МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, ЛИСТОПАД – 2018*
Серед дат, що відзначатимуться:
05-11.11
09.11

10.11
15.11
16.11
17.11
20.11
21.11
24.11

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Міжнародний тиждень науки та миру
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва
День української писемності та мови
Всесвітній день науки задля миру та розвитку
Всесвітній день філософії
День працівників радіо, телебачення та зв’язку
Міжнародний день толерантності
День студента
Всесвітній день дитини
День Гідності та Свободи
Всесвітній день телебачення
День пам’яті жертв голодоморів
Докладніше про дати місяця натиснути тут

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ **
 ІІ Міжнародний кінофестиваль «Київський тиждень критики» (26.10–
01.11, кінотеатр «Жовтень»): http://zhovten-kino.kiev.ua/films/2-festival-kivskii-tijden-kritiki
 Фестиваль
«Країна
Мрій»
(01.11,
Колонна
зала
КМДА):
https://kiev.karabas.com/ua/festival-krayina-mrij
 ІІ Міжнародний фестиваль-ярмарок фотографії Photo Kyiv Fair 2018 (01–
04.11): https://chernozem.info/journal/photokyivfair/
 XVII Київський міжнародний книжковий ярмарок «МЕДВІН: Книжковий
світ» (02–04.11, НСК «Олімпійський»)
 II Міжнародний щорічний форум «Креативна Україна» (08–09.11):
http://creativeukraine.org.ua/uk/
 ІХ Всеукраїнський фестиваль дитячих творчих колективів «Золота
Антилопа» (10–11.11, Центр культури та мистецтв КНУБА,
Повітрофлотський просп.)
 IX Київський міжнародний фестиваль блюзу (10.11, Будинок кіно)
*

У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення.
Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням.

**
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VIIІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс талантів «Гармонія душі» (11.11,
Центр культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва)
ІІІ фестиваль джазової та імпровізаційної музики Am I Jazz? (16–18.11,
Closer Art Centre): https://kyiv-online.net/events/festival/festyval-am-i-jazzfestival-2018/
IV Міжнародний фестиваль сучасної та імпровізаційної музики Free Fest
(16–18.11, «Довженко-Центр»): http://i-pro.kiev.ua/content/iv-mizhnarodniifestival-improvizatsiinoyi-muziki-%C2%ABfree-fest%C2%BB
Міжнародний креативний фестиваль-конкурс талантів Super STAR Fest
(17–18.11)
II Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози фолку» під девізом «Від троїстої
музики – до фолк-року» (18.11, Національний центр ділового та
культурного співробітництва «Український дім»): http://www.icckiev.gov.ua/agenda/ii-kijiv-etno-myuzik-fest-virtuozi-folku
VІ
Mіжнародний
конкурс
вокальних
ансамблів
та
хорів
ім. Д. Бортнянського (22–26.11)
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв Kiev Art Fest (24–25.11)
I Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» (24–30.11):
https://dt.ua/ART/12-raundiv-gri-291491_.html

Театральні прем’єри
Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-11-2018
– П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії).
10
За участі прими-балерини Ballet National de Cuba (м. Гавана,
Куба) Греттель Морехон і прем’єра балету Національної опери
України Олександра Стоянова
25
(12:00)

– Л. Деліб «Коппелія» (балет на 2 дії за мотивами казки Е. Т. А.
Гофмана). Вистава Київського державного хореографічного
училища

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=11-2018&poster&f_scene=10

18
(12:00)

Основна сцена
– «Джельсоміно в Країні брехунів» (музична казка на 2 дії; за
мотивами однойменного твору Д. Родарі)

18

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

21

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

23

– Г. фон Кляйст «Розбитий глек» (комедія на 2 дії)
Камерна сцена ім. С. Данченка

6

– Л. Нурен «Війна» (драма на 1 дію)

8

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

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
Основна сцена
7, 16, 28 – А. Касона «Дерева помирають стоячи» (вистава з антрактом)
23, 27

–

Ф. Шиллер «Підступність і кохання» (соціально-станова
трагедія без антракту)
Нова сцена

2, 30
(20:00)

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

Київський національний академічний театр оперети:
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-listopad-18_new-723x1024.jpg
– М. Мітуа «Акомпаніатор» (монолог-сповідь на 1 дію)
11, 22
(19:30)
Сцена 77
10, 22
17

– М. Матіос «Москалиця» (містична драма на 1 дію)
– А. П’яццолла «Любовний монолог…» (вистава за мотивами
п’єси Г. Г. Маркеса «Любовна одповідь чоловікові, який сидить
у кріслі»)

Київський академічний театр «Колесо»: http://teatrkoleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83
%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0
%B4-2018
Основна сцена
21

– Н. Симчич «Ми, Майдан» (Fb.doc читання)
Камінна зала

16

– Софокл «Антігона» (трагедія)

Київський академічний Молодий театр:
https://molodyytheatre.com/afisha/2018-11
3

Основна сцена
10, 29

– «Homo ferus» (драматична комедія на 2 дії; за мотивами п’єс
І. Карпенка-Карого)

13, 28

– Е.-Е. Шмітт «Тектоніка почуттів» (притча на 2 дії)
Камерна сцена

16, 27

– «Куди піти?» (пікантні сцени з антрактом; за мотивами
оповідань А. Чехова)

24

–

«Острів любові» (легенди потойбічного; за
новел Марка Вовчка та Олександра Олеся)

мотивами

25

– «Брехня» (лабораторія правди; за однойменною п’єсою
В. Винниченка)
Мікросцена

10, 23

– 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
2, 14, 25

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

13, 22

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

20

– А. Курков «Останнє приземлення, або Один день із життя
внутрішнього органу» (комедія абсурду)
Нова сцена

8, 9

– В. Жежера «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (драма; за
однойменним романом Панаса Мирного)

11

– Л. Піранделло «Шестеро характерів ненаписаної комедії…»
(комедія у пошуках автора). За підтримки Посольства Італії в
Україні та Iталійського інституту культури в Україні

17

– П. Ар’є «Дівчина з ведмедиком, або Неповнолітня…» (кохання
без табу на 2 дії; за мотивами роману В. Домонтовича
«Дівчина з ведмедиком»)

23

– «Орестея» (вистава за мотивами античних міфів і трагедій
Есхіла та Еврипіда, сценічна версія І. Мощицького). Спільний
проект Театру на Подолі та Театру «Мізантроп»

25

– Р. Неш «Продавець дощу» (оптимістична драма)
4

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2018-11.html
– «Розлучник» (трагікомічна фантазія на 2 дії; за мотивами
3
однойменної п’єси І. Сапдару)
7

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

25

– Е.-Е. Шмітт «Гульвіса» (комедія на 2 дії )

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
http://tuz.kiev.ua/afisha/Nov_2018
2, 10
(12:00),
30
(13:00)
5

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

– «Цой. Осінь. Театр». Благодійний музичний перформанс за
участі гурту «Брати Карамазови», Д. Самка, Р. Мацюти та ін.
для збору коштів на лікування актора Тараса Мельничука
Мала сцена

24
(12:00)

– Я. Екхольм «Людвіг ХІV» (музична казка для дітей на 1 дію)

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
http://www.suzirja.org.ua/afisha.html
Велика сцена
2
14, 17

– Б. Гнатюк «Кафе ”Республіка“» (політична драма на 2 дії)
– Р. Баєр «Змішані почуття» (лірична комедія)

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2018-11
Велика зала
1
(15:00),
17, 25
(17:00)
15, 30

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

– І. Федірко «Кайдашева сім’я» (трагікомедія за повістю
І. Нечуя-Левицького)
5

Мала зала
3, 4, 25
(11:30)

– М. Богомаз «Крап-Ля» (вистава для дітей до 3 років)

10
(11:30)

– М. Рибалка, Т. Сільченко «Хлопчик-з-мізинчик» (вистава для
дітей від 4-х років)

17
(11:30)

– О. Кузьмін «Пригоди Івана Голика» (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-teatrlalok-109.html
– Г. Усач «Білосніжка» (музична казка для дітей від 4-х років)
24
(15:00)
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2): http://www.musictheatre.kiev.ua/
– Ю. Шевченко «Король Дроздобород» (опера на 2 дії за
2
однойменною п’єсою Б. Стельмаха за мотивами казки братів
(12:00),
Грімм)
15
(14:00)
11

– «Тропічний карнавал» (хорова композиція),
– «Історії у стилі танго» (сучасний балет на 1 дію на
музику А. П’яццолли та ін.)

28

Вперше в Україні
–
Н. Е. Браун «Singin' in the Rain» / «Співаючи під дощем»
(бродвейський мюзикл). Спільний проект з музичнотеатральною студією «Бродвей Кідс»

Центр мистецтв «Новий український театр»:
http://nut.kiev.ua/content/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%
D0%BF%D0%B0%D0%B4-1

2

«Новий український театр»
– М. Смілянець «Методи виховання малих засранців» (сімейні
сцени без антракту)

16

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

19

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

6

2
(11:00),
9
(12:00)

Театр «Божа корівка»
– М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (пригоди на природі;
казка для дітей від 4-х до 9-ти років)

***
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
– Д. Б. Прістлі «Небезпечний поворот» (детектив в англійському
17
стилі). Антрепризна вистава за участі О. Богдановича,
О. Вертинського, Л. Смородіної та ін.
18

– Р. Хоудон «Розкішне весілля» (комедія на 2 дії). Антрепризна
вистава за участі А. Савченко, Астраї, К. Вертинської та ін.

25

– М. Мюллюахо «Хаос. Жінки на грані нервового зриву»
(сучасна комедія). Антрепризна вистава за участі К. Кістень,
В. Біблів, А. Кузіної та Д. Олійник

30

– «Готель ”Беверлі Хіллз“» (комедія на 2 дії за мотивами п’єс
Н. Саймона). Антрепризна вистава за участі О. Богдановича,
К. Кістень, Н. Васько та ін.

На сцені Оперної студії Національної музичної академії України
ім. П. І. Чайковського:
– «Про що мовчать жінки» (суто англійський детектив).
1
Антрепризна вистава за участі О. Савкіна, К. Кістень,
А. Кузіної та ін.
11

– «Холостяки і холостячки» (занадто доросла комедія).
Антрепризна вистава за участі Д. Малахової, Тали Калатай,
О. Яреми та ін.

18

– А. Нотомб «Косметика ворога» (психологічний трилер).
Антрепризна вистава за участі О. Ступки, Д. Ступки,
Д. Каландарішвілі

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Мала зала):
– А. Курейчик «Обережно, жінки!» (комедія). Вистава Театру
1
«Тисячоліття» (м. Київ)
23, 24
(18:00)

– «Мій Гамлет. Висоцький» (за творами В. Висоцького і
спогадами його друзів). Вистава Нового драматичного театру
на Печерську

7

Театральні гастролі
На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка:
Гастролі Білоруського вільного театру
– «Burning Doors» (вистава, яка розповідає історії трьох людей
6, 7
мистецтва, що опинилися у в’язниці – кінорежисера
(20:00)
О. Сенцова,
активістки
М. Альохіної
та
художника
П. Павленського, у супроводі музики гурту «Бумбокс»). За
підтримки Українського культурного фонду

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– І. Глінков «Лікар знає все» (комедія зі змістом). Антрепризна
21
вистава за участі О. Фоміна, О. Макарова, В. Фекленка (РФ)

На сцені Київського академічного театру «Колесо» (Камінна зала):
Гастролі
Житомирського
академічного
українського
музичнодраматичного театру ім. І. Кочерги
– Л. Герш «Зовсім інші» (лірична комедія на 1 дію)
13
На сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва
«Сузір’я»:
10

–

Р. Горак «Актриса». Моновистава про життя Марії
Заньковецької
у
виконанні
актриси
Національного
академічного
українського
драматичного
театру
ім. М. Заньковецької (м. Львів), з. а. України О. Лютої
(у рамках проекту «Нема провінції в культурі»)

Концерти та інші заходи
Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка:
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
4
–

9

Вечір польської музики
Національний ансамбль солістів «Київська камерата».
Диригент – С. Кравчинський, солістка – М. Фейнер (сопрано,
Польща). До 100-річчя проголошення незалежності Республіки
Польща

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
8

України, диригент – В. Протасов, соліст – М. Фронцкевич
(баян, Польща). За підтримки Польського Інституту у Києві
22

– Творчий вечір поета Б. Гриньова, композиторів В. і О.
Саліванових та Д. Коновалова з презентацією альбому «Відчути
простір…». Виконавці: А. Мірзоян, Д. Ковтун, А. Копитін та
ін. За участі Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю
Збройних сил України (диригент – Д. Антонюк)

26

Василь Савенко запрошує
– В. Савенко (бас-баритон, Велика Британія). За участі
Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені
Л. Ревуцького (художній керівник – В. Курач), ансамблю
народних інструментів «Рідні наспіви» (художній керівник –
Ю. Карнаух), Капели бандуристів Національної музичної
академії України імені П. І. Чайковського (художній керівник і
диригент – А. Козачок) та ін.

27

– «Караван». Концерт І. Іваницької (вокал). Участь беруть:
Т. Полянський (фортепіано), С. Супрун (контрабас), С. Хмельов
(ударні)

Національний будинок органної та камерної музики України:
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,5
9/lang,ua/
3
«Його величність орган запрошує!»
– Творчий вечір з. а. України В. Балаховської (орган)
(19:30)
9
(19:30)

До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка,
заслужені артисти України: І. Іщак (контртенор), М. Сидоренко
(орган), К. Баженова (фортепіано) та ін.

17
(19:30)

До ювілейних дат від дня народження великих оперних
композиторів
– «Привид опери». Н. а. України І. Калиновська (орган),
заслужені артисти України: І. Пліш (сопрано), Т. Гавриленко
(мецо-сопрано), К. Баженова (фортепіано) та ін.

21
(19:30)

До Дня пам'яті жертв Голодомору та політичних
репресій
–
В. А. Моцарт «Реквієм». Ансамбль класичної музики
ім. Б. Лятошинського, головний диригент – н. а. України
В. Іконник-Захарченко, партія органа – з. а. України І. Харечко

24
(19:30)

До Дня пам'яті жертв Голодомору та політичних
репресій
9

– «AVE, MARIA!». Герой України, н. а. України О. Басистюк
(сопрано), з. а. України Г. Бубнова (орган)
26
(19:30)

– Заключний концерт лауреатів VI Міжнародного конкурсу
вокальних ансамблів та хорів ім. Д. Бортнянського

Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-11-2018
– Гала – Вагнер. Солісти, оркестр та хор Національної опери
1
України (диригент – М. Дядюра)
9

На біс!
– «Ти моя мелодія». Н. а. України Володимир Гришко з
ексклюзивною програмою пісень н. а. СРСР Мусліма
Магомаєва у супроводі симфонічного оркестру

24

–

Ювілейний гала-концерт артиста балету та хореографа
Володимира Малахова (Україна-Німеччина) та зірок світового
балету

Київський національний академічний театр оперети:
– Святковий гала-концерт «Оперета єднає!» з нагоди відкриття
29
великої сцени після реконструкції
Національний палац мистецтв «Україна»:
http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/
9

Велика зала
– Концерт до 30-річчя гурту «Фрістайл»

10

– Концерт гурту «ДахаБраха»

14

– «Мелодії життя». Творчий вечір композитора О. Злотника.
Участь беруть: О. Білозір, Іво Бобул, Н. Крутова-Шестак та ін.

15

– «Позади крутой поворот». Кращі та улюблені пісні у
ювілейному концерті Анне Вескі (Естонія)

16

–

17

– Концерт гурту Pianoбой

Симфонічний оркестр Lords of the Sound, хор, спецефекти та
грандіозна музика в новій шоу-програмі «Symphony of Justice»

18
(18:00)

– «Я не така, як всі, я не така». Ювілейний концерт Н. Фаліон та
гурту «Лісапетний батальйон». Участь беруть: П. Зібров,
Т. Піскарьова, гурт «Фрістайл» та ін. Ведучий – П. Мага

22

– «Гра Престолів ІІ». Симфонічне шоу у виконанні оркестру
А. Чорного та хору Voice of the Sympho Rock (м. Одеса)

23

– «Vivaldianno. Місто дзеркал». Концертне 3D-шоу за творами
10

італійського композитора А. Вівальді. За участі світових зірок
класичної музики
25

– «Ювілейний бал». Концерт н. а. України Олександра Малініна
(РФ)

27

– Ірина Федишин з новою шоу-програмою «Білі троянди»

28

До 100-річчя від дня заснування
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України. Художній керівник і диригент – В. Сіренко, соліст –
А. Кочерга (бас)
Мала зала

12

–

Аліна Бжежінська (арфа, Шотландія) та Нікі Кінг (джаз,
Велика Британія) в концертній програмі «Історії кохання». За
участі:
І. Закуса (бас-гітара), С. Табунщика (барабани).
У рамках проекту «Арфа JAZZ»

30

«Час Х. Відкриття року»
– Шоу-програма за участі молодих українських виконавців,
переможців фестивалів та конкурсів в Україні та за її межами

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
https://kiev.karabas.com/ua/hall/mcki-oktyabrskij-dvorec/
–
Співак та музикант Гленн Х’юз (Велика Британія) з
1
програмою CLASSIC DEEP PURPLE «LIVE». Спеціальний
гість – британський гітарист Б. Марсден
2

–

Концерт італійського гурту Lui e gliamici delRe та соліста
А. Себастьяні з триб’ют-шоу «Адріано Челентано». У рамках
світового туру, присвяченого 80-річчю від дня народження
легендарного актора та співака

3

– Metallica з симфонічним оркестром. Триб’ют-шоу гурту Scream
Inc

5

– Співачка та актриса Джейн Біркін (Велика Британія) з
програмою «Birkin/Gainsbourg:Le Symphonique». За участі
оркестру «Віртуози Києва»

6

– Концерт британського рок-гурту Slade (у рамках ювілейного
туру)

9

– «Ромео і Джульєтта» (історія кохання, розказана мовою
танцю).
Театр
національного
танцю
Іспанії
«FlamencoLive»

11

– «11 воїнів» (шоу-вистава з трюками бойового кунг-фу і танцю)
Театру актора і майстра бойових мистецтв Джекі Чана
11

«Дракон» (Китай)
25

–

Д. Боуі «Star Dust». Танцювальне шоу у виконанні трупи
Complexions Contemporary Ballet. Постановка Дуайта Родена
(США)

28

– Концерт Арсена Мірзояна (у рамках всеукраїнського туру)

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети:
– «Музика осіннього листя». Вечір романсу у виконанні
28
солістів київських музичних театрів і колективів (режисер і
ведуча – Т. Зозуля)
Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:
– «З тими кого люблю…». Творчий вечір н. а. України, Героя
22
України Ади Роговцевої. За участі Л. Руснак, А. Ященка,
О. Скляренка та ін.
– Вечір пам’яті О. Галича. До 100-річчя від дня народження
23
поета, сценариста, драматурга
– «Анна Герман ”Когда цвели сады“». Пісні з репертуару
29
польської співачки у виконанні Владислави Вдовиченко
(м. Одеса)
Київський планетарій: https://kiev.karabas.com/ua/hall/planetarij/
3
Електронна музика під зоряним небом
–
Ексклюзивний концерт Mustelide (Наталія Куницька,
(19:30)
Білорусь). У рамках мистецького проекту Art Space
9
(19:30)

–

«Anti-Сhello show». Перформанс інструментальної рокмузики за участі С. Фекете (віолончель)

14
(19:30)

– «Опера під зоряним небом – у пошуках п’ятого елементу».
Пізнавально-феєричне шоу (музичний продюсер –
С. Лихоманенко)

16
(18:30)

–

29
(19:30)

Вперше в Україні
– Музичне шоу Interstellar (семплований орган Собору НотрДа́м де Парі, Франція). За органним пультом – О. Болюх

Музично-інструментальне
шоу
«Фантастичні
світи
Маленького принца» (філософська казка для дорослих та
дітей за мотивами твору А. де Сент-Екзюпері «Маленький
принц»)

12

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2):
http://www.musictheatre.kiev.ua/
9
До Дня української писемності та мови
– «Лісова пісня». Літературно-музична композиція за твором
(14:00)
Лесі Українки на музику М. Скорульського. Виконавці:
н. а. України Р. Недашківська та симфонічний оркестр театру
(диригент – н. а. України О. Баклан)
23
(18:00)

«Спів дає відчуття волі»
– «П’яте Хорове свято ”Школа Павла Муравського“». Концерт
хорових колективів України (спільно з Благодійним фондом
«Хорова школа Павла Муравського»)

24

До Дня пам’яті жертв голодоморів
– Дж. Россіні «Стабат матер». Виконавці: солісти, хор,
симфонічний оркестр театру (диригент – н. а. України
О. Баклан)
Артистична вітальня

9

– «Я – романтика!». Концерт-вистава хору театру (хормейстерпостановник та диригент – А. Масленнікова)

Палац спорту:
– Співак Dan Balan (Молдова) зі світовими хітами
1
7, 9

–

Олег Винник з головними хітами та новою концертною
програмою «Ти в курсі»

14

– Концерт актора і співака Стінга (Велика Британія) та
виконавця з Ямайки Шеггі. У рамках спільного європейського
туру «44/876»

15

– Сольний концерт репера і бетмейкера Д. Халіба (Jah Khalib,
Казахстан)

20

– Концерт DZIDZIO (М. Хома) у рамках всеукраїнського туру
«Super-puper»

Національний цирк України:
http://www.circus.kiev.ua/services/
1
Halloween у цирку
– «Ніч божевілля». Містична шоу-вистава за участі повітряних
гімнастів, акробатів, магів-ілюзіоністів
2
(18:00),

– Нова міжнародна програма «Шоу велетенських фонтанів»
13

3, 4, 10, 11,
17, 18, 24,
25
(12:00,
16:00)

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського:
– «Пісня моя, доля моя». Хіт-парад з. а. України Альберта
1
Салтикова. За участі В. Павліка, Н. Крутової-Шестак,
Л. Сандулеси та ін. (ведучий – П. Мага)
Центр культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):
– Маріанна Гавриш з сольною програмою «А я Хрещатиком
8
пройдусь…». Спеціальний гість – сербський співак
Ф. Жмахер
16, 18

– Концерт Хореографічного ансамблю танцю Грузії BATUMI

Будинок актора: https://kiev.karabas.com/ua/hall/dom-aktera/
2

– «Катя, P.S». Концерт Ігоря Завадського (кнопковий акордеон)

6

– Автор та виконавиця власних пісень Світлана Островська з
новою концертною програмою «Для тех, кто ждет!»

16

– Концерт циклу «Музичні миті великого міста. Тбілісі».
Музичний супровід – Національний камерний ансамбль
«Київські солісти»

Будинок кіно:
http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/
7
Пам’яті кінорежисера Кіри Муратової (1935–2018)
– У програмі вечора: Роман Балаян про Кіру Муратову, показ
(18:30)
художнього
фільму «Другорядні люди» (режисер –
К. Муратова,
Одеська
кіностудія,
кінотелевідеостудія
«Одіссей», 2001 рік). Модератор – кінознавець С. Тримбач
8

– Прем’єра художнього фільму «Брама» (режисер – В. Тихий,
Україна, США, 2017 рік)

9

– Прем’єра документального фільму «Євген Гуцало. Куди
біжить дорога» (режисер – В. Вітер, Студія «ВІАТЕЛ», 2018
рік). Творча зустріч з авторами і героями фільму

16
(18:30)

– Вечір з нагоди ювілею фільму «Нові пригоди янкі при дворі
короля Артура» та 90-річчя Національної кіностудії
14

ім. О. Довженка (режисер
ім. О. Довженка, 1988 рік)

–

В.

Гресь,

Кіностудія

21
(18:30)

– Прем’єрний показ авторського телефільму «Під покровом
Софії Київської. Людмила Мешкова». Присвячено ювілею
народного художника України (режисер – Ж. Бебешко, 2018
рік)

28

– Прем’єра документального фільму
«Феномен Рижака»
(режисер – В. Вітер, Студія «ВІАТЕЛ», 2018 рік). Творча
зустріч з авторами і героями фільму

На сцені Будинку кіно:
11
Вечір німого кіно і джазу
– Фільм Ч. Чапліна «Малюк». Музичний супровід – П. Ігнатьєв
(20:00)
(фортепіано)
17
(20:00)

– О. Коган та гурт «Jazz in Kiev Band» у супроводі джазової
вокалістки Laurа Marti

24
(20:00)

– Видатні хіти музики соул у виконанні колективу П. Ігнатьєва
Old Fashioned Band

Міжнародний виставковий центр (Броварський пр-т, 15):
– Макс Барських з прем’єрою нового концерту-шоу «Сім»
29
(20:00)

15

ВИСТАВКИ
Національний музей історії України:
– «Дзвони пам’яті». До Дня пам’яті жертв голодоморів
з 21
протягом – «Біля витоків: меценати і засновники НМІУ»
місяця
–
«“Донбас”: переPROчитання образу». Документальна
виставка, підготовлена спільно з Українським інститутом
національної пам'яті
– «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 роковин трагедії Бабиного Яру
(за сприяння Фундації імені Олега Ольжича)
–
«100-річчя Української Держави Гетьмана Павла
Скоропадського
(1918–2018)».
Особисті
речі
П. Скоропадського, документи, світлини, преса того часу
тощо (з фондової колекції музею)
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»:
протягом – «Голодомор – геноцид мовою чисел». Мета виставки –
привернути увагу до проблеми різних кількісних показників
місяця
жертв Голодомору в Україні і попередити спроби
заперечення факту геноциду проти українців в 1932-1933
роках
Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставкові зали «Хлібня»
протягом – «Світ Інни». Скульптура з. х. України І. Коломієць (1921–
2005)
місяця
до 5

Будинок митрополита
– «Судак – Сугдея – Солдайя: на перехресті світів». Живопис,
археологічні та історичні матеріали тощо (з фондової колекції
заповідника)

Північна галерея
протягом – «Піднесена до небес». До 250-річчя освячення Андріївської
16

місяця

церкви (історія зведення, оздоблення, відреставровані ікони
тощо)

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом – «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції
Національного Києво-Печерського історико-культурного
місяця
заповідника)»
(корпус
№ 1)
– Міжмузейний виставковий проект «Світ української ікони»
(корпус
(твори іконопису та декоративно-літургійного мистецтва)
№ 4)
Національний музей літератури України:
– «Його Величність – Раритет». Рідкісні експонати з музейної
до 17
колекції
– «Збережем народне надбання». Художні роботи з колекцій
2-17
киян (спільно з Всеукраїнською громадською організацією
«Спілка християнських письменників України»)
– До 180-річчя від дня народження письменника і перекладача
з 23
І. Нечуя-Левицького (1838–1918, з музейної колекції)
протягом – «Вони наближали незалежність». Портрети сучасних
українських письменників з мистецької серії н. х. України
місяця
В. Слєпченка «Літературна еліта України»
– «З книжкової полиці». Виставка книг та ілюстрацій до творів
О. Дерманського (м. Київ)
– Серія картин-ескізів до графічного роману про життя доньки
Ярослава Мудрого, королеви Франції «Анна Ярославна.
Мальована стрічка», виконаних сучасними українськими
художниками
Національний музей «Київська картинна галерея»:
– «4XL». Живопис і графіка родини Сиротенко – Вовк (з
до 16
родинної і приватних колекцій). У рамках проекту «Сімейна
художня традиція»
Національний музей Тараса Шевченка:
– «Колекція 100-річчя Спілки художників Литви – 2018».
до 11
Об’єднана виставка художніх творів з нагоди 100-річчя
відновлення Литовської держави (за підтримки Посольства
Литовської Республіки в Україні)
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка:
з7
Арт-проект однієї картини
– «Портрет Тараса Шевченка» роботи П. Ярмоленка (1886–
1953)
17

протягом
місяця

–

До 90-річчя з дня відкриття Літературно-меморіального
будинку-музею Т. Г. Шевченка

Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
– Кераміка та скульптура С. Радька (м. Черкаси)
до 4
– «Дихотомія». Кераміка В. Хижинського (Луцьк–Київ)
з8
– «Квадра-міні-метал». Всеукраїнська виставка сучасного
з 15
ювелірного та емальєрного мистецтва
Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
– «Свобода vs Імперія». Твори доби Французької революції
до 4
XVIII ст.: графіка, скульптура, ужиткове мистецтво
(з колекції музею)
– «Еволюція: маски Торресової протоки». Пересувна
до 25
інформаційна виставка з 26
графічних панелей
(фотопанно), підготовлена культурним центром Gab Titui
для ознайомлення з культурним надбанням корінних
народів Австралії
– «Той, що пройшов світами Сансари». Твори буддійського
з9
мистецтва з фондів Музею Ханенків та Одеського музею
західного та східного мистецтва
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
– Живопис О. Родняк (Україна – США)
з4
протягом – Ювілейна виставка до 25-річчя з часу створення музею
місяця
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
– «Дія третя». Живопис П. Сметани (м. Львів)
до 12
– «Німеччина – країна винахідників». Освітній проект за
сприяння Посольства Німеччини в Україні
– «Геометрія устремлінь». Живопис О. Глазунова
1-18
– Меморіальний проект, присвячений історії голодоморів в
з 15
Україні
Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»):
– «Символізм: коди сучасності». Виставковий проект сучасних
до 19
українських художників: П. Бевзи, В. і Т. Бахтових, О.
Денисенка, М. Журавля, О. Малих та О. Анд
– До 120-річчя від дня народження живописця і графіка,
з 22
художника театру М. В. Кричевського (1898–1961)
протягом – «Наш Сікорський». Історико-меморіальний виставковий
проект, присвячений українському та американському
місяця
18

авіаконструктору І. Сікорському (1889–1972)

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»):
– «Прогрес – цивілізація». Живопис та графіка М. Р. Корості
до 28
(США)
Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
протягом – «Ексцентрика та Експресія. Українська авангардна
сценографія». До 95-річчя заснування музею (з фондової
місяця
колекції)
– «Музейний чулан Василя Василька». До 95-річчя заснування
музею
Будинок-музей М. Заньковецької:
з 15
Виставка одного портрета
– «Маловідомий портрет Марії Заньковецької». До 135-річчя
від дня народження художника та педагога М. І. Жука
(1883–1964)
– Роботи юної художниці Поліни Кірсанової (м. Ніжин,
5-14
Чернігівська обл.). За сприяння Президентського фонду
Л. Кучми «Україна»
Музей книги і друкарства України:
– «Ілюстрація. Українське ретро». Роботи Ю. Чаришнікова,
до 7
Г. та С. Якутовичів, М. Котляревської та ін. з колекції
музею (у рамках Фестивалю української дитячої книги
«Азбукове Королівство Магів і Янголів»)
– Живопис О. Манюка (м. Львів)
з9
– До 140-річчя від дня народження письменника і драматурга
з 23
Олександра Олеся (1878–1944)
Музей сучасного мистецтва України:
протягом – «Саша Прахова. Сім’я». Роботи О. Прахової, Г. Гончарова,
М. Гончарова та М. Гончарова-молодшого (у рамках
місяця
музейного проекту «Семейные ценности – Родинні
зв’язки»)
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)
19

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
до 5
з9
9-26

до 19

з 26

Музей Лесі Українки
– «Мій шедевр». Колективна виставка клаптикового шиття
сучасних українських майстрів
– Графіка В. Чебаника (м. Київ). До Дня української
писемності та мови
– «Ікона як мистецтво». Виставка робіт іконописної майстерні
«Небо на землі» (м. Миколаїв)
Музей М. Старицького
– «Все ожива, минуле не вмира!» До 150-річчя від дня
народження письменниці та громадської діячки Л. М.
Старицької-Черняхівської (1868–1941). З фондової колекції
музею
– «Все буде добре». Живопис Н. Мкртчян (м. Кременчук,
Полтавська обл.). За сприяння Президентського фонду
Л. Кучми «Україна»

Музей гетьманства:
– «Реквієм по Батурину». З музейної колекції Національного
до 17
історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»
(м. Батурин, Чернігівська обл.). До 310-ї річниці з дня
Батуринської трагедії 1708 року
– «На рідній, на своїй землі». Живопис І. Черниша та твори
з9
декоративно-ужиткового мистецтва Н. Дмитренко
Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
– До 80-річчя від дня народження поета, перекладача та
з 11
мовознавця В. К. Житника (1938–2010)
– До 95-річчя від дня народження поета і перекладача
з 20
В. В. Кочевського (1923–2005)
протягом – До 120-річчя від дня народження перекладача та поета
Є. А. Дроб’язка (1898–1980)
місяця
– «Є радість творчості, захоплення і чар…». До 100-річчя від
дня народження поета, перекладача, літературознавця
І. В. Качуровського (1918–2013)
– «Пісня повна шепоту шовкового…». До 120-річчя від дня
народження поета і перекладача М. І. Терещенка (1898–
1966)
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова (Андріївський узвіз, 13):
– «Icons/Icon. Essencie». Проект українських та зарубіжних
до 20
20

художників, які працюють у напрямку безпредметного
мистецтва (у рамках серії лабораторних виставок KNO Lab.
Space)
Дім освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницького 57б):
– «Явление цвета. День первый». Живопис К. Арутюнової
до 3
(м. Київ)
– Фріз – Freeze. Живописні портрети Ю. Лазаревської
7-28
(м. Київ)
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
протягом – «Курбас: Нові світи». Мистецький проект, присвячений
творчості театрального актора, режисера-новатора Леся
місяця
Курбаса (1887–1937)
Французький інститут в Україні:
– «Шукайте жінку!». Живопис О. Аполлонова (м. Київ)
до 20
Центральний будинок художника НСХУ:
– «Миттєвості краси». Художня виставка ГО «Барви Життя»
2-11
–
«Співзвучність». Живопис Валентини та Володимира
Теличків
Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
– Виставка робіт ХХ ювілейного фотоконкурсу газети «День»
до 5
ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):
– «Ідентифікація міста». Живопис В. Маркар’яна (м. Полтава)
до 9
ART «14 gallery» (пров. Михайлівський, 14):
– «Розваги і відпочинок». Живопис В. Єршихіна (м. Київ)
до 10
Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21):
– «Листи з Вавилону». Проект О. Малих та М. Афанасьєвої
до 18
на тему історії, міфології, архітектури давніх та легендарних
міст
Культурний центр «America House Kyiv» (вул. М. Пимоненка, 6):
– «Залізна витримка». Живопис А. Барановського (до Дня
до 3
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з 13

захисника України)
–
«@America House Kyiv». Спільний українськоамериканський проект-дослідження сучасного життя в
Америці і Україні задля налагодження культурного моста між
двома країнами за допомогою різноманітних художніх
практик

Арт-простір «ЦУМ» (вул. Хрещатик, 38, 7 поверх):
– «Reflection». Ліногравюри О. Джураєвої (м. Київ)
до 27
«Voloshyn gallery» (вул. Терещенківська, 13):
– «Не для розголосу: секретно і цілком таємно». Живопис та
до 11
скульптура
у
персональному
проекті
львівської
художниці Kinder Album
Галерея «Дукат» (вул. Рейтарська, 8б):
– «Passe-partout». Живопис О. Ройтбурда (м. Одеса)
до 13
«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21):
– «Живи, не бійся». Живопис Ю. Болси (м. Червоноград,
до 25
Львівська обл.)
Платформа культурних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8):
– «Що важливо». Мистецька виставка про та за участі людей з
до 8
синдромом Дауна
«Інтерактивний майданчик». Виставка інтерактивних
протягом –
інсталяцій (спільно з Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center,
місяця
м. Вроцлав, Польща):
https://kyiv-online.net/events/arts/vystavka-interaktyvnyjmajdanchyk/
«КалитаАртКлуб» (вул. Малопідвальна, 21/8):
– «Прозорість. Балтійська сповідь». Художнє скло майстрів
до 14
Латвії (Анда Мункевіца), Естонії (Іво Лілль), Литви (Індрє
Стулґайтє-Крюкєнє та Реміґіюс Крюкас). До 100-річчя
незалежності країн Балтії
Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31):
протягом – «Світ Ікон». Роботи сучасних українських іконописців:
А. Завальної, О. Возіянова, О. Малінки та ін.
місяця
«Lera Litvinova Gallery» (вул.Звіринецька, 47):
– «Натюрморт. Естетика класики». Живопис Ю. Поручник
до 4
22

(м. Миколаїв)
Мистецький центр «Локація» (пров. Георгієвський, 7):
до 14

– «Кольорові есе». Живопис І. Єлісеєва (м. Полтава)

Арт-галерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2):
– «Барви». Живопис І. Ротар-Романчак (м. Київ)
до 16
«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22-а):
– «Не-своє-час-ні / un-timely». Живопис В. Сидоренка
2-20
м. Київ)
Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12):
– Графіка В. Гордійчука (м. Київ)
1-10
– До 80-річчя від дня народження живописця, з. д. м. України
12-20
Б. Литовченка (м. Запоріжжя)
– Живопис сучасних українських художників
з 21
«Nebo Art Gallery» (вул. Драгомирова, 14):
– «Кадр». Проект білоруського художника А. Задоріна
з2
Ornament Art Space (вул. Анрі Барбюса, 53):
– «The Space». Живопис А. Поперняка (м. Київ)
2-22
Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
– Живопис І. Труша (1869–1941, м. Львів). У рамках проекту
з7
«10 видатних художників України ХХ століття»
PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2):
протягом – «І знову демократія?». Міжнародна колективна виставка:
Ф. Аліс (Бельгія), Г. Макуга (Польща), О. Еліассон (Данія)
місяця
та ін.
Художня сквот-галерея «Речовий доказ» (вул. Рейтарська, 8б):
–
«Навколо порожнечі». Графіка І. Селеменєва
до 8
А. Підлісного

та

Spivakovska ART:EGO culture Center (вул. Саксаганського, 59б):
– Експозиція робіт українських художників з 4-го видання
2-11
щорічного каталогу сучасного мистецтва світу «We
Contemporary 2018 Special Edition», представленого MUSA
International Art Space
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Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13):
– «ART Bazar – 2018». Живопис, графіка, скульптура
до 6
сучасних українських художників
Галерея «Триптих» (Андріївський узвіз, 34):
– «IDOLS: The Art of Heavy Metal». Роботи Е. Сеґарри
до 14
(фотографія), М. Цоя (живопис) та І. Гречаника (скульптура)
Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19 в):
– Виставково-мистецький проект «Свято Врожаю – 2018»
3-24
Арт-галерея-майстерня «ХудГраф» (вул. Межигірська, 23/22):
– «Про все». Живопис, графіка, медіа-арт А. Зелінського
1-21
Арт-галерея «Цех» (вул. Кирилівська, 69):
протягом – «Так тримати!». Живопис Є. Петрова (м. Одеса)
місяця
«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22-в):
– «Колекція». Арт-проект О. Жумайлової-Дмитровської (м.
до 14
Київ)
«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):
– «Замок Свірж: Генеза». Присвячено ключовим моментам
до 25
історії замку, що знаходиться в с. Свірж Львівської обл. (у
рамках проекту «Замок Свірж. Генеза. Розробка концепції
ревіталізації та пристосування замку»)
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