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МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЖОВТЕНЬ – 2018* 
 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

01.10 – Всесвітній день архітектора 

 – Міжнародний день людей похилого віку 

 – Міжнародний день музики 

05.10 – Всесвітній день вчителя 

07.10 – День працівників освіти 

14.10 – День захисника України 

 – День українського козацтва 

 – День художника 

24.10 – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

 – Всесвітній день інформації про розвиток 

24-30.10 – Тиждень роззброєння 

27.10     – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10 – День визволення України від фашистських загарбників 

Головні релігійні свята: 

14.10 – Покрова Пресвятої Богородиці 

 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ 
**

 

 

 Фестиваль (проект) «7 тижнів з Кірою» (09.09–19.10, Дім освіти та 

культури «Майстер Клас»): http://dimmk.com/festival/7-tizhniv-z-kiroyu/ 

 І Київський міжнародний скульптурний симпозіум ім. О. Архипенка 

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

 XXІХ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест–2018» (29.09–08.10): 

https://www.facebook.com/events/1089898804493471/ 

 Міжнародний фестиваль «Простір танцю» (30.09–02.10): http://md-

eksperiment.org/afisha/ukraine/kyiv/festival-prostir-tancyu-2018-

20180916003429 

 XV Міжнародний театральний фестиваль моновистав «Марія» (04–

09.10, Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка, 

Камерна сцена ім. С. Данченка) 

 VI Міжнародний театральний фестиваль JoyFest–2018 (04–07.10, Grand 

hall готелю «Хрещатик»)  

                                           
* 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://dimmk.com/festival/7-tizhniv-z-kiroyu/
https://www.facebook.com/events/1089898804493471/
http://md-eksperiment.org/afisha/ukraine/kyiv/festival-prostir-tancyu-2018-20180916003429
http://md-eksperiment.org/afisha/ukraine/kyiv/festival-prostir-tancyu-2018-20180916003429
http://md-eksperiment.org/afisha/ukraine/kyiv/festival-prostir-tancyu-2018-20180916003429
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  XVI Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров – 2018» (08–

11.10, Будинок кіно) 

 Український музичний ярмарок – 2018 (11–13.10, Виставковий центр 

«АККО Інтернешнл») 

 Міні-фестиваль сучасної британської драми Taking the stage (12–13.10, 

Нац. центр Олександра Довженка, Сцена 6) 

 XVIII Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Барвиста осінь» (у рамках проекту фестивалю «Квітуча Україна» (16–

28.10) 

 ІІ Міжнародний конкурс піаністів «Київ» (19–28.10) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Квіти України» в номінаціях 

хореографія та циркові жанри (20–21.10) 

 

 

 

Театральні прем’єри 
 

Національна опера України:  

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-10-2018 

7 –  Л. Мінкус «Пахіта» (балет на 1 дію); 

–  М. Римський-Корсаков «Шахерезада» (балет на 1 дію). 

За участі солістки балетної трупи English National Ballet 

(Велика Британія) Катерини Ханюкової та прем'єра Паризької 

опери Франсуа Алю (Франція) 

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

19, 20  

 

–  А. Вівальді, М. Ріхтер, Ф. Гласс та ін. «Діти ночі: 

Післяполуденний сон» (балет на 2 дії) 

 

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 

10, 24 – «Ідіот» (вистава на 2 дії за романом Ф. Достоєвського) 

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

27  

(12:00) 

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

мотивами однойменного твору Д. Родарі) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

10, 21 – Л. Нурен «Війна» (драма на 1 дію) 

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

 

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-10-2018
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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Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

Основна сцена 

2, 13 –  С. Стівенс «Загадкове нічне вбивство собаки» (вистава на 2 

дії; за однойменним романом М. Хеддона) 

12, 15, 27 – А. Касона «Дерева помирають стоячи» (вистава з антрактом) 

Нова сцена 

3, 23  

(20:00),  

13  

(17:00)  

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

п’єсою Д. Маррелла «Спогади») 

11, 25  

(20:00) 

– Л. Хюбнер «Серце боксера» (драма на 1 дію) 

Сцена під дахом 

26  

(19:30) 

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

фарсу без антракту) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-zhovten%6018-new-723x1024.jpg 

10, 28  

(19:30) 

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

Сцена 77 

25, 26 – М. Матіос «Москалиця» (містична драма 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 

Основна сцена 

27 – Ф. Буляков «Чотири дружини одного Івана» (зворушлива 

комедія на 1 дію). У рамках відбіркового туру Міжнародного 

театрального фестивалю камерних вистав «AndriyivskyFest. 

UkrainianFormat» 

Камінна зала 

5, 6 – Е. Еліс, Р. Рііс «Double double (дабл дабл)» (романтичний 

трилер) 

 

  

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-zhovten%6018-new-723x1024.jpg
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
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Київський академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2018-10 

Основна сцена 

10, 30 – «Homo ferus» (драматична комедія на дві дії; за мотивами п’єс 

І. Карпенка-Карого) 

11, 31  –  Е.-Е. Шмітт «Тектоніка почуттів» (притча на 2 дії) 

Камерна сцена 

27, 28  –   «Острів любові» (легенди потойбічного; за мотивами 

новел Марка Вовчка та Олександра Олеся) 

Мікросцена 

10, 25 – В. Сігарєв «Фантомні болі» (вистава без антракту) 

 

Київський академічний драматичний Театр на Подолі: 

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

Театральна вітальня 

5, 16 – Д. Фо «Вільні стосунки» (рецепт сімейного щастя) 

2, 20, 27 – А. Чехов «Сильніше пристрасті, більше, ніж любов» (комедія) 

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

26 – А. Курков «Останнє приземлення, або Один день із життя 

внутрішнього органу» (комедія абсурду) 

Нова сцена 

2 – «Віра, Надія, Любов…» (”непристойна повість“ на 2 дії за 

мотивами твору О. Купріна «Яма») 

3, 11 – П. Ар’є «Дівчина з ведмедиком, або Неповнолітня…» (кохання 

без табу на 2 дії за мотивами роману В. Домонтовича «Дівчина 

з ведмедиком») 

19, 20 – Р. Неш «Продавець дощу» (оптимістична драма) 

26, 27 –  «Орестея» (спільний проект Театру на Подолі та Театру 

«Мізантроп»; за мотивами античних міфів і трагедій Есхіла та 

Евріпіда)  

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2018-10.html 

13 – «Розлучник» (трагікомічна фантазія на 2 дії за мотивами 

однойменної п’єси І. Сапдару) 

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

https://molodyytheatre.com/afisha/2018-10
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2018-10.html
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мотивами п’єси Д. Нігро «Іфігенія») 

Мала сцена 

13  

(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/Oct_2018 

Велика сцена 

14  

(12:00) 

 

– Р. Парк «ВомбатМишаКіт» (неймовірна пригода на 2 дії) 

 

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

Велика сцена 

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

6 – М. Гоголь «Записки сумасшедшего» (моновистава англійською 

мовою; виконавець – І. Волох) 

12, 21, 24 – Р. Баєр «Змішані почуття» (лірична комедія) 

26 – «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/2018-10 

Велика зала 

12, 26 – І. Федірко «Кайдашева сім’я» (трагікомедія за повістю 

І. Нечуя-Левицького) 

13, 21, 28  

(17:00) 

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

Мала зала 

6, 14  

(10:30) 

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

дітей від 4-х років) 

12  

(12:00) 

28  

(10:30) 

– О. Кузьмін «Пригоди Івана Голика» (вистава для дітей від 4-х 

років) 

 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Oct_2018
http://www.suzirja.org.ua/afisha.html
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2018-10
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Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

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

lalok-109.html 

3  

(11:00) 

–  М. Супонін «Коза-Дереза» (жарт не на жарт, для дітей від 3-х 

років) 

6 

(11:00, 

13:00, 

17:00) 

– Г. Усач «Білосніжка» (музична казка, для дітей від 4-х років) 

13 

(11:00, 

13:00, 

17:00) 

– С. Куралех «Попелюшка» (романтична історія за казкою 

Ш. Перро, для дітей від 4-х років) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва (вул. Межигірська, 2): http://www.musictheatre.kiev.ua/ 

26 

(19:00), 

27  

(12:00) 

–  Ю. Шевченко «Король Дроздобород» (опера на 2 дії за 

однойменною п’єсою Б. Стельма за мотивами казки братів 

Грімм) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: 

http://nut.kiev.ua/content/%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%

D0%BD%D1%8C-1 

 «Новий український театр» 

5 – М. Смілянець «Методи виховання малих засранців» (сімейні 

сцени без антракту) 

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

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

антракту) 

 

Театр «Божа корівка» 

28  

(12:00) 

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

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

 

 

 

*** 

 

 

 

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
http://www.musictheatre.kiev.ua/
http://nut.kiev.ua/content/%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1
http://nut.kiev.ua/content/%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1
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На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка:  

1  –   «Як витратити мільйон, якого немає» (комедія за мотивами 

однойменного твору Г. Корогодського). Антрепризна вистава 

за участі Г. Корогодського, О. Вертинського, В. Біблів та ін.  

 

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

20 – «Дракон» (вистава-шоу за однойменною п’єсою-казкою 

Є. Шварца). Антрепризна вистава за участі В. Горянського, 

О. Меламуда, Д. Ступки та ін. 

27 – М. Гавран «Чоловік моєї дружини» (комедія). Антрепризна 

вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 

Д. Лаленкова 

28 – П. Чайковський «Спляча красуня» (балет на 2 дії). Вистава 

Академічного театру «Київ Модерн-балет».  Лібрето, 

хореографія, постановка  Раду Поклітару  

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

17 – М. Мак-Ківер «У цьому будинку все можливо» (лірична 

комедія). Антрепризна вистава за участі О. Богдановича, 

Т. Яценко, А. Гирич та ін. 

21 – М. Мюллюахо «Хаос. Жінки на грані нервового зриву» 

(сучасна комедія). Антрепризна вистава  за участі К. Кістень, 

В. Біблів, А. Кузіної та Д. Олійник  

22 –   Р. Куні «№13 або Олінклюзів» (ексцентрична театральна 

комедія). Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

В. Горянського, Л. Ребрик та ін. 

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

вистава за участі А. Хостікоєва та В. Горянського  

 

На сцені Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського 

(Консерваторія): 

14 – С. Злотников «Прийшов чоловік до жінки» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участі О. Агоп'яна та І. Охотніченко 

 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Мала зала): 
4 – А. Курейчик «Обережно, жінки!» (комедія). Вистава Театру 

«Тисячоліття» (м. Київ) 

10 – «Жага» (драма). Вистава за мотивами роману В. Набокова 

«Камера обскура» Театру «Тисячоліття» (м. Київ) 
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Театральні гастролі 

 На сцені Міжнародного центру культури та мистецтв (Жовтневий 

палац): 

1 – «Суд над Відьмою» (реальна історія про справжню жінку). 

Вистава за участі італійської актриси Орнелли Муті та ін. 

(мовою оригіналу з синхронним двоголосим перекладом) 

2 – Н. Птушкіна «Женитесь на мне» (комедія). Антрепризна 

вистава за участі Л. Удовиченко, С. Колеснікова, Н. Корчагіної 

та Д. Михайличенко (РФ) 

30 – Продюсерський центр «ЮРИЙГАГАРИН» і компанія RB 

Group презентують проект «Господин хороший» з програмою 

«Гавновопрос» за участі актора театру і кіно М. Єфремова 

(РФ) 

 

На сцені  Київського академічного драматичного Театру на Подолі:  

Гастролі Одеського академічного українського музично-драматичного 

театру ім. В. Василька 

23, 24 – А. Іванов «Вона його любила» (життя на дві дії) 

 

На сцені Будинку архітектора:  

Гастролі Харківського Театру Для Дорослих 

20 – Н. Саймон «Отель любви "Калифорния"» (комедія) 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

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

1   До Міжнародного дня музики 
– Київський камерний оркестр, диригент – Н. Пономарчук 

4 За підтримки Австрійської служби академічних обмінів 

OeAD (м. Львів) 

Світова прем’єра 

– Є. Мандичевський «Буковий Край» (сценічна кантата для 

хору, солістів і оркестру за п’єсою Й. Відманна, виконується 

мовою оригіналу). Академічний камерний хор «Чернівці», 

солісти: Н. Фесенко (сопрано), В. Фісюк (тенор), Б. Зайцева-

Чебан (сопрано), І. Раца (баритон), Академічний симфонічний 

оркестр Чернівецької обласної філармонії (диригент –  Й. 

Созанський) 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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7 – О. Криса (скрипка, Україна – США). За участі Національного 

камерного ансамблю «Київські солісти», Ю. Стьопіна (скрипка), 

А. Васіна (клавесин, фортепіано) та Чі Савади (скрипка, Японія) 

9 Біла зала Київського будинку вчених Національної академії 

наук України (вул. Володимирська, 45а): 

«Фредерик Шопен»  

–  І. Порошина (фортепіано), О. Захаревич (художнє слово) 

10   Португальське Фаду 

– Р. Мартінш (португальська гітара), К. Соуза (класична гітара), 

Л. Тріндаде (акустична бас-гітара). За підтримки Посольства 

Португалії в Україні 

13 До Дня захисника України 

– «О Україно! О, рідна Ненько!». Національна заслужена капела 

бандуристів України імені Г. І. Майбороди (диригент – 

О. Курач) 

14   «Вже воскресла Україна»   
–  Музичний колектив «Хорея Козацька» (художній керівник – 

Т. Компаніченко). За підтримки ГО «Країна мрій» Олега 

Скрипки 

17  Концерт на «біс» 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата». 

Диригент і соліст – А. Винокуров (скрипка, Австрія) 

22 «Присвята Ференцу Лісту» 

– Концерт до дня народження композитора. Соліст – Д. Оравец 

(фортепіано, Угорщина). За сприяння Посольства Угорщини в 

Україні 

31 Звітний концерт 

– Факультет мистецтв імені А. Авдієвського НПУ ім. М. П. 

Драгоманова 

 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

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

9/lang,ua/ 

 1  

   (19:30) 

 До Міжнародного дня музики 

–  Камерний ансамбль «Равісан», заслужені артисти України: 

І. Іщак (контртенор), Н. Кравченко (фортепіано), М. Сидоренко 

(орган) та ін. 

      3 

 (19:30) 

 

   XXІХ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест – 2018» 

– Ансамбль класичної музики  ім. Б. Лятошинського. Диригент – 

з. д. м. України Б. Пліш, партія органа – з. а. України  І. Харечко  

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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10  

(19:30) 

 Великий концерт з маленьких шедеврів 

– Камерний ансамбль «Київ», з. а. України В. Балаховська 

(орган),  О. Швидка (сопрано), С. Андрощук (тенор), С. Котко 

(колоратурний бас), Н. Фоменко (клавесин) 

13 

(19:30)  

Перлини доби романтизму 

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

з. а. України Г. Бубнова (орган)    

    31 

(19:30) 

– Національна заслужена академічна капела України «Думка». 

Диригенти: Р. Ревакович (Польща) та н. а. України Є. Савчук, 

солісти: з. а. України О. Нікітюк (мецо-сопрано), С. Колесник 

(тенор), М. Кушніренко (баритон) 

 

Національна опера України:  

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-10-2018 

3 – «Життя моє – опера!». Ювілейний вечір з нагоди 50-річчя 

творчої діяльності Героя України, н. а. СРСР Марії Стеф’юк 

(сопрано). За сприяння Національної спілки театральних діячів 

України     

24 – «Перезавантаження – 2». Концерт н. а. України О. Ботвінова 

(фортепіано, м. Одеса) та Бурхана Очала (перкусія, Туреччина 

– Швейцарія) 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

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

Велика зала 

2 – «Музична платформа». Участь беруть: О. Винник, С. Бабкін, 

ALEKSEEV,  О. Пономарьов та ін. 

3, 4 – «Explosive live!». Концерт скрипаля-віртуоза Девіда Гарретта 

(Німеччина) 

10 – Лайма Вайкуле (Латвія) з програмою «Бути щасливою!» 

19 – Концерт скрипаля-віртуоза В. Пападюка (Україна-Канада) за 

участі Papa Duke Band 

20 – Концерт Шарля Азнавура (Франція) 

21 – Рок-опера «Орфей та Еврідіка назавжди!». Автор ідеї та 

композитор М. Брунський 

26 – Концерт скрипаля Демієна Ескобара (м. Нью-Йорк, США) 

30 – Концерт канадського співака Гару (у рамках ювілейного туру  з 

нагоди 20-річчя творчості)   

 

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-10-2018
http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/
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Мала зала 

19 «Час Х. Відкриття року» 

–  Шоу-програма за участі молодих українських виконавців, 

переможців фестивалів та конкурсів в Україні та за її межами 

23 – «UNPLUGGED». Концерт дуету «ТЕЛЬНЮК: Сестри» 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

https://kiev.karabas.com/ua/hall/mcki-oktyabrskij-dvorec/ 

3 –   «Хава Нагіла». Концерт з нагоди 70-річчя Держави Ізраїль та 

100-річчя створення пісні «Хава Нагіла».Участь беруть:  

естрадно-симфонічний оркестр «LeoBand Orchestra» (м. 

Львів), Чоловічий ансамбль Державної заслуженої академічної 

капели України «Трембіта», дует «YeS» (Є. Мусієць, баян, 

С. Добош, скрипка) та ін. 

10 –  Концерт Маріо Біонді (баритон, Італія) 

16 – «Opera Show». Концерт Аріни Домскі (сопрано) 

17 – «Шоу музичних монстрів». Концерт оркестру «Radioband» 

(художній керівник та диригент – О. Фокін). За участі світових 

зірок джазу: Е. Марієнтала (саксофон, США), В. Мурілло 

(труба, США), І. Федотова (саксофон, Австралія) та ін.  

21 – Благодійний концерт на підтримку Ніни Кірсо (солістки гурту 

«Фрістайл») 

24 – «Вечір мюзиклу» за участі артистів Київського національного 

академічного театру оперети 

23 Вперше в Україні! 

–  Концерт співачки Шерон Ковакс (Нідерланди) із новим 

альбомом «Cheap Smell» та головними хітами 

26 –  Сольний концерт з. а. України Д. Андрійця.  Гості концерту:  

    Н. Матвієнко, Н. Бучинська, В. Крищенко та ін. 

29 –  Концерт О. Марцинкевича та гурту «Кабріолет» (РФ) 

31 – «My Sting Tribute Show». Музичні хіти англійського рок-

музиканта Стінга у виконанні зірок української естради: Тіни 

Кароль, О. Понамарьова, Ю. Саніної (The Hardkiss) та ін. 
 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: 

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

 2 – «Звуки мюзиклу». Світові хіти у виконанні солістів Київського 

https://kiev.karabas.com/ua/hall/mcki-oktyabrskij-dvorec/
http://operetta.com.ua/kozlowski/repertuar/
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  національного академічного театру оперети  

9 –  «Листи маестро Верді». Концерт-вистава до 205-річчя від дня 

народження італійського композитора і диригента Дж. Верді 

(1813–1901) 

14 –  В. Веляник, Я. Мельничук «Крути. В мої сни прийшла 

війна…» (художньо-публіцистична драма) 

19, 20, 26 –  М. Черненко « Птаха» (прем’єра мелодраматичної вистави) 

25 –  «Музика осіннього листя». Вечір романсу у виконанні 

солістів київських музичних театрів і колективів (режисер і 

ведуча – Т. Зозуля) 

27 Прем’єра 

–  М. Куліш «Мина Мазайло» (комедія жаху; вистава авторської 

майстерні Богдана Бенюка) 

 

  Київський планетарій: https://kiev.karabas.com/ua/hall/planetarij/ 

3  

(19:30) 

   Світло-музичне шоу під зоряним небом 

– «Anti-Сhello show». Перформанс інструментальної рок-музики 

за участі С. Фекете (віолончель) 

10 

(19:30) 

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

Пізнавально-феєричне шоу (музичний продюсер – 

С. Лихоманенко) 

26   

(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):  

4 

(19:30) 

– Арк Овруцький (контрабас, Україна – США) та Марк Гросс 

(альт-саксофон, США) з презентацією нової програми 

«Chamber Jazz» 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва (вул. Межигірська, 2):  

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

14   Концерт до Дня захисника України 

– «Сильні духом» (диригент-постановник – І. Чередніченко) 

 

 Палац спорту: 

15 –  Ювілейний концерт на честь 75-річчя Національного 

заслуженого академічного українського народного хору 

https://kiev.karabas.com/ua/hall/planetarij/
http://www.musictheatre.kiev.ua/
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України ім. Г. Г. Верьовки 

19 –  Гурт «The Hardkiss» з презентацією нового альбому «Залізна 

ластівка» 

26 –  Оля Полякова з новою концертною програмою «Королева 

Ночі» 

27 –  Фестиваль «Дискотека 80» за участі світових легенд 

популярної музики 

 

Національний цирк України: 

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

6, 7, 13, 14, 

20, 21, 27, 

28  

(12:00, 

 16:00), 

12, 19, 26  

(18:00), 

29, 30, 31  

(14:00) 

 – Нова міжнародна програма «Шоу велетенських фонтанів» 

 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського: 

2 – Концерт рок-музиканта та співака Кена Хенслі (Велика 

Британія) зі світовими хітами та презентацією нового 

альбому «Rare&Timeless»  

20 «Я хотел бы остаться с тобой…» 
– Концерт гурту «Віктор» в рамках ювілейного туру «Цой – 55 

лет легенде» 

 

Будинок актора: https://kiev.karabas.com/ua/hall/dom-aktera/ 

18 Джаз вечір 

–  В. Соляник (фортепіано) 

20 –  П’ятий концерт циклу «Музичні миті великого міста. 

Венеція». Музичний супровід – Національний камерний 

ансамбль «Київські солісти» 

 

Будинок архітектора: 

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

5     Jazz and Latino. Відкриття сезону 

http://www.circus.kiev.ua/services/
https://kiev.karabas.com/ua/hall/dom-aktera/
https://kiev.karabas.com/hall/dom-arkhitektora/
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(20:00) –   Квартет Руслана Єгорова 

27  

(12:00) 

«Велика таємниця маленького Моцарта» 

–  Концерт з циклу «KinderKlassConcert» (театралізоване 

дійство для дітей від 4-х років та їх батьків) 

 

Будинок кіно: 

18  

(20:00) 

   Вечір німого кіно і джазу  
– Фільм «Вогні великого міста». Музичний супровід – 

П. Ігнатьєв (фортепіано) 

20  

(20:00) 

–  Концерт «Вірші. Джаз». Твори Е. Хемінгуея, Е. М. Ремарка, 

Ф. С. Фіцджеральда та ін. у виконанні поета Вані Якимова. 

Музичний супровід – П. Ігнатьєв (фортепіано) 

21  

(19:30) 

–  «Володар Перснів». Концерт-трилогія львівського 

молодіжного оркестру «LUMOS Orchestra» спільно з хором 

«Gaudeamus» (Литва)  
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ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

до 18 –  «“Донбас”: переPROчитання образу». Документальна 

виставка, підготовлена спільно з Українським інститутом 

національної пам'яті 

протягом     

місяця 

–   «Біля витоків: меценати і засновники НМІУ» 

 – «Борці за Українську Державу». Виставка раритетів, що 

розкривають історію Української повстанської армії: зброя, 

нарукавні пов’язки ОУН, прапор українських націоналістів, 

речі в’язнів ГУЛАГу (листи, щоденники, світлини, 

документи) тощо. До 111-ї річниці від дня народження 

політичного та державного діяча Героя України Р. Шухевича 

(1907–1950) 

 –  «Збережена пам’ять». До 77-х роковини трагедії Бабиного Яру 

(за сприяння фундації імені Олега Ольжича) 

 –  «Очима ближніх і дальніх сусідів: Україна в графіці XVII-XIX 

століть». Гравюри, літографії, акварелі та стародруки з 

колекцій НМІУ, Національного художнього музею України 

та Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, 

виконані відомими європейськими митцями 

 –  «100-річчя Української Держави Гетьмана Павла 

Скоропадського (1918–2018)». Особисті речі 

П. Скоропадського, документи, світлини, преса того часу  

тощо (з фондової колекції музею) 

 – «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 

–  «Геноцид українців. Голодомор». Живопис С. Шіа 

(м. Неаполь, Італія) 
  –  «Голодомор – геноцид мовою чисел». Мета виставки – 

привернути увагу до проблеми різних кількісних показників 

жертв Голодомору в Україні і попередити спроби 

заперечення факту геноциду проти українців в 1932-1933 

роках 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 

Виставкові зали «Хлібня» 
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до 15 –   «Люди землі Інгігерд». Археологічні знахідки Х-ХІІ ст. на 

території України 

      –  «Переможний дзвін. Живопис Григорія Синиці». Роботи 

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

до 22         До Дня Незалежності України 

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

гравюри, ікони, портрети гетьманів України тощо 

(з приватної колекції В. Недяка) 

 

У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського» 

   до 15 –  «12 київських князівен». Ескізи поштових марок 

В. Василенка (м. Київ) 

 

Будинок митрополита 

протягом 

місяця 

– «Судак – Сугдея – Солдайя: на перехресті світів». Живопис, 

археологічні та історичні матеріали тощо (з фондової колекції 

заповідника) 

 

        Північна галерея 

протягом 

місяця 

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

церкви (історія зведення, оздоблення, відреставровані ікони 

тощо) 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протяго

м 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) 

 

Національний музей літератури України: 

до 19 – Народне мистецтво села Вільшанка Крижопільського району 

Вінницької області (у рамках Всеукраїнської культурно-

мистецької акції «Мистецтво одного села») 

протягом 

місяця 

–  «Рідна земля». Роботи випускників НПУ  ім. М. Драгоманова 

кафедри образотворчого мистецтва (до Дня знань та Дня 

вчителя) 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

до 7 –  «Український натюрморт». Міжмузейний дослідницький 

проект (за ініціативи «Карась Галерея») 

з 16 –  Твори родини Сиротенко – Вовк (у рамках проекту «Сімейні 

художні традиції»)  
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 «Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

  12-24 –  «Покинуте місто». Роботи австрійського фотохудожника 

П. Леглера 

16-21 –  «Амстердам. Нідерланди». Живопис А. Чеботару  

 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

до 7 – «Парад проектів». Фестиваль художньої фотографії сучасних 

українських майстрів 

до 8 –  «Місця сили». Живопис Лани Кауфман (м. Київ) 

9-21 –  Живопис О. Кондрацької (м. Київ) 

 

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

до 20 Арт-проект однієї картини 
–  «Думи». Ліногравюра І. Принцевського (1922–2004, м. Київ) 

 –  Виставка живопису «Український космос Володимира 

Гарбуза»  

з 23 –  До 90-річчя з дня відкриття Літературно-меморіального 

будинку-музею Т. Г. Шевченка 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 14 –  Живопис та емалі В. Апета (м. Дніпро) 

з 4 –  Кераміка С. Радька (м. Черкаси) 

 

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

протягом      

місяця 

–  «Свобода vs Імперія». Твори доби Французької революції 

XVIII ст.: графіка, скульптура, ужиткове мистецтво 

(з колекції музею) 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 21 – «Ланка». Живопис і графіка В. Рака (до 70-річчя від дня 

народження мистця, м. Київ) 

з 19 –  Ювілейна виставка до 25-річчя з часу створення музею  

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 7 –  «Numeri esse: Ритми буття». Міжнародна виставка жіночого 

мистецтва  сучасних українських та зарубіжних 

художниць: М. Абрамової (Україна), І. Роднікофф (США), 

К. Толедо (Німеччина) та ін. 

4-15 – «Український Трансавангард: Валентин Сіренко». Живопис 

з приватної колекції  В. С. Сіренка (1938–2010, м. Одеса) 
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з 19 –  Живопис П. Сметани (м. Львів) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): 

до 7 –   «Художник степу». Пам’яті українського живописця 

В. Падуна (1942–2016, м. Дніпро) 

15-22 –  «Shapes of freedom». Багатожанровий проект В. Бланш та 

Є. Хандусенка (Україна – Велика Британія) 

 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»): 

  до 24   –  «Свято за святом». Живопис А. Фельдмана (за підтримки 

Україно-ізраїльського інституту стратегічних досліджень 

ім. Г. Меїр) 

 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 

 –  «Ексцентрика та Експресія. Українська авангардна 

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

колекції) 

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

музею 

 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

до 15 Виставка одного портрету 

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

від дня народження художника та педагога М. І. Жука 

(1883–1964) 

з 10 –  «Дві великі актриси – Марія Заньковецька і Лариса 

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

 

Музей книги і друкарства України: 

до 12 –  «Історія десяти. 10 книг – 10 імен». Видання з колекції 

музею, які знайомлять з видатними українцями: 

художниками, письменниками, науковцями та меценатами 
до 14 –  «Акварельний альбом – 2018». Художній проект за участі 

сучасних українських майстрів та початківців 

18-21 –  Фестиваль української дитячої книги «Азбукове 

Королівство Магів і Янголів» 

 

Музей сучасного мистецтва України: 

  до 28 – «Годунови / Godunov`s family». Живопис і графіка (у рамках 

проекту «Семейные ценности – Родинні зв’язки») 
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Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, 

П. Саксаганського, М. Старицького: 

 

Музей Лесі Українки 

з 5 –  «Мій шедевр». Колективна виставка клаптикового шиття 

сучасних українських майстрів 

 

Музей М. Старицького 

з 19 –  До 150-річчя від дня народження письменниці та 

громадської діячки Л. М. Старицької-Черняхівської (1868–

1941). З фондової колекції музею 

 

Музей гетьманства:  

до 8 –  «Усім борцям за волю України». Живопис В. Кальненка 

(м. Київ) 

1-15 – «Живопис з фарбами та без». Проект Н. Фурсіної, 

С. Леонтьєвої і Т. Бердник  (живопис та ошибана) 

11-30 –  «Наша пам’ять – наша доля». Скульптура Г. Стрітенка 

(м. Канів, Черкаська обл.) 

з 16      –  «Реквієм по Батурину». З музейної колекції Національного 

історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» 

(м. Батурин, Чернігівська обл.) 

 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

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) 

 –  До 120-річчя від дня народження перекладача та поета 

Є. А. Дроб’язка (1898–1980) 

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

дня народження поета, перекладача, літературознавця І. В. 

Качуровського (1918–2013) 

 –  «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 

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

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

1966) 

 – «Я вгору глянув, виблисла вершина вогнем планиди – 

денного світила, що кожна ним осяяна стежина». До 70-

річчя від дня народження історика та перекладача 

М. Москаленка (1948–2006) 
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Літературно-меморіальний музей М. Булгакова (Андріївський узвіз, 13): 

   до 20      – «Icons/Medium». Проект зарубіжних та українських 

художників, які працюють у напрямку безпредметного 

мистецтва (у рамках лабораторних виставок KNO Lab. 

Space) 

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

   12-28 – Всеукраїнська виставка до Дня художника, присвячена 80-

річчю з часу створення НСХУ 

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

    до 5 – Роботи фіналістів VI Всеукраїнського конкурсу дитячого 

малюнка «Україна Майбутнього» (за підтримки 

Всеукраїнського благодійного фонду І. Янковського 

«Ініціатива заради майбутнього») 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в): 

  до 5   –  «Дерева бувають різні». Живопис В. Москвітіної 

(м. Херсон) 

 

ART «14 gallery» (пров. Михайлівський, 14): 

протягом 

місяця 

  –  «Розваги і відпочинок». Живопис В. Єршихіна (м. Київ) 

 

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

  до 3 – Виставка робіт учасників Першої міжнародної трієнале 

малих форм графіки «Intaglio» 

 

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

  до 12 – «Жінки. Політика. Рівність».  Роботи учасників V 

Міжнародного конкурсу «Стоп цензурі! Громадяни за вільні 

країни»  (у рамках проекту «Прозорість і доброчесність 

публічного сектору» за Програмою розвитку ООН в Україні) 

 

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

  до 8 –  «Леся Хоменко та її школа». Інсталяція з картин Лесі 

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

  до 14   –  «Хроніки майбутніх рас». Живопис одеського художника 

Bondero (В. Бондаренко) 
 
  

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

до 7   –  «Ми були тут». Фотовиставка А. Шебетка (м. Київ) 

  

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

до 11   –  «Побачення». Живопис Г. Григор’євої (до 85-річчя від дня 

народження художниці, м. Київ) 

 

 «Lera Litvinova Gallery» (вул.Звіринецька, 47): 

до 14   –  «Оголена у квітах». Живопис Є. Шаповалова (м. Чернігів) 

 

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

  до 14  – «MixTape».  Графіка Т. Макара (м. Київ) 

 

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

протягом 

місяця 

  –  «Барви». Живопис  І. Ротар-Романчак (м. Київ) 

 

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

до 9 –  «Епізоди». Живопис Е. Потапенкова та Л. Раштанової 

(м. Київ) 

11-30 –  Живопис А. Блудова (м. Київ) 

 

Мистецький простір «Gallery 83» (вул. Тарасівська, 3а): 

до 7 –  Проект Д. Текуч та Н. Кулік «Біла виставка» 

 

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

 2-10 –  Роботи членів Секції плакату і графічного дизайну НСХУ: 

Л. Даценко, Ю. Воєводи та Т. Дем’яненко 

22-31 –   Живопис Л. Мітченко (м. Київ) 

 

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

  до 20 –   Живопис художника, педагога та громадського діяча 

А. Ерделі (1891–1955). У рамках проекту «10 видатних 

художників України ХХ століття» 

 

Галерея «M. gallery» (ТЦ Mandarin Plaza, вул. Басейна, 6): 

  до 21 –   «Метафізика міфу». Живопис О. Ройтбурда (м. Одеса) 
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PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2): 

протягом 

місяця 

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

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

та ін. 

 

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

  до 16 –  «Візничий». Скульптура В. Кочмара (м. Харків) 

 

 Галерея «Триптих» (Андріївський узвіз, 34): 

  до 3 –  «Бібліофіл». Живопис Д. Жісти (Франція – США) 

 

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

  1-31 – ІІІ Всеукраїнська виставка в’язання «Тепла осінь» 

 

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

до 10 –  «Вільна людина». Інсталяції В. Мацкявічюса (Литва) 

 

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

1-20 –  «Посттравматичний (Herbarium)». Проект  художниці 

М. Прошковської (м. Київ) 

 

 «Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

  до 22  –  «Нічого». Живопис Н. Денисової (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 
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