МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, ГРУДЕНЬ – 2018*
Серед дат, що відзначатимуться:
05.12
06.12
07.12
09.12
10.12
10–16.12
14.12

–
–
–
–
–
–
–

20.12
24.12

–
–

04.12
25.12

–
–

День волонтера
День Збройних сил України
День місцевого самоврядування
День благодійності
День прав людини
Всеукраїнський тиждень права
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
Міжнародний день солідарності людей
День працівників архівних установ
Головні релігійні свята:
Введення до храму Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста)
Різдво Христове
Докладніше про дати місяця натиснути тут

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ **
 Всеукраїнський конкурс-фестиваль дитячої творчості «Зоряний Старт»
(01.12)
 Перший україно-кримськотатарський літературний фестиваль «Кримський
інжир» (01–02.12, Кримський дім, вул. Омеляновича-Павленка, 9):
http://litakcent.com/2018/11/28/vidoma-programa-festivalyu-krimskiy-inzhir/
 XVIII Міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez (06–17.12, міста
України: Київ, Львів, Харків, Одеса, Тернопіль, Суми, Луцьк, Рівне, ІваноФранківськ, Ужгород, Маріуполь, Бердичів, Дрогобич, Краматорськ; міста
Польщі: Варшава, Вроцлав, Перемишль, Люблін, Білосток, с. Новиця
Малопольського воєводства): https://suspilne.media/news/950
 XXV Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Крок-2018: у рідній
гавані» (06–09.12, Будинок кіно)
 Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ–2018» (07–09.12,
Національна філармонія України):
http://www.ufest.in.ua/kyiv/afisha/festivals/mizhnarodniy-festival-gitarnoyi*

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

**
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muziki-kiyiv-2018
Всеукраїнський конкурс хореографії Ukrainian Dance Cup (08.12, Центр
культури та мистецтв СБУ)
Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс «Моя Україна» (09.12)
Всеукраїнський мистецький конкурс «Різдвяні мініатюри» (12–17.12)
XV Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс-фестиваль «Kiev
Art Time» (15–16.12)
Х Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Лавина Талантів» (22.12,
КНУБА, вул. Преображенська, 2)

Новорічні вистави та концерти
Новорічно-різдвяні заходи 2019 року на Софійській площі (19.12.2018–
13.01.2019) та на Контрактовій площі (15.12.2018–20.01.2019)
https://theworldnews.net/ua-news/novii-rik-2019-iakoiu-bude-golovnaialinka-ukrayini-ts-ogo-roku
Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-12-2018
– «Карнавальна феєрія». Новорічно-різдвяне шоу за участі
14
українських зірок естради та талановитих дітей
(18:30)
16
(12:00)

– М. Римський-Корсаков «Казка про царя Салтана» (казка на 2
дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і
проекційними ефектами)

18,
30
(12:00,
19:00),
31
(12:00,
17:00)

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

22
(12:00)

– Новорічний концерт Київської муніципальної академії танцю
імені Сержа Лифаря

23
(14:00,
19:00)

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет на 2 дії). Вистава Театру
«Молодий балет Києва»

25, 26

– Новорічно-різдвяний концерт за участі провідних майстрів
оперної та балетної сцени

27, 28

–

ХI «Новорічний Штраус-концерт»
Національної опери України

за

участі

солістів
2

Київський національний академічний театр оперети:
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-gruden%60-18-1-723x1024.jpg
– Музика Г. Гладкова «Пригоди бременських музикантів»
16
(музична казка за п’єсою Ю. Ентіна та В. Ліванова «Трубадур
(12:00)
та його друзі»)
22
(11:00,
14:00)

– Музика О. Рибнікова «Пригоди Буратіно» (музична казка на 1
дію)

23
(11:00,
14:00)

– Музика С. Бедусенка «Лампа Аладдіна» (музична казка на 1
дію)

27
(11:00)

– Музика В. Домшинського «Чіполліно» за мотивами казки Дж.
Родарі «Пригоди Чіполліно» (музична казка на 1 дію)

26, 27, 28

– Новорічний концерт «Штраус в опереті»

28, 30
(11:00)

–

Музика В. Домшинського «Білосніжка та семеро гномів»
(музична казка; за мотивами казки братів Грімм)

29, 30

– Святковий концерт «Різдвяні зустрічі». Українські колядки і
щедрівки, класичні твори Й. Штрауса у виконанні артистів та
оркестру театру

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
Основна сцена
– Н. Птушкіна «Різдвяні марева» (комедія на 2 дії; оновлена
25, 31
версія)
29, 30
(10:00,
13:00),
31
(13:00)

– «Чарівник Смарагдового міста» (музична вистава за мотивами
однойменної казки О. Волкова)

Київський академічний театр «Колесо»:
24, 25

– Н. Жилінська, І. Кліщевська «Вечорниці». Вечір з піснями,
танцями і веселощами у компанії улюблених гоголівських
персонажів

Київський академічний Молодий театр:
– І. Пелюк «Принцеса Лебідь» (казка-мюзикл)
30
3

(12:00)
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2018-12.html
– «Пассажир в чемодане» за п’єсою У. Хуба «У ковчега в
23, 30
восемь» (весела історія для дітей та дорослих без антракту)
(12:00)
28
(12:00)

– Я. Стельмах «Том Сойєр» (пригодницька історія про дружбу і
кохання; за романом Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»)

29
(12:00)

– В. Бойко «Даринка, Гриць та нечиста сила» (весела й мудра
казка)

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
http://tuz.kiev.ua/afisha/Dec_2018
– «Скрудж (Різдвяна пісня у прозі)» (фентезі у п’яти куплетах; за
5
повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня»)
(15:00),
6, 29
(12:00)
7, 8,
(12:00)
15
(12:00,
15:00)
12, 20, 21
(11:30,
14:00),
13, 19
(11:00,
13:30),
14
(11:30),
16
(13:00),
18
(12:00),
13
(14:00),
14
(12:00),
17, 27,
28, 31
(11:00,

– Г. К. Андерсен «Снігова королева» (музична казка на 2 дії)

– С. Козлов «Де знайти ялинку?» (новорічна пригода для дітей
від 4-х років)

– С. Маршак «Дванадцять місяців» (казка-феєрія на 2 дії)

4

14:00)
18
(11:00,
14:00);
19
(12:00,
15:00)

– «Поради Святого Миколая» (народний бурлеск; для дітей від 7
років)

22, 24, 26
(11:00,
14:00);
25
(11:00,
14:00,
16:00)

– «Новорічні пригоди Сажотруса» (музична казка для дітей з 8ми років)

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
– Л. Жуховицький «Принцеса та Сажотрус» (казкова історія)
9
(12:00)
Театр «Божа корівка»:
http://nut.kiev.ua/content/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%
D0%BD%D1%8C-2018
15, 16, 25 – А. Воробйов «Сім добрих справ Святого Миколая» (виставагра для дітей від 3-х до 9-ти років)
(10:30,
13:00),
19
(17:00)
22, 29
(12:00),
24, 31
(13:00)

– А. Воробйов «Новогодние приключения Снеговика» (казка в
новорічну ніч для дітей від 4-х до 11-ти років)

23, 24,
30, 31
(10:30)

– А. Воробйов «Зимняя сказка» (випадок у лісі напередодні
Нового року; вистава для дітей від 3-х до 10-ти років)

23, 30
(13:00)

– Т. Макарова «Снег отправляется в город» (снігова історія
дівчинки Тані для дітей від 5-ти до 12-ти років)

23
(15:30)

– Бал «Чарівний»

24, 25
(15:30)

– Бал «Різдвяний»
5

29
(15:30)

– Бал «Сюрприз»

30
(15:30)

– Бал «Традиційний»

31
(15:30)

– Бал «Новорічний»

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2018-12
– Д. Драпіковський «Мороз-Морозенко» (різдвяна чудасія для
19
дітей)
(11:00),
20
(11:00,
13:30),
25, 26
(10:30,
13:00,
15:30)
21, 22
(11:00,
13:30),
31
(10:30,
13:00)

– А. Колесніков «Карлик Ніс» (мюзикл для дітей; прем’єра)

23, 24,
29, 30
(10:30,
13:00,
15:30,
17:30)

–

Ю. Шаповал «Красуня і Чудовисько» (казка-мюзикл; за
твором Г.-С. Вільньова та Ж.-М. Бомона)

26, 27,
28, 30
(11:30),
31
(11:30,
13:30)

–

К. Лук’яненко «Різдвяна рукавичка» (новорічно-різдвяне
дійство для дітей; за мотивами української народної казки
«Рукавичка»)

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Дніпра: https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatrlalok-109.html
– І. Заграєвська «Легенда про північне сяйво» (романтична казка
9
6

за мотивами фольклору північних народів)

(11:00,
13:00,
17:00)
22
(17:00),
28
(11:00,
13:00)

– С. Козлов «Снігова квітка» (новорічна казка для дітей від 4-х
років)

23
(17:00)

– М. Шуринова «Морозко» (повчальна казка для дітей від 3-х
років)

25
(17:00)

– Б. Бойко «Різдвяна колискова» (музична вистава за біблійним
сюжетом для дітей від 6-ти років)

26
(11:00,
13:00)

– С. Ковальов «Чарівна скрипка» (зимова казка для дітей від 4-х
років; за мотивами білоруських казок)

27
(11:00,
13:00)

– Н. Ланге «Снігова королева» (зимова фантазія для дітей від 4-х
років; за казкою Г. К. Андерсена)

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2): http://www.musictheatre.kiev.ua/
– Б. Павловський «Білосніжка та семеро гномів» (балет на 2 дії;
7
за мотивами казки братів Грімм)
(14:00)
8
(19:00),
24
(12:00)

– М. Римський-Корсаков «Ніч перед Різдвом» (опера на 2 дії; за
однойменною повістю М. Гоголя)

9
(12:00,
15:00),
13
(14:00)

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії; за казкою
Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»)

16

–

Joy to the world (Радість світу!). Різдвяний концерт за участі
хору, симфонічного оркестру, артистів балету та солістіввокалістів театру

19
(14:00)

До Дня Святого Миколая
– М. Римський-Корсаков «Ніч перед Різдвом» (опера на 2 дії; за
однойменною повістю М. Гоголя)

19
(18:00)

– «Ой, хто, хто Миколая любить» (спільний проект з Дитячим
фольклорним театром «Дай Боже»; прем’єра)
7

22, 23,
25, 26,
27, 28,
29, 30
(12:00,
15:00),
31
(12:00)

– П. Табаков «Фабрика Санти» (новорічний мюзикл на 1 дію;
прем’єра)

Національний палац мистецтв «Україна»:
Великий зал
22
Новорічна ялинка
(17:00), – «Академія бешкетників» (казкова вистава за участі артистів
Київської муніципальної академії естрадного та циркового
23, 30
мистецтв)
(11:00,
14:00),
24, 25, 26,
27, 28, 31
(11:00)
Малий зал
22
(13:00,
15:00)

– «Красуня та Чудовисько» (новорічна казка-феєрія). Вистава
київського Театру «Тисячоліття» за участі Творчої групи
«Колоритми»

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:
Оперна студія – Великий зал імені Героя України Василя Сліпака
22, 23
(12:00)

– П. Мага «Новорічний детектив, або Крижана пісня Снігової
королеви» (вибухова казка на 2 дії)

23

– Концерт «Новорічні хіти». К. Пурцеладзе – вокал, П. Ігнатьєв –
рояль

24, 25
(11:00,
13:00)

– «Рапуцель. Новорічні дива» (чарівна вистава для дітей і
дорослих; за мотивами казки братів Грімм)

28, 29, 30
(12:00)

– «Снігова королева» (зимова казка за мотивами твору
Г. К. Андерсена для дітей від 6-ти років). Новорічний проект
«Казки з оркестром» за участі О. Сумської, А. Золотої (художня
водна анімація) та Національного ансамблю солістів «Київська
камерата»

8

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– «Холодне серце» (дивовижна вистава для всієї родини).
29, 30
Новорічне шоу у виконанні акторів одеських театрів
(11:00,
15:00)
Національний цирк України:
– «Краплі живої води» (різдвяна циркова вистава):
15-31
https://parter.ua/ua/event/children/natsionalnyi_tsyrk_ukrainy/krapl
i_zhyvoi_vody.html
Київський планетарій:
– Новорічна дитяча шоу-програма «Космічна місія: в пошуках
19-31
магічних стихій»: https://concert.ua/ru/events/kosmicheskajamissija
Палац спорту:
– «Снігова королева» (новорічна казка на льоду)
28
(16:00,
18:30),
29
(11:00,
13:30,
16:00)
30
(11:00,
13:30,
16:00)

– «Лускунчик». Новорічна казка на льоду за мотивами
твору Е. Т. А. Гофмана (постановка та хореографія –
Д. Дмитренка)

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського:
19, 21, 22 – «Магічні пригоди в Країні фонтанів» (казково-новорічне шоу)
(18:00)
Центр культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):
– «Привітання Миколая» (музична казка-гра на 1 дію)
16
(11:00,
13:30,
16:00)
Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
– «Попелюшка та Театр Тіней» (яскрава новорічна вистава від
29
9

(13:00,
15:00),
30
(11:00,
13:00,
15:00)

Театру тіней «TEULIS»)

На сцені Будинку кіно:
– Пісочне шоу-казка «Снігова королева» за мотивами казки
1, 12,
Г. К. Андерсена від Театру пісочної анімації «Золотий лев»:
16, 19
http://www.golden-lion.kiev.ua/?fbclid=IwAR1g99_iAGifadx(14:00)
vOUsbdF7zklqe4uh5SxiFj248PXhaW4voA_8ik8N8uA
28
(13:30),
29
(11:00,
13:30,
16:00),
30
(11:00,
13:30)

– «Новорічна мандрівка». Театрально-циркове шоу для дітей від
Театру Sherliz (м. Київ)

Національний комплекс «Експоцентр України» (Концерт-холл ВДНГ, просп.
Академіка Глушкова, 1):
– «Резиденція Діда Мороза» (новорічна інтерактивна шоу-казка
8-23
для дітей):
https://parter.ua/ua/event/novyi_rik/vdnh/rezydentsiia_dida_moroza.
html
14-27

– Winterra. Легенда Казкового Краю (зимове 3D-шоу; прем’єра).
Режисери-постановники – К. Томільченко та О. Братковський:
https://parter.ua/ua/event/novyi_rik/vdnh/winterra.html

Театральні прем’єри
На сцені театрального простору «Сцена 6» (Національний центр
О. Довженка, вул. Васильківська, 1):
– «Номери» (вистава за мотивами однойменної п’єси
7
О. Сенцова). Незалежний проект режисера Т. Трунової за
(20:00)
участі Р. Зюбіної, В. Ходос, Х. Синельник та ін.
10

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

12

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

22

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

25, 27

– В. Шекспір «Коріолан» (драма на 2 дії)
Камерна сцена ім. С. Данченка

2, 14

– Л. Нурен «Війна» (драма на 1 дію)

18

– В. Маковій «Буна» (вистава на 1 дію)

19

– «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
– Ф. Шиллер «Підступність і кохання» (соціально-станова
7, 28
трагедія без антракту)
11, 22

– А. Касона «Дерева помирають стоячи» (вистава з антрактом)
Нова сцена

14
(20:00),
23
(17:00)

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

Київський національний академічний театр оперети:
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-gruden%60-18-1-723x1024.jpg
– Музика Дж. Бока «Скрипаль на даху» (мюзикл на 2 дії)
7, 8
9
(19:30)

– М. Мітуа «Акомпаніатор» (монолог-сповідь на 1 дію)
Сцена 77

19

– М. Матіос «Москалиця» (містична драма на 1 дію)

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-center.com.ua/
– «Птаха» (лірична драма за повістю М. Черненко «Біла птаха.
2, 16
Не відлітай»)
18, 25

– М. Куліш «Мина Мазайло» (комедія жаху). Вистава авторської
майстерні Богдана Бенюка
11

Київський академічний Молодий театр:
https://molodyytheatre.com/afisha/2018-12
Основна сцена
21

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

22

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

27

– Р. Тома «Пастка» (детектив з антрактом)
Камерна сцена

8, 23

–

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

мотивами

14, 26

–

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

5, 25

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

26

– Д. Димітріадис «Insenso» (опера без музики). Спільний проект
Молодого театру та Art Syndicate (Греція)

29

–

А. Міллер The crucible/Тяжкі випробування (полювання на
відьом)

Київський академічний драматичний Театр на Подолі:
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
Театральна вітальня
2, 23, 26

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

11, 21, 28 – А. Чехов «Сильніше пристрасті, більше, ніж любов» (комедія)
Нова сцена
2, 25
(12:00)

–

Є. Шварц, М. Ердман «Каїн XVIII» (казка не для ніжних
діточок)

4

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

7, 8

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

13, 23

– В. Жежера «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (драма; за
12

однойменним романом Панаса Мирного)
Київський академічний театр «Золоті ворота»: http://zoloti-vorota.kiev.ua/
1, 2, 26 – В. Шекспір «Річард ІІІ». Міжнародний проект – копродукція із
Магдебурзьким
театром.
Режисер
–
К. Кромбгольц
(м. Магдебург, Німеччина)
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2018-12.html
– «Розлучник» (трагікомічна фантазія на 2 дії; за мотивами
16
однойменної п’єси І. Сапдару)
4, 13
5

– Е.-Е. Шмітт «Гульвіса» (комедія на 2 дії )
– «Дім на краю душі» (ціна таємниці…; вистава на 2 дії за
мотивами п’єси Д. Нігро «Іфігенія»)
Мала сцена

2
(15:00)

– «Кохання, джаз і чорт» (ігрища підсвідомості на 2 дії; за
мотивами п’єси Ю. Грушаса)

22, 23
(15:00)

– В. Винниченко «Брехня» (історія однієї сповіді на 2 дії)

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
http://tuz.kiev.ua/afisha/Dec_2018
2
(12:00)

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

7
(13:00),
8
(11:00)

– 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, 16

– Р. Баєр «Змішані почуття» (лірична комедія)

9

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

10

– Л. Сергєєв «Все из себя» (історія в піснях)
13

22

– Д. Корчинський «Віденська кава» (любовний п’ятикутник)
Мікросцена

7, 8,
11, 25
(19:30)

– М. Коляда «Сглаз» (сміх крізь сльози)

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2018-12
Велика зала
27, 28
(10:30,
13:00,
15:30),
14

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

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

1, 22, 23
(11:30)

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

8
(11:30)

– М. Рибалка, Т. Сільченко «Хлопчик-з-мізинчик» (вистава 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/
– Ю. Шевченко «Король Дроздобород» (опера на 2 дії; за
2
однойменною п’єсою Б. Стельмаха за мотивами казки братів
(12:00),
Грімм)
12
(14:00)
Центр мистецтв «Новий український театр»:
http://nut.kiev.ua/content/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%
D0%BD%D1%8C-2018
«Новий український театр»
– О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз без антракту)
15
23

– М. Смілянець «Методи виховання малих засранців» (сімейні
сцени без антракту)
***
14

На сцені Київського академічного театру «Колесо»: http://teatrkoleso.kiev.ua/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
-2019
Камінна зала
10

– Ф. Нетрук «Секс, кохання та рок-н-рол» (комедія). Вистава
Незалежного
театрального
проекту
Theatrum Mundi
(м. Чернігів). У рамках відбіркового туру Міжнародного
театрального фестивалю камерних вистав «AndriyivskyFest.
UkrainianFormat»

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
– «Історії кохання для дорослих» (кабарет-комедія; за мотивами
14
творів З. Ксенджика). Антрепризна вистава за участі
А. Гнатюка, Г. Корогодського, В. Харчишина та ін. (режисерпостановник – В. Жила)
20

– «Про що мовчать жінки» (суто англійський детектив).
Антрепризна вистава за участі О. Савкіна, К. Кістень,
А. Кузіної та ін. (режисер – В. Белозоренко)

22

– «Витівки янголів» (фантастична комедія; за мотивами п’єси
А. Курейчика «Виконувач бажань»). Антрепризна вистава за
участі В. Горянського, Р. Писанки, М. Максимюка, В. Сергеєвої

30
(20:00)

– Лесь Подерв’янський «Рєпка, або Хулі тут не ясно» (комедійна
казка-фентезі для дорослих). Антрепризна вистава за участі
О. Вертинського, К. Вертинської, О. Папуші та ін. (режисер –
В. Жила)

31

– Дж. Барон «Приємна несподіванка» (лірична чутлива комедія).
Антрепризна вистава за участі О. Вертинського та А. Ємцова
(режисер – О. Гаврилюк)

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– «Серенада Сонячної долини». Антрепризна вистава за
2
мотивами однойменної голлівудської комедії. Участь беруть:
О. Сумська, В. Горянський, О. Вертинський та ін. (режисер –
С. Горов)
13

–

«Дракон» (вистава-шоу за однойменною п’єсою-казкою
Є. Шварца). Антрепризна вистава за участі В. Горянського,
О. Меламуда, Д. Ступки та ін.

15

– М. Гавран «Чоловік моєї дружини» (комедія). Антрепризна
вистава за участі В. Горянського, О. Жураковської,
Д. Лаленкова (режисер – В. Астахов)
15

28

–

«Будьте як вдома!» (комедія за п’єсою «Squat» Ж.-М. Шевре).
Антрепризна вистава за участі А. Роговцевої, А. Сеітаблаєва,
Г. Корнєєвої та ін. (режисер – К. Степанкова)

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського
На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя України Василя Сліпака:
– «Холостяки і холостячки» (занадто доросла комедія).
16
Антрепризна вистава за участі Д. Малахової, Тали Калатай,
О. Яреми та ін.

Театральні гастролі
Гастролі Чернігівського обласного академічного українського музичнодраматичного театру ім. Т. Г. Шевченка
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
– І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (народна музична
1
комедія на 2 дії)
21

– «Ніч перед Різдвом» (музична комедія на 1 дію; за мотивами
однойменної повісті М. Гоголя)

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– «… в Бореньке чего-то нет» (комедія). Антрепризна вистава
15, 16
Театру «Квартет И» за участі М. Віторгана, П. Майкова,
М. Поліцеймако та ін. (РФ)
24

– І. Іоаннесян, Н. Болтянська «Якого біса» (комедія).
Антрепризна вистава за участі А. Роговцевої, В. Шендеровича,
А. Сидельникова та ін. Постановка Продюсерської компанії
Stage RС (Велика Британія), режисер – А. Маньковська (РФ)

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського
На сцені Оперної студії – Великий зал імені Героя України Василя Сліпака:
– «Імперія Янголів» (вистава на 2 дії; за мотивами бестселера
2
Б. Вербера). Вистава Авторського театру «Може бути»
(м. Харків)
9

– «Вечеря на трьох» (лірична комедія; режисер – М. Осипов).
Вистава Центру сучасного мистецтва «Нова сцена» (м. Харків)

Концерти та інші заходи
Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка:
16

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
8

Біла зала київського Будинку вчених НАНУ
– «І на тім рушничкові». Вечір вокальних дуетів, присвячений
творчості композитора Платона Майбороди. Ансамбль
народних
інструментів
«Дивограй»
(керівник
–
В. Чорнокондратенко), Л. Ткач (сопрано), А. Юрченко
(баритон)

17

До Дня Святого Миколая
– «Ой, хто Миколая любить». Хорові твори українських
композиторів ХІХ-ХХ ст. та колядки народів світу

19

Свято народної музики
– Щорічний концерт до Дня Святого Миколая (започаткований
М. І. Різолем) за участі ансамблів народної музики

21

– «Від Миколая до Різдва». Концерт циклу «Вечори української
музики. Спадщина і сучасність» (у рамках ювілейних заходів
до 75-річчя Національного заслуженого академічного
українського народного хору України імені Г. Г. Верьовки)

25

Різдво у стилі JAZZ
– Національний академічний духовий оркестр України (диригент
– О. Вікулов), солістка – О. Діброва

30

– «Новорічна феєрія Штрауса». Національний президентський
оркестр (духовий оркестр). Художній керівник і головний
диригент – А. Молотай

Національний будинок органної та камерної музики України:
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/l
ang,ua/
4
Музичні шедеври Німеччини та Австрії
– Н. а. України І. Кучер (віолончель), заслужені артисти України:
(19:30)
Н. Пилатюк (скрипка), В. Балаховська (орган); С. Андрощук
(тенор), Т. Войтех (фортепіано)
6
(19:30)

– «Нові імена». Участь беруть: Камерний оркестр «Валерій
Соколов та друзі», диригент – В. Протасов. Солісти:
з. а. України Г. Бубнова (орган), В. Соколов (скрипка),
Н. Гордєєва (скрипка), О. Жукова (клавесин), І. Ушаньова
(сопрано) та ін.

14
(19:30)

Великий концерт з маленьких шедеврів
– Камерний ансамбль «Київ», з. а. України І. Харечко (орган),
С. Котко (колоратурний бас)

15

«Різдвяна рапсодія»
17

(19:30)

– З. а. України В. Балаховська (орган)

18
(19:30)

«Різдвяні вечори в стилі бароко» (вечір перший). Музика
Й. С. Баха
– З. а. України Г. Бубнова (орган)

19
(19:30)

«На Святого Миколая»
– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського,
диригент – н. а. України І. Андрієвський. Солісти: н. а. України
І. Андрієвський (скрипка), Н. Сіваченко (скрипка), партія органа
– з. а. України І. Харечко

21
(19:30)

«Різдвяні вечори в стилі бароко» (вечір другий)
– Н. а. України І. Калиновська (орган)

27
(19:30)

Різдвяний настрій
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. Миколи Лисенка,
Камерний ансамбль «Київ-Брасс», заслужені артисти України
А. Ільків (труба), К. Баженова (фортепіано), І. Харечко (орган)

29
(19:30)

–

«Молитва». Герой України, н. а. України О. Басистюк
(сопрано), заслужені артисти України І. Іщак (контртенор),
Г. Бубнова (орган)

Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-12-2018
– Love is. Шоу скрипальки та співачки Асії Ахат за участі
4
американського музиканта Ітана Бортника
8
9
(12:00)

– Творчий вечір н. а. України Катерини Кухар
–

Концерт учнів і студентів
хореографічного училища

Київського

державного

Національний палац мистецтв «Україна»:
http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/
Великий зал
– ХІ Пісенний фестиваль «Родина» імені Назарія Яремчука. За
2
участі П. Дворського, В. Павліка, П. Зіброва та ін.
4

– Концерт музичного колективу Gregorian (Німеччина)
альбомом «Holy Chants» в рамках міжнародного туру

6

– Виступ рок-гурту URIAH HEEP зі своїми хітами та новими
композиціями (Велика Британія)

7, 8
9

– Концертна версія рок-опери «MOZART»
Великого симфонічного оркестру)
– ХХІІІ Урочиста

церемонія

вручення

(у

з

супроводі

музичної

премії
18

«Шлягер року 2018» та святковий гала-концерт

(17:00)
10

–

11

– Сергій Бабкін з презентацією альбому «Музасфера»

17

– Концерт піаніста-віртуоза та композитора Євгена Хмари

18

– «Новорічна музична платформа» (нагородження головних хітів
року). За участі І. Білик, О. Пономарьова, О. Полякової та ін.

19

– «Новорічна музична платформа» (нагородження головних хітів
року). За участі О. Винника, О. Білозір, С. Бабкіна та ін.

28, 29

– Різдвяно-новорічний святковий концерт Grand Christmas у
виконанні оркестру Lords of the Sound та запрошених гостей:
Tenors Bel`Canto, Державного академічного Волинського
народного хору, балету Colors та солістів

31

Дідьє Маруані та гурт Space (Франція) з новою шоупрограмою (в рамках міжнародного туру)

– Новорічний святковий концерт Тіни Кароль

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
https://kiev.karabas.com/ua/hall/mcki-oktyabrskij-dvorec/
–
Концерт музиканта і композитора Рікі Вейкмана (Велика
5
Британія) у супроводі симфонічного оркестру
6

– Концерт співачки та авторки пісень Бет Харт (США)

8
(20:00)

– Христина Соловій з презентацією альбому «Любий друг»

9
(14:30,
18:00)

– Віденський Штраус-оркестр з новою програмою «Віденська
пристрасть». Диригент – Пітер Гут (Австрія)

10, 11

– Концерт Наталії Валевської з програмою «Палала»

12
(19:30)

– Заключний концерт всеукраїнського туру музичного етно-гурту
«ДахаБраха»

18

– Державний ансамбль пісні і танцю Грузії KUTAISI з новою
програмою «Грузинське Різдво!» у рамках всеукраїнського
гастрольного туру

19

– Концерт гурту Secret Service (Швеція)

22

– Андрій Макаревич (РФ) з джазовим проектом «Your 5»

25

–

31

– «За п’ять годин до Нового року». Концерт популярних хітів
світової класики у виконанні Національного оркестру
народних інструментів України (диригент – В. Гуцал)
19

Новий 2019 рік на телеканалі ZIK. Новорічний концерт за
участі І. Поповича, Н. Бучинської, В. Павліка та ін.

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-center.com.ua/
– «Французькі мелодії». Вечір французької музики пам’яті
7
Шарля Азнавура
20

– «Зустрічі біля каміна». Вечір романсу за участі В. Опенька
(баритон), вокального тріо «Тріада» та артистів Київського
національного академічного театру оперети

21

– Вечір пам’яті Івана Козловського за участі солістів київських
музичних театрів. Показ документального фільму «Мрія»
(режисер – Д. Галушка)

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:
Оперна студія – Великий зал імені Героя України Василя Сліпака
– Ювілейний концерт з нагоди 175-річчя заснування Народної
3
хорової капели «Дніпро» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (ведуча – з. а. України
А. Рудницька)
28, 29, 30 – «Зимовий вечір з класикою». Концерт класичної музики за
участі Національного ансамблю солістів «Київська
камерата» та А. Золотої (художня водна анімація)
Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:
– Сергій Піскун з концертною програмою «Алые розы – Одній
12
тобі». Зірковий гість – Катерина Бужинська
– «О чем нельзя». Творчий вечір російського поета,
15
журналіста, сценариста та кінокритика Дмитра Бикова
Київський планетарій:
https://concert.ua/ru/venue/kievskijplanetarij?gclid=EAIaIQobChMIpeGij7353gIVCNiyCh1a6gRcEAAYASAAEgK_HP
D_BwE
– «Етно під зоряним небом». Музичний вечір метал-гурту
16
MOTANKA (м. Луцьк)
(19:30)
22, 23
(19:30)

– «Новорічний Бурлеск». Шоу Театру мюзиклу Comme il faut і
Київського планетарію в рамках художнього проекту
«ARTSPACE»

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2):
http://www.musictheatre.kiev.ua/
20

– Концерт за участі учнів та студентів Київської
муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря

16
(12:00)

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
30
Прем’єра
– «В моєму серці». Тетяна Ша та Ольга Львова запрошують на
вечір українського неоромансу
Палац спорту:
– Шоу Михайла Поплавського «Я у тебе один!»
4
(18:00)
7

– «Дым сигарет с ментолом». Концерт гурту «Ненсі» пам’яті
соліста гурту – Сергія Бондаренка (у рамках ювілейного туру
«Гурту ”Ненсі“ – 25!»)

18

–

Концерт гурту Беz обмежень у рамках масштабного туру
«Буду з тобою!»

Національний цирк України:
http://www.circus.kiev.ua/services/
1, 2, 8, 9 – Нова міжнародна програма «Шоу велетенських фонтанів»
(12:00,
16:00)
Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського:
1
Кузьмі – 50!
– Концерт гурту «Скрябін», присвячений 50-річчю від дня
народження А. Кузьменка (у супроводі оркестру та хору
Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України, диригент –
Д. Антонюк)
8

– Музичне шоу «Битва Оркестрів». Участь беруть: Естраднодуховий оркестр «Сувенір» (під керівництвом О. Білошапки)
та Київський академічний муніципальний духовий оркестр
(під керівництвом Ю. Мельника)

15

– Концерт угорського піаніста і композитора Петера Бенце

Центр культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):
– «Romantic SAX». Концерт романтичної саксофонної музики
2
зірки ізраїльської естради J. Seven (Джей Севен)
Будинок архітектора:
https://kiev.karabas.com/hall/dom-arkhitektora/
21

25

– «Різдвяний концерт» Національного академічного оркестру
народних інструментів України (диригент – В. Гуцал)

30

– Виступ джазового виконавця Gregory Boyd (Грегорі Бойд,
США) з програмою Christmas Jazz Songs – Nat King Cole
(Різдвяні Джазові Пісні – Нат Кінг Коул)

Будинок актора: https://kiev.karabas.com/ua/hall/dom-aktera/
– «Шуберт, Ліст, Франк». Концерт, присвячений творчості
5
композиторів-романтиків XIX ст., за участі піаніста Геннадія
Дем’янчука
17

– Концерт Народного ансамблю «Азербайджан» за участі н. а.
України Г. Аббасова та співачки і телеведучої Н. Кудряшової

20

– «Різдво з бандурою». Українські пісні і колядки, романси,
інструментальна музика у виконанні Л. Дедюх (вокал,
бандура) та Р. Гриньківа (бандура)

Будинок кіно:
http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/
– Прем’єра художнього фільму «Кримська історія Х» (режисер
1
та автор сценарію – І. Парфенов, Україна, 2018 рік)
(18:30)
5

– Прем’єра художнього фільму «Герой мого часу» (режисер
Тоня Ноябрьова, Україна, 2018 рік)

9

–

10

Посольство Аргентинської
Республіки в Україні
представляє до Дня прав людини
– Художній фільм «Коблік» (режисер С. Боренштейн,
Аргентина, Іспанія, 2016 рік)

12
(18:30)

– Прем’єра художнього фільму «Тримай біля серця» (режисер
– В. Шалига, Студія Svitvideoproduction, 2017 рік)

18
(18:30)

Вечір до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
– В програмі: фрагменти фільмів про Чорнобильську трагедію,
спогади учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
(ведучий – режисер, тележурналіст А. Михайлик)

20
(18:30)

–

Прем'єра документального фільму «Місце сили» (режисер,
продюсер, автор ідеї – Т. Станєва, Україна, 2018 рік)

Пам’яті кінорежисера Кіри Муратової (1935–2018). У
програмі вечора: Роман Балаян про Кіру Муратову, показ
художнього фільму «Настроювач» (режисер – К. Муратова,
Одеська кіностудія, 2004 рік). Модератор – кінознавець
С. Тримбач
22

21
(18:30)

До 90-річчя Національної кіностудії художніх фільмів
імені Олександра Довженка
– Показ художнього фільму «Запорожець за Дунаєм»
(за мотивами однойменної опери С. Гулака-Артемовського;
режисери-постановники: М. Засєєв-Руденко, О. Ковальова,
Національна студія художніх фільмів ім. О. Довженка, 2006
рік)

На сцені Будинку кіно:
– Концерт литовської співачки Аліни Орлової з презентацією
20
нового альбому «Daybreak»
(20:00)
Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
– «Очі в очі». Творчий вечір журналіста і телеведучого Дмитра
15
Гордона
Музей книги і друкарства України:
– Виступ музичного колективу стародавньої музики «Хорея
12, 18
Козацька»
28

–

«Різдвяне диво». Концерт оперної співачки (лірикоколоратурне сопрано), н. а. України Вікторії Лук’янець

23

ВИСТАВКИ
Національний музей історії України:
– «ГолодоМор». Присвячено пам’яті жертв Голодомору 1932–
до 3
1933 рр.: твори н. х. України В. Франчука та експонати з фондів
музею (за підтримки Українського культурного фонду)
– «Сонце на намисті. Дукач». Прикраси українських жінок XVII
– початку XX ст.
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)
– «Революція гідності: шлях боротьби». Присячено п’ятій
річниці початку Євромайдану
– «Традиція і стиль». До 220-річчя заснування КиєвоМежигірської фаянсової фабрики
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
– «Відбудова Хрещатика: конкурс та проектування».
Оригінальні роботи архітектурного конкурсу, присвяченого
повоєнній відбудові головної вулиці м. Києва
– «Християнська спадщина нашої землі: Північ». Експонати
від часів Хрещення Русі до початку ХХ ст. Київської,
Чернігівської та Житомирської областей (за підтримки
24

програми міського голови м. Дніпра Б. Філатова «Культурна
столиця»)
Софійський собор
протягом – «Софія Київська: 1000-річчя могутності духу». Про створення
та історичну долю Софійського собору: артефакти княжої
місяця
доби – візантійські монети, печатки, архітектурні деталі та
будівельні матеріали часів Київської Русі-України, мозаїки та
фрески тощо (за підтримки Українського культурного фонду)
Північна галерея
протягом – «Піднесена до небес». До 250-річчя освячення Андріївської
церкви (історія зведення, оздоблення, відреставровані ікони
місяця
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:
– Серія картин-ескізів до графічного роману про життя доньки
до 13
Ярослава Мудрого, королеви Франції «Анна Ярославна.
Мальована стрічка», виконаних сучасними українськими
художниками
–
«Всевидяще око України…».
До 180-річчя від дня
1-18
народження письменника і перекладача І. Нечуя-Левицького
(1838–1918). Спільно з Інститутом літератури ім. Т. Г.
Шевченка НАН України
– «Вони наближали незалежність». Портрети сучасних
1-31
українських письменників з мистецької серії н. х. України
В. Слєпченка «Літературна еліта України»
– «З книжкової полиці. Книги Оксани Кротюк». Виставка книг
та ілюстрацій
– Роботи сучасних українських живописців, графіків та
7-31
фотохудожників до Свята Катерини (у рамках культурномистецького проекту «Коло Катерини»). Спільно з Дирекцією
художніх виставок України
– До 105-ї річниці від дня народження письменника і
10-20
драматурга П. Воронька (1913–1988; з фондів музею)
25

17-31
22-31

–

«Українське Різдво». Роботи вихованців київських
мистецьких шкіл
– До 185-річчя від дня народження письменниці та перекладача
Марка Вовчка (1833–1907; з музейної колекції)

Національний музей історії України у Другій світовій війні:
– «Вирване коріння». Документально-інформаційний проект
до 16
про примусові переселення українців у 1944–1951 роках
(депортації, вимушені еміграції, евакуації без повернення,
трансфери, спеціальні військові операції)
Національний музей «Київська картинна галерея»:
– «Ціна усього». Нова серія робіт Ю. Сивирина (м. Київ; за
до 9
підтримки Bereznitsky Art Foundation)
протягом – «Путь-дорога». Живопис художників другої половини ХІХ –
ХХ ст.: І. Айвазовського, І. Шишкіна, О. Саврасова та ін.
місяця
(з експозицій музею)
«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею
«Київська картинна галерея»):
– «Закутки». Графіка О. Голубєвої (м. Київ)
до 2
– «Байки нашого міста». Живопис А. Фельдмана (м. Київ)
4-14
Національний музей Тараса Шевченка:
– «Landschaft». Живопис та графіка В. Кудіна (м. Київ)
до 16
– Живопис О. Фурси (м. Київ)
з 19
протягом – «[Не]втрачений артефакт». Відреставрована ікона
Г. Честахівського «Скорботна Богородиця» (з родинної
місяця
колекції)
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка:
– До 90-річчя з дня відкриття Літературно-меморіального
до 18
будинку-музею Т. Г. Шевченка
протягом
Арт-проект однієї картини
– «Портрет Тараса Шевченка» роботи П. Ярмоленка (1886–
місяця
1953)
– «Від Миколая до Різдва». Роботи учнів Центру творчості
з 19
дітей та юнацтва Оболонського району м. Києва та
авторські ляльки-мотанки О. Сухоцької
Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
– «Дихотомія». Кераміка В. Хижинського (Луцьк–Київ)
до 2
– «Білокурівський листопад». Культурно-мистецька програма
до 7
до 118-ї річниці від дня народження К. В. Білокур (1900–
26

до 15
з6
з 20

1961)
– «Квадра-міні-метал». Всеукраїнська виставка сучасного
ювелірного та емальєрного мистецтва
– Керамічна скульптура І. Норець (м. Київ)
– До 110-річчя від дня народження М. О. Примаченко
(1909–1997; з колекції музею)

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
– «Будда. Той, що пройшов світами Сансари». Твори
до 16
буддійського мистецтва з фондів Музею Ханенків та
Одеського музею західного і східного мистецтва та
приватної колекції І. Понамарчука
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
– «Щирі. Свята». Світлини українських зірок в національному
до 2
вбранні ХІХ ст. з різних регіонів України
– «Ідентичність, Перервана». Живопис О. Родняк (Україна –
до 9
США)
– «Пам’ятаємо!». Інформаційно-документальний проект до
85-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 рр.
– Ювілейна виставка до 25-річчя з часу створення музею
до 13
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
– «Між іншим». Живопис Л. Клюшкіної (м. Київ)
до 3
– «Світ пташиних таємниць». Живопис Н. Петрової-Єщенко
5-19
(м. Київ)
– «Лялькове диво». Колективна виставка живопису і ляльок
11-26
українських мисткинь: А. Кацан, К. Касьяненко, Т. Півнюк
та ін.
– Персональна виставка живопису А. Криволапа (м. Київ)
з 13
Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»):
протягом – «Микола Кричевський. Мистець і світ». До 120-річчя від дня
народження живописця і графіка, художника театру
місяця
М. В. Кричевського (1898–1961)
– «Наш Сікорський». Історико-меморіальний виставковий
проект, присвячений українському та американському
авіаконструктору І. Сікорському (1889–1972)
Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
– «Ексцентрика та Експресія. Українська авангардна
до 7
сценографія». До 95-річчя заснування музею (з фондової
колекції)
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з 14
протягом
місяця

– До 60-річчя від дня народження художника театру,
живописця з. д. м. України А. Александровича-Дочевського
– «Музейний чулан Василя Василька». До 95-річчя заснування
музею

Будинок-музей М. Заньковецької:
– «Марія Заньковецька в світлі 95-річчя історії Музею
з 14
театрального, музичного і кіномистецтва України»
(з фондової колекції музею)
Музей книги і друкарства України:
– «Я ще вернуся! Гарячим вітром…». До 140-річчя від дня
до 24
народження письменника і драматурга Олександра Олеся
(1878–1944)
– «TERRA». Живопис К. Касьяненко (м. Київ)
з7
– V Фестиваль української дитячої книги «Зимові забави
14-15
Азбукового Королівства»
–
До 80-річчя від дня народження мистецтвознавця
з 21
Д. В. Степовика
Музей сучасного мистецтва України:
– «Саша Прахова. Сім’я». Роботи О. Прахової, Г. Гончарова,
до 16
М. Гончарова та М. Гончарова-молодшого (у рамках
музейного проекту «Семейные ценности – Родинні
зв’язки»)
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
до 13

–

до 17

–

з 17

–

21-31

–

Музей Лесі Українки
«Все буде добре». Живопис Н. Мкртчян (м. Кременчук,
Полтавська обл.). За сприяння Президентського фонду
Л. Кучми «Україна»
«Василь Чебаник. Графіка української мови». До Дня
української писемності та мови
«Синергія творчості». Живопис О. Грек (м. Ніжин,
Чернігівська обл.). За сприяння Президентського фонду
Л. Кучми «Україна»
Живопис українських художників ХХ століття (з приватних
колекцій)

Музей гетьманства:
– «На рідній, на своїй землі». Живопис І. Черниша та твори
до 6
декоративно-ужиткового мистецтва Н. Дмитренко
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до 30

з 10

–

«Шлях 20+». Роботи учнів ДСХШІ І–ІІІ ст. «Колегіум
мистецтв у Опішні» ім. В. Кричевського (до 20-річчя з часу
заснування
навчального
закладу).
За
сприяння
Президентського фонду Л. Кучми «Україна»
– Персональна виставка Л. Гончарук (вишитий шовковий
живопис; м. Київ)

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
– До 80-річчя від дня народження поета, перекладача та
до 17
мовознавця В. Житника (1938–2010)
– «Все тоне у безумній черемшині». Живопис М. Варченко
до 21
(м. Вишгород, Київська обл.)
– «Космічні, вічні хвилі, що єднають зоряні світи». До 95з3
річчя від дня народження поета і перекладача
В. Кочевського (1923–2005)
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова (Андріївський узвіз, 13):
– «Icons \\ Shift». Проект українських та зарубіжних
до 20
художників, які працюють у напрямку безпредметного
мистецтва (у рамках серії лабораторних виставок KNO Lab.
Space)
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
– «Курбас: Нові світи». Мистецький проект, присвячений
до 2
творчості театрального актора, режисера-новатора Леся
Курбаса (1887–1937)
– «Татусі у фокусі». Фотовиставка до Міжнародного дня
до 16
передчасно народженої дитини
протягом – «Революціонуймо». Роботи 30 сучасних художників і
художніх груп з 15 країн світу та артефакти з фондів Музею
місяця
Майдану
Мала галерея
протягом – Наприкінці / Finally. Роботи групи художників, сформованої
на початку 90-х років минулого сторіччя в Іваномісяця
Франківську: А. Звіжинського, Р. Котерліна, Ю. Іздрика,
І. Перекліти, М. Яремака, В. Мулика, М. Короля,
Я. Яновського
Французький інститут в Україні:
– «Єва, занадто Єва». Літографії Н. Савенко (м. Київ)
до 25
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Центральний будинок художника НСХУ:
– «Знаки сучасного мистецтва Одеси». До 80-річчя Одеської
до 10
обласної організації НСХУ (малярство, графіка, скульптура,
декоративно-прикладне мистецтво)
– Всеукраїнська художня різдвяна виставка (образотворче та
з 21
декоративно-ужиткове мистецтво)
Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
– «Київська книжкова виставка»:
13-16
https://day.kyiv.ua/uk/news/121118-13-16-grudnya-2018-roku-vprymishchenni-mizhnarodnogo-vystavkovogo-i-kongres-centru
ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):
протягом – «Камо грядеши?». Живопис н. х. України Л. Медвідя
(смт Рудне, Львівська обл.)
місяця
ART «14 gallery» (пров. Михайлівський, 14):
протягом – «Фрагмент». Живопис С. Звягінцева (м. Київ)
місяця
Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21):
– «Чорним по білому». Спільна виставка В. Кришовського
до 9
(графіка) та В. Шерешевського (живопис)
«Voloshyn gallery» (вул. Терещенківська, 13):
– «Що я тут роблю?». Нова урбаністична мікросерія О. Сая,
до 16
представлена у рамках масштабної серії-практики Excel-Art
(м. Київ)
Мистецький простір «Gallery 83» (вул. Тарасівська, 3а):
– «Транскрипт». Живопис та інсталяції О. Токовенко
до 2
(м. Одеса)
Галерея «Дукат» (вул. Рейтарська, 8б):
– Живопис, графіка, фотографія та скульптура митців ХХ-ХХI
6-11
cт.: Г. Якутовича, А. Горської, А. Криволапа та ін. (у рамках
VII Тихого аукціону)
«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21):
протягом – «Сузір’я». Роботи одеських художників: О. Соколова (1919–
30

місяця

1990) та М. Лукіна (із серії Сузір’я/ Constellations)

Зона креативних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8):
–
«Інтерактивний майданчик». Виставка інтерактивних
до 16
інсталяцій (спільно з Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center,
м. Вроцлав, Польща):
https://kyiv-online.net/events/arts/vystavka-interaktyvnyjmajdanchyk/
– «East West Post». Графічні роботи відомих дизайнерів з
до 27
різних країн світу: CYAN (Німеччина), І. Гуровича (РФ),
Erich Brechbühl (Швейцарія), Jinwoo Lee (Корея) та інших (у
рамках плакатної дизайн-акції «Схід-Захід»)
«КалитаАртКлуб» (вул. Малопідвальна, 21/8):
– «Фото на згадку». Живопис та графіка О. Аполлонова
1-27
(м. Київ)
Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31):
протягом – «Світ Ікон». Роботи сучасних українських іконописців:
А. Завальної, О. Возіянова, О. Малінки та ін.
місяця
Галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська, 1):
– «Гарет Джонс. Щоденник». Присвячено постаті видатного
до 10
британського журналіста Г. Джонса, який першим розповів
світові правду про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні
Арт-галерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2):
– «Засіяне поле». Емалі О. Коваля (м. Київ)
протягом
місяця
– «Кольорові враження». Живопис Р. Іващенка (м. Київ)
Арт-галерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська, 11)
– «Колір, як лабіринт…». Живопис І. Турецького (м. Львів)
до 2
– «У відблисках сонця». Живопис А. Гудзикевича
з5
«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22-а):
– «Back to Black». Живопис Л. Колодницького (м. Київ)
до 11
Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12):
– «Генетична пам'ять». Живопис Д. Мостовщикової (м. Київ)
3-13
– Живопис родини Титенків
14-22
– Пам’яті художника-скульптора А. С. Косаревської (1918–
24–30
1993)
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Центр сучасного мистецтва М 17 (вул. Антоновича, 102-104):
–
Арт-проект «Авангард: у пошуках четвертого виміру».
з 15
Роботи
художників-авангардистів:
О.
Богомазова,
В. Єрмилова, О. Екстер та ін. (з музейних та приватних
колекцій)
«Nebo Art Gallery» (вул. Драгомирова, 14):
– «Кадр». Проект білоруського художника А. Задоріна
до 11
Ornament Art Space (вул. Анрі Барбюса, 53):
– «Dea». Арт-проект Н. Мурашкіної (м. Київ)
до 10
Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
– Живопис І. Труша (1869–1941, м. Львів). У рамках проекту
до 8
«10 видатних художників України ХХ століття»
Телецентр «Олівець» (вул. Мельникова, 42):
–
«Сучасні».
Твори
сучасних
українських
до 24
художників: В. Жирова,
А.
Андрійчука
(Kaffelman),
Л. Літвінової, Ю. Шаповала, А. Гаєвої та ін. (за ініціативи
Lera Litvinova Gallery)
PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2):
– «Перспективна». Живопис Лесі Хоменко (м. Київ, у рамках
до 9
PAC-UA)
протягом – «І знову демократія?». Міжнародна колективна виставка:
Ф. Аліс (Бельгія), Г. Макуга (Польща), О. Еліассон (Данія) та
місяця
ін.
Центр сучасного мистецтва «Soviart» (Андріївський узвіз, 22а):
– «З фондів «Совіарт». Роботи художників сучасного
до 20
українського мистецтва за період з 1987 до 2016 рр.
Spivakovska ART:EGO culture Center (вул. Саксаганського, 59б):
– «Береги Ворскли». Живопис С. Степанова (м. Охтирка,
до 3
Сумська обл.)
– «З глибини». Живопис Л. Уварової (м. Київ)
5-12
Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13):
– «Крок». Скульптура Д. Грека (м. Київ)
до 14
Галерея «Триптих» (Андріївський узвіз, 34):
– «Щоденник подорожі». Живопис В. Ченчика (м. Київ)
до 12
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Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19 в):
– «VIIІ Свято новорічної іграшки». Ялинкові іграшки та
1-29
вітальні листівки, ялинкові прикраси та новорічно-різдвяна
атрибутика, фотомайданчик, майстер-класи тощо:
https://www.dolesko.com/Grafiik-zahodiiv-1955.html
Арт-галерея «Цех» (вул. Кирилівська, 69):
– «Так тримати!». Живопис Є. Петрова (м. Одеса)
до 29
«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22-в):
– «Big Party! For Artists Only!».
4-8
М. Алексеєнка (м. Київ)

Проект

художника

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):
–
Проект-дослідження «Метахроніки». Твори сучасних
до 17
українських художників: Г. Зіньковського, А. Кахідзе,
П. Макова, Є. Равського

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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