mailto:info_nplu@ua.fm
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