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МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  СІЧЕНЬ – 2019* 

Серед дат, що відзначатимуться: 

01.01 – Новорічне свято

– Всесвітній день миру або  День всесвітніх молитв про мир

20.01 – День Автономної Республіки Крим

22.01 – День Соборності  України

27.01 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

29.01 – День пам’яті героїв Крут

Головні релігійні свята 

07.01 – Різдво Христове

19.01 – Хрещення Господнє. Святе Богоявлення

Докладніше про дати місяця натиснути тут 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ 
**

 Фестиваль-конкурс творчості «Ми з України» (19–20.01): http://fest-

portal.com/ev/festival-konkurs-tvorchosti-mi-z-ukrayini-made-in-ukraine/

 ХXІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надій» (26.01):

http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-hxi-j-mizhnarodnij-festival-konkurs-

mistetstv/

 Міжнародний фестиваль-конкурс «Талановиті діти України» (27.01,

Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український

дім»)

 Музейне свято «Від Миколая до Різдва» (до 20.01, Національний музей

українського народного декоративного мистецтва):

https://www.weekend.today/afisha/muzeine-svjato-vid-mikolaja-do-rizdva.htm

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): 

http://kiev.glo.ua/rozvagi_novosti/novij-rik-2019-v-kievi-na-kontraktovij-

ploschi.html 

Національна опера України:  

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-01-2019 

2, 3 – П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії)

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

http://nplu.org/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2019/kultura2019.pdf
http://fest-portal.com/ev/festival-konkurs-tvorchosti-mi-z-ukrayini-made-in-ukraine/
http://fest-portal.com/ev/festival-konkurs-tvorchosti-mi-z-ukrayini-made-in-ukraine/
http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-hxi-j-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-hxi-j-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv/
https://www.weekend.today/afisha/muzeine-svjato-vid-mikolaja-do-rizdva.htm
http://kiev.glo.ua/rozvagi_novosti/novij-rik-2019-v-kievi-na-kontraktovij-ploschi.html
http://kiev.glo.ua/rozvagi_novosti/novij-rik-2019-v-kievi-na-kontraktovij-ploschi.html
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-01-2019
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(12:00, 

19:00),  

4, 6  

(12:00),  

5  

(19:00) 

4  

(19:00),  

5  

(12:00)  

–  М. Римський-Корсаков «Казка про царя Салтана» (вистава на 2 

дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і 

проекційними ефектами) 

13 – Є. Станкович «Вечори на хуторі біля Диканьки» (балет-

фантазія на 2 дії за мотивами творів М. Гоголя) 

19  

(12:00, 

19:00) 

–  П. Чайковський, А. Лядов, А. Рубінштейн, Е. Гріг, Ж. Массне 

«Снігова королева» (балет на 2 дії за мотивами однойменної 

казки Г. К. Андерсена) 

 
Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/afisha/ 

2  

(11:00, 

14:00) 

– Музика Г. Гладкова «Пригоди бременських музикантів» 

(музична казка за п’єсою Ю. Ентіна та В. Ліванова «Трубадур 

та його друзі») 

3 

(11:00, 

14:00) 

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

дію) 

4  

(11:00, 

14:00) 

–  Музика П. Вальдгарда «Кицькин дім» (дитяча музична казка за 

мотивами творів С. Маршака) 

5  

(11:00, 

14:00) 

–   Музика В. Домшинського «Чіполліно» (музична вистава на 1 

дію за мотивами казки Дж. Родарі «Пригоди Чіполліно») 

6  

(11:00, 

14:00) 

– Музика В. Бистрякова «Острів скарбів» (дитячий мюзикл на 2 

дії за однойменним твором Р. Стівенсона) 

13  

(12:00) 

– Музика В. Домшинського «Білосніжка та семеро гномів» 

(музична вистава за мотивами казки братів Грімм) 

 
 Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

3, 6  

(11:00, 

14:00) 

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

мотивами однойменного твору Дж. Родарі) 

http://operetta.com.ua/afisha/
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Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

Основна сцена 

2, 4, 7  

(10:00, 

13:00),  

3, 8  

(13:00)  

– «Чарівник Смарагдового міста» (музична вистава за мотивами 

однойменної казки О. Волкова)  

 

Київський академічний Молодий театр: 

5, 13 

(12:00) 

– Ш. Перро «Красуня і Чудовисько» (старовинна французька 

казка) 

6  

(12:00) 

– Б. Стельмах «Примхливе кохання Дроздоборода» (музична 

казка на 2 дії за твором братів Грімм «Король Дроздобород») 

12  

(12:00) 

–  І. Пелюк, О. Харченко «Принцеса Лебідь» (казка-мюзикл) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2019-01.html 

5, 13  

(12:00) 

–  «Пассажир в чемодане» за п’єсою У. Хуба «У ковчега в 

восемь» (весела історія для дітей та дорослих без антракту) 

6  

(12:00) 

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

казка) 

12  

(12:00) 

–   Я. Стельмах «Том Сойєр» (пригодницька історія про дружбу і 

кохання за романом Марка Твена  «Пригоди Тома Сойєра») 

 
Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2019 

1  

(15:00, 

18:00) 

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

2, 3  

(12:00, 

15:00) 

–  М. Френкель «Новорічні пригоди Сажотруса» (музична казка 

для дітей від  8-ми років) 

4, 5  

(12:00, 

15:00) 

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

6  

(11:00, 

–  «Різдвяні канікули з Пеппі» (музична вистава на 2 дії за 

мотивами твору А.  Ліндгрен  «Пеппі Довгапанчоха») 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2019-01.html
http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2019
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13:30) 

7  

(12:00, 

15:00) 

–  «Скрудж, або Різдвяна пісня у прозі» (фентезі у п’яти куплетах 

за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня») 

 
Театр «Божа корівка»: http://nut.kiev.ua/sichen/ 

2  

(11:00),  

6, 13  

(13:00) 

– А. Воробйов «Новогодние приключения Снеговика» (дива в 

новорічну ніч; вистава для дітей від 4-х до 12-ти років) 

2  

(15:30) 

–  Бал «Новорічний» 

3  

(11:00),  

7  

(10:30, 

13:00),  

13  

(10:30) 

–  А. Воробйов «Сім добрих справ Святого Миколая» (вистава-

гра для дітей від 4-х до 12-ти років) 

4  

(11:00),  

5, 6, 12  

(10:30) 

– А. Воробйов «Зимняя сказка» (випадок у лісі напередодні 

Нового року; вистава для дітей від 3-х до 12-ти років) 

4  

(15:30) 

– Бал «На лесной полянке» 

5, 12  

(13:00) 

– Т. Макарова «Снег отправляется в город» (снігова історія 

дівчинки Тані для дітей від 5-ти до 12-ти років) 

5  

(15:30) 

–  Бал «Традиційний» 

6, 7  

(15:30) 

–  Бал «Різдвяний» 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2019-01 

1  

(11:30) 

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

прем’єра) 

1  

(13:00, 

15:30, 

17:30),  

–  А. Колесніков «Карлик Ніс» (мюзикл для дітей від 4-х років; 

прем’єра) 

http://nut.kiev.ua/sichen/
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2019-01
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3, 4  

(10:30, 

13:00, 

15:30),  

12  

(10:30, 

13:00, 

15:30, 

17:30)  

2, 13  

(10:30, 

13:00, 

15:30)  

–  Ю. Шаповал «Красуня і Чудовисько» (казка-мюзикл за  твором  

Г.-С. Вільньова та Ж.-М. Бомона) 

2  

(16:00),  

3, 5, 6, 7  

(11:00, 

13:30),  

4  

(11:30, 

13:30),  

12  

(11:00) 

– К. Лук’яненко «Різдвяна рукавичка» (новорічно-різдвяне 

дійство для дітей за мотивами української народної казки 

«Рукавичка»; прем’єра) 

5  

(10:30, 

13:00, 

15:30, 

17:30),  

11  

(11:00) 

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

прем’єра) 

6 

(10:30, 

13:00),  

7  

(13:00, 

15:30, 

17:30)   

–  Д. Драпіковський «Мороз-Морозенко» (різдвяна чудасія для 

дітей) 

 
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

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

lalok-109.html 

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

https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-109.html
https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-109.html
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(17:00),  

9  

(11:00) 

років) 

4, 10 

(17:00) 

–  С. Ковальов «Чарівна скрипка» (зимова казка для дітей від  4-х 

років за мотивами білоруських казок) 

5  

(11:00, 

13:00),  

13  

(11:00, 

13:00, 

17:00)  

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

років) 

7  

(17:00) 

–  Б. Бойко «Різдвяна колискова» (музична вистава за біблійним 

сюжетом для дітей від 6-ти років) 

12  

(17:00) 

–  В. Данилевич «Торбина з піснями» (пори року в українських 

піснях) 

 
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

2   

(12:00),  

3, 4, 5  

(12:00, 

15:00) 

– П. Табаков «Фабрика Санти» (новорічний мюзикл на 1 дію; 

прем’єра) 

6  

(12:00),  

18  

(19:00) 

– М. Римський-Корсаков «Ніч перед Різдвом» (опера на 2 дії за 

однойменною повістю М. Гоголя) 

11  

(14:00),  

13  

(12:00, 

15:00),  

19  

(12:00) 

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

Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король») 

12  

(12:00) 

–  І. Поклад «Як козаки змія приборкували» (мюзикл-казка на 2 

дії за твором О. Вратарьова «Зміючка-несміючка») 

 
Національний палац мистецтв «Україна»: 

Велика зала 

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


7 

 

2, 3, 4, 5  

(11:00, 

14:00),  

6 

(11:00) 

–  «Академія бешкетників» (казкова вистава за участі артистів 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв) 

 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського: 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя України Василя 

Сліпака 

2, 3  

(11:00, 

13:00),  

5, 6, 7 

(13:00) 

–  «Снігова королева. Сила гарячого серця» (новорічний мюзикл 

для дітей та дорослих за мотивами казки Г. К. Андерсена). 

Вистава Міжнародного театру пригод і фантастики «Каскадер» 

у співпраці з M&S Entertainment UG Germany 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

https://parter.ua/ua/hall/zhovtnevyi_palats.html 

2, 3, 4 

(12:00, 

15:00) 

– Новорічне «Фікси Шоу – 2019. Фіксики грають у цирк!» (для 

дітей від 3-х до 10-ти років; прем’єра)  

5  

(12:00, 

15:00) 

– «Трансформери у пошуках планети!» (новорічне космічне шоу 

для дітей від 4-х до 12-ти років) 

6  

(12:00, 

15:00) 

–  «Змова в Діснейленді» (новорічний мюзикл для дітей від 3-х 

років; прем’єра) 
 

12, 13 – П. Чайковський «Лускунчик» (балет-фантасмагорія на 2 дії). 

Вистава Академічного театру «Київ Модерн-балет». Лібрето, 

хореографія, постановка – Раду Поклітару 

 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

2  

(12:00) 

–  Музика Б. Раденка «Попелюшка» (новорічна музична казка для 

дітей). Вистава Творчої групи «Колоритми» 

 

Національний цирк України: 

2-13 –   «Краплі живої води» (різдвяна циркова вистава): 

https://parter.ua/ua/event/children/natsionalnyi_tsyrk_ukrainy/krapl

i_zhyvoi_vody.html 

 

Київський планетарій:  

https://parter.ua/ua/hall/zhovtnevyi_palats.html
https://parter.ua/ua/event/children/natsionalnyi_tsyrk_ukrainy/krapli_zhyvoi_vody.html
https://parter.ua/ua/event/children/natsionalnyi_tsyrk_ukrainy/krapli_zhyvoi_vody.html
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1-7 –   Новорічна дитяча шоу-програма «Космічна місія: в пошуках 

магічних стихій»: https://concert.ua/ru/events/kosmicheskaja-

missija 

 

Палац спорту: 

2, 3, 4 

(11:00) 

–  «Аліса в Країні чудес» (новорічне льодове шоу за мотивами 

однойменної казки Л. Керрола) 

2, 3, 4 –  «Юнона і Авось на льоду» (рок-мюзикл за мотивами опери 

О. Рибнікова «Юнона і Авось») 

 

Центр культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6): 

2-8  

(11:00, 

13:30) 

–  «Аліса в Країні чудес» (інтерактивна новорічна дитяча вистава 

за мотивами однойменної казки Л. Керрола): 

https://ovacii.com/action/2211-novorichne-shou-alisa-i-kraina-

chudes%E2%80%A6 

 

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

2, 3, 4, 5 

(13:00, 

15:30),  

6  

(12:00, 

14:30) 

–  Т. Христич «Хто такий Дармаглот?» (новорічна  мультимедійна 

шоу-казка) 

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

2, 3, 4 

(13:00, 

15:00),  

5, 6  

(11:00, 

13:00, 

15:00) 

–  «Попелюшка та Театр Тіней» (яскрава новорічна вистава від 

Театру тіней  «TEULIS») 

 

На сцені Будинку кіно: 

5  

(11:00, 

13:30, 

16:00),  

6  

(11:00) 

– «Новорічна мандрівка». Театрально-циркове шоу для дітей від 

Театру Sherliz (м. Київ) 

https://concert.ua/ru/events/kosmicheskaja-missija
https://concert.ua/ru/events/kosmicheskaja-missija
https://ovacii.com/action/2211-novorichne-shou-alisa-i-kraina-chudes%E2%80%A6
https://ovacii.com/action/2211-novorichne-shou-alisa-i-kraina-chudes%E2%80%A6
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12  

(14:00) 

– «Снігова королева» (пісочне шоу-казка за мотивами 

однойменної казки Г. К. Андерсена). Від Театру пісочної 

анімації «Золотий лев»   

 

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ,  просп. Академіка 

Глушкова,1): 

1-13 –  «Резиденція Діда Мороза» (новорічна інтерактивна шоу-казка 

для дітей): 

https://parter.ua/ua/event/novyi_rik/vdnh/rezydentsiia_dida_moroza.

html 

1-20 –  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 

2, 3, 4,   

(12:00, 

15:00) 

– «Лускунчик». Симфонічне шоу Kyiv Fantastic Orchestra з 

пісочною анімацією Світлани Тельбух 

 
Центральний будинок художника НСХУ: 

2  

(11:00, 

13:00, 

15:00),  

3, 4, 5  

(11:00, 

13:00),  

6  

(13:00) 

–  «Білосніжка. Новорічна історія» (мюзикл за мотивами твору 

братів Грімм; прем’єра). Вистава Театру пригод та фантастики 

«Каскадер» (м. Київ) 

 

Театральні прем’єри 
 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_scene=10&f_month_year=01-

2019&poster&f_premiere=true 

Основна сцена 

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

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

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

11, 26 – В. Шекспір «Коріолан» (драма на 2 дії) 

https://parter.ua/ua/event/novyi_rik/vdnh/rezydentsiia_dida_moroza.html
https://parter.ua/ua/event/novyi_rik/vdnh/rezydentsiia_dida_moroza.html
https://parter.ua/ua/event/novyi_rik/vdnh/winterra.html
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_scene=10&f_month_year=01-2019&poster&f_premiere=true
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_scene=10&f_month_year=01-2019&poster&f_premiere=true
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Камерна сцена ім. С. Данченка 

8, 22 – «Земля» (містерія на 1 дію за романом О. Кобилянської) 

9, 23 – Л. Нурен «Війна» (драма на 1 дію) 

18, 29 – В. Маковій «Буна» (вистава на 1 дію) 

 

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

Основна сцена 

5, 17, 28 –  Ф. Шиллер «Підступність і кохання» (соціально-станова 

трагедія без антракту) 

7, 29 – Н. Птушкіна «Різдвяні марева» (комедія на 2 дії) 

10, 19 – А. Касона «Дерева помирають стоячи» (вистава з антрактом) 

31 – Д. Карон «Фальшива нота» (драма на 1 дію) 

Нова сцена 

3, 22 

(20:00), 

13  

(17:00) 

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

 

Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-sichen%60-723x1024.jpg 

Головна сцена 

25, 26 – Музика Дж. Бока «Скрипаль на даху» (мюзикл на 2 дії) 

«Сцена 77» 

18, 31 – М. Матіос «Москалиця» (містична драма на 1 дію) 

Stage_Lab # Експериментальна сцена 

30  

(19:30) 

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

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-center.com.ua/ 

12, 26 –   «Птаха» (лірична драма за повістю М. Черненко «Біла птаха. 

Не відлітай») 

24, 31 –  «Каллас (Не) біографічна драма» (історія пристрасті). 

Режисер-постановник – В. Голосняк 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-sichen%60-723x1024.jpg
http://kozlovskyi-center.com.ua/
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Київський академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2019-01 

Основна сцена 

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

12, 31 –  Р. Тома «Пастка» (детектив з антрактом) 

27 – «Homo ferus» (драматична комедія на 2 дії за мотивами п’єс 

І. Карпенка-Карого) 

Камерна сцена 

25 – «Острів любові» (легенди потойбічного за мотивами 

новел Марка Вовчка та Олександра Олеся) 

Мікросцена 

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

23 –   А. Міллер The crucible/Тяжкі випробування (полювання на 

відьом) 

 

Київський академічний драматичний Театр на Подолі: 

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

Театральна вітальня 

4, 8, 30 – А. Чехов «Сильніше пристрасті, більше, ніж любов» (комедія) 

11, 15, 25 – Д. Фо «Вільні стосунки» (рецепт сімейного щастя) 

26  

(18:00) 

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

внутрішнього органу» (комедія абсурду) 

Нова сцена 

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

12, 23, 24 –  В. Жежера «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (драма за 

однойменним романом Панаса Мирного) 

13  

(12:00) 

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

діточок) 

20  

(18:00) 

–  Л. Піранделло «Шестеро характерів ненаписаної комедії…» 

(комедія у пошуках автора). За підтримки Посольства Італії в 

Україні та Iталійського інституту культури в Україні 

25 

(19:00), 

26  

(18:00) 

–  «Орестея» (вистава за мотивами античних міфів і трагедій 

Есхіла та Еврипіда, сценічна версія І. Мощицького). Спільний 

проект Театру на Подолі та Театру «Мізантроп»  

https://molodyytheatre.com/afisha/2019-01
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
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Київський академічний театр «Колесо»: 

 http://teatr-

koleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83

%D0%B0%D1%80-%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C 

12, 13,  

15, 27 

– «Мамо, де ти? (все по Фрейду)». Вистава за п’єсою К. Ілієва 

«Велика мама». Режисер – Я. Бінєв (Болгарія) 

 

Київський академічний театр «Золоті ворота»: http://zoloti-vorota.kiev.ua/ 

16, 30 –  В. Шекспір «Річард ІІІ». Міжнародний проект – копродукція із 

Магдебурзьким театром. Режисер – К. Кромбгольц 

(м. Магдебург, Німеччина) 

20 – А. Стріндберг «Фрекен Юлія» (драма) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2019-01.html 

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

однойменної п’єси І. Сапдару) 

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

Мала сцена 

20 

(15:00) 

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

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2019 

Велика сцена 

18  

(12:00) 

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

Мала сцена 

18, 20 

(13:00)  

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

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

24  

(14:00)  

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

однойменною п’єсою Б. Стельмаха за мотивами казки братів 

Грімм) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/sichen/ 

«Новий український театр» 

http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80-%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80-%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80-%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2019-01.html
http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2019
http://www.musictheatre.kiev.ua/
http://nut.kiev.ua/sichen/


13 

 

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

11 – М. Смілянець «Методи виховання малих засранців» (вечір у 

сімейному колі) 

Театр «Божа корівка» 

19, 20  

(12:00) 

– Смілянець М. «Майстри чудес» (дивовижна історія для дітей 

від 3-х до 10-ти років) 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

13 –  В. Красногоров «Пелікани в пустелі» (трагікомедія). Вистава 

Театру «Особистості» (м. Київ) за участі О. Вертинського 

19 – «Здрастуйте, я ваша тітонька!» (комедія за мотивами п’єси 

Б. Томаса «Тітка Чарлі»). Антрепризна вистава за участі 

О. Вертинського, А. Гнатюка, Л. Ардельян та ін. (режисер – 

В. Жила) 
 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя України Василя Сліпака: 

27 –   «І тільки смерть розлучить нас» (комедія на 2 дії за п’єсою 

А. Ніколаї). Антрепризна вистава за участі О. Ступки, 

К. Кістень, К. Костишина та ін. (режисер-постановник – 

В. Астахов) 

 

Театральні гастролі 
  

Гастролі Чернігівського обласного академічного  українського музично-

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

На сцені Центру культури та мистецтв МВС України: 

11 –  «Ніч перед Різдвом» (музична комедія на 1 дію за мотивами 

однойменної повісті М. Гоголя)  

 

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

4 – Т. Каганович «Матуся на мільйон» (комедія). Антрепризна 

вистава за участі акторів одеських театрів: О. Равицької, 

І. Охотніченко, О. Агоп’яна та ін. (режисер – О. Самусенко) 

 

На сцені Київського академічного театру «Колесо»: 

Камінна зала 

26 –  М. Панич «Відключені» (комедійна гра). Вистава Сумського 
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обласного академічного театру драми та музичної комедії  

ім. М. С. Щепкіна. У рамках відбіркового туру Міжнародного 

театрального фестивалю камерних вистав «AndriyivskyFest. 

UkrainianFormat» 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

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

8 «Ангели, знижайтеся!» 

–  Концерт ансамблю «Хорея Козацька» за підтримки ГО «Країна 

мрій» Олега Скрипки  

9 «З колядою ідем!» 

– Р. Якобінчук (мецо-сопрано), В. Матюшенко (сопрано), 

ансамбль народних інструментів «Дивограй» (художній 

керівник – В. Чорнокондратенко) 

14 «Шо з Києва та й до Русалима» 

–  Муніципальна академічна чоловіча хорова капела (головний 

диригент – В. Курач). Солісти: Герой України Н. Матвієнко,  

    з. а. України В. Іваненко (сопрано) 

21 Різдвяний концерт Perfectum Light Classics a cappella 

– Чоловічий вокальний ансамбль Perfectum. Гості концерту: 

струнний квартет Black Tie, О. Нікітюк (сопрано)  

22 –  Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 

(диригент – В. Матюхін). Солісти: Герой України Н. Матвієнко, 

Б. Півненко (скрипка), Б. Галасюк (гобой), Т. Журавель 

(сопрано)             

28 Радісне свято весни 

–  Хор Китайського національного оперного театру. Диригент – 

Чжоу Хаоюй, партія фортепіано – Цю Ланьсі, ведучий – Чен 

Чень. За підтримки Посольства Китайської Народної 

Республіки в Україні  

 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/l

ang,ua/ 

5 

(19:30) 

   «Різдвяні вечори в стилі бароко» (вечір третій). Музика 

Й. С. Баха 

– Н. а. України В. Кошуба (орган) 

  7  Різдвяний концерт 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
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   (19:30) – Заслужений ансамбль України Квартет ім. Миколи Лисенка, 

заслужені артисти України І. Пліш (сопрано), М. Ліпінська 

(мецо-сопрано), К. Баженова (фортепіано), І. Харечко (орган); 

Т. Рой (флейта) 

15 

(19:30) 

 Концерт органної музики пам’яті засновника української 

органної школи, з. д. м. України А.  Котляревського (1910–

1994).  

– Виконавці:  народні артисти України В. Кошуба та 

І. Калиновська (орган) 

      19 

 (19:30) 

 

 Концерт пам’яті засновника Ансамблю класичної музики  

ім. Б. Лятошинського, н. а. України В. Іконника (1929–2000) 

– Л. Керубіні «Реквієм» (для хору, оркестру та органа). Ансамбль 

класичної музики ім. Б. Лятошинського (головний диригент – 

н. а. України В. Іконник-Захарченко), з. а. України І. Харечко 

(орган) 

22 

(19:30) 

До Дня Соборності України 

–  «Гармонія контрастів». Н. а. України І. Кучер (віолончель), 

заслужені артисти України Н. Пилатюк (скрипка), І. Харечко 

(орган); Т. Войтех (фортепіано) 

 

Національна опера України:  

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-01-2019 

6 – Новорічно-різдвяний концерт за участі провідних майстрів 

оперної та балетної сцени 

18 «Танець як доля» 

–  Велике хореографічне свято до 80-річчя від дня народження 

Героя України, н. а. України Мирослава Вантуха 

27 – В. А. Моцарт «Реквієм». Виконавці: солісти Національної 

опери України, хор Національної опери України (головний 

хормейстер – Б. Пліш), симфонічний оркестр Національної 

опери України (головний диригент – М. Дядюра) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

15  

(15:00, 

19:00) 

  «Різдвяний концерт»  

– Національна заслужена капела бандуристів України 

ім. Г. І. Майбороди 
 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

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

Велика зала 

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-01-2019
http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/
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7 Головний різдвяний концерт 

– «Щедрик». Олег Скрипка та Національний академічний 

оркестр народних інструментів України 

Мала зала 

15 – Святковий концерт від Jazz Kolo 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

16 –  Концерт рок-гурту Jethro Tull (Велика Британія) у рамках 

світового туру з нагоди 50-річчя колективу 
 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-center.com.ua/ 

9 –  Святковий концерт «Різдвяні пісні на Хрещатику»  

15 – «Зустрічі біля каміна». Вечір романсу за участі В. Опенька 

(баритон), вокального тріо «Тріада» та артистів Київського 

національного академічного театру оперети 

23 – «Французькі мелодії». Вечір французької музики пам’яті 

Шарля Азнавура  

 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського: 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя України Василя 

Сліпака 

12 –  «Новорічні хіти». Концерт за участі К. Пурцеладзе (вокал), 

П. Ігнатьєва  (рояль) 

16 – Різдвяний концерт вокального секстету ManSound 

 

 Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

12 –  «Новорічні рок-хіти». Концерт Національного академічного 

оркестру народних інструментів України  

26 – «Володимир Висоцький ”Мир вашему дому“». Вистава-

концерт Київського театру поезії і пісні 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва (вул. Межигірська, 2):  

7, 8 –  «Нові мелодії Різдвяної ночі». Святковий концерт за участі 

Н. Матвієнко, Т. Штонди, О. Чубаревої та ін.  

 

Київський академічний театр «Колесо»: 

7, 8 –  Н. Жилінська, І. Кліщевська «Вечорниці». Вечір з піснями, 

танцями і веселощами у компанії улюблених гоголівських 

http://kozlovskyi-center.com.ua/
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персонажів  

 

 Палац спорту: 

30 –  Вокальний дует Twenty One Pilots (США) з новим альбомом 

«Trench» (у рамках світового туру)  

 

Національний цирк України:http://www.circus.kiev.ua/services/ 

31  

(15:00) 

–   Modern German Circus з новим мега-шоу «Black and White» 

 

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

20 –  «Різдво у місті». Концерт фолк-рок-гурту «Мельница» (РФ) 
 

Будинок архітектора: 

2 – Новорічні джазові хіти Луї Армстронга і Елли Джейн 

Фіцджеральд у виконанні Pavel Ignatyev Quartet, Аняня Удогво 

та Кемі Оке 

25 – «Захрипла Душа». Бард-фест  пам’яті Володимира Висоцького 

(за участі переможців і лауреатів міжнародних та 

всеукраїнських фестивалів і конкурсів) 

 

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

17 –  «Небо і земля». Колядки і щедрівки у виконанні 

Академічного камерного хору «Хрещатик» 

23 –  Якось в гостях у Mozart. Концерт з творів австрійського 

композитора В. А. Моцарта у виконанні Національного 

камерного ансамблю «Київські солісти» 

 

Будинок кіно:  
http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/ 

8 Кращі фільми світового кінопрокату 

–  Художній фільм «Божевільні сусіди» (режисер Ф. де Шоврон, 

Франція, Бельгія, 2017 рік) 

16 

(18:30) 

До 100-річчя від дня народження редактора і 

сценариста  Євгена Загданського (1919–1997) 

–  У програмі: фільми за сценаріями  Є. Загданського («Сім 

кроків за горизонт», «Коли не я, то хто ж», «Аліса в Країні 

чудес»). Фільм «Мій батько Євгеній» (режисер – 

А. Загданський, 2010 рік). Модератор – кінознавець 

С. Тримбач 

http://www.circus.kiev.ua/services/
https://kiev.karabas.com/ua/hall/dom-aktera/
http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/
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17 

(18:30) 

  До 95-річчя від дня народження кінорежисера, 

н. а. УРСР Сергія Параджанова (1924–1990) 

–   «Образи, обрАзи, образИ» (спогади колег і друзів). 

Фільми С. Параджанова  «Київські фрески» (1965), «Колір 

гранату», реставрована, відновлена копія (1968, «Вірмен-

фільм»). Ведучий – кінознавець С. Тримбач 

18 –  Допрем’єрний показ художнього фільму «На краю безодні» 

(режисер – В. Савельєв, ТОВ «Фест-Земля Плюс», 2017 рік) 

20 

(16:00) 

Фільми-призери міжнародних кінофестивалів 

– Художній фільм «Брати Сістерс» (режисер – Ж. Одіар, 

Франція, Іспанія, Румунія, США, 2018 рік) 

23 

(18:00) 

Кіношні бувальщини. До річниці створення студії 

«Київнаукфільм» 

–  Відеорозповіді В. Бабія, Є. Чолака, Н. Сергієнко, 

А. Гавриленка, О. Склянського, О. Самолевської, В. Олендера 

25 

(18:30) 

Акторська майстерня «Поетична мозаїка» 

– «Є ще порох в порохівницях!». Літературний вечір до Дня 

Тетяни. У програмі: виступи народних артисток України 

Р. Недашківської та  Г. Циполи,  барда М. Кривоший,  поетеси 

М. Лукечі, кінознавця Л. Шейкіної. Ведуча – з. а. України 

Л. Чащина 

27 

(14:00) 

Родинний кінозал 

–  Художній фільм «Пригоди S Миколая» (режисер – С. Горов, 

Україна, 2018 рік) 

 

На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка: 

19  

(16:00) 

– «Різдвяні історії». Святковий концерт гурту «Піккардійська 

Терція»  
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ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

до 15 – «Маестро Різдва». Присвячено творчій діяльності 

М. Леонтовича та відзначенню 100-річчя світової слави 

«Щедрика» 

до 20 –  «Сонце на намисті. Дукач». Прикраси українських жінок 

XVII – початку XX ст.  

з 22 –  «Єдині назавжди». До річниці Злуки УНР і ЗУНР 

протягом      

місяця 

–   «Біля витоків: меценати і засновники НМІУ» 

 – «”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». Присвячено п’ятій 

річниці початку Євромайдану 

 – «Традиція і стиль». До 220-річчя заснування Києво-

Межигірської фаянсової фабрики 

 

Національний художній музей України: 

протягом     

місяця 

–  Міжмузейний виставковий проект «ЯВЛЕННЯ. Пам’ятки 

Братського монастиря»: https://chernozem.info/event/181221/ 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

Виставкові зали «Хлібня» 

до 25 –  «Християнська спадщина нашої землі: Північ». Експонати 

від часів Хрещення Русі до початку ХХ ст. Київської, 

Чернігівської та Житомирської областей (за підтримки 

програми міського голови м. Дніпра Б. Філатова «Культурна 

столиця»)   

протягом 

місяця 

– «Відбудова Хрещатика: конкурс та проектування». 

Оригінальні роботи архітектурного конкурсу,  присвяченого 

повоєнній відбудові головної вулиці м. Києва  

Софійський собор 

https://chernozem.info/event/181221/
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до 18 – «Софія Київська: 1000-річчя могутності духу». Про створення 

та історичну долю Софійського собору: артефакти княжої 

доби – візантійські монети, печатки, архітектурні деталі та 

будівельні матеріали часів Київської Русі-України, мозаїки та 

фрески тощо (за підтримки Українського культурного фонду) 

У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського» 

до 21 – «Зимова казка». Виставка дитячого малюнка та новорічно-  

різдвяна програма заходів 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції 

Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника)» 

Виставкова зала Успенського собору 

протягом 

місяця 

–  «Києво-Печерська лавра в планах і кресленнях XVII – 

початку ХХ століть». До ХХІІІ Міжнародної наукової 

конференції «Могилянські читання: дослідження сакральних 

пам’яток України» 

 

Національний музей літератури України: 

до 10 –  «Зима кольорова». Виставка дитячого малюнка 

 –  Книжкова виставка «Видавництву ”Криниця“ – 20 років» 

до 20 – «В передчутті свята. Новорічно-різдвяні відчуття у 

петриківському та самчиківському розписах». Роботи 

О. Машевської, О. Іващенко, Ю. Рожкової та вихованців арт-

студіі «Мальовничий коктейль» Центру дитячої та юнацької 

творчості Деснянського р-ну м. Києва 

 – «Всевидяще око України…».  До 180-річчя від дня 

народження письменника і перекладача І. Нечуя-Левицького 

(1838–1918). Спільно з Інститутом літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

 –  Твори сучасних українських живописців, графіків та 

фотохудожників у рамках культурно-мистецького проекту 

«Коло Катерини» (спільно з Дирекцією художніх виставок 

України) 

до 31 – «Вони наближали незалежність». Портрети сучасних 

українських письменників н. х. України В. Слєпченка  

 (з мистецької серії «Літературна еліта України») 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

протягом      

місяця 

–  «Путь-дорога». Живопис художників другої половини ХІХ – 

ХХ ст.: І. Айвазовського, І. Шишкіна, О. Саврасова та ін.  
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(з експозицій музею) 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

до 20 –   «#ДивоДивне». Живопис О. Фурси (м. Київ) 

 – «Зимові історії Музею Тараса Шевченка». Новорічні 

експозиції музею минулих років 

протягом      

місяця 

– «[Не]втрачений артефакт». Відреставрована ікона 

Г. Честахівського «Скорботна Богородиця» (з родинної 

колекції) 

 

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

протягом      

місяця 

–  «Від Миколая до Різдва». Роботи учнів Центру творчості 

дітей та юнацтва Оболонського р-ну м. Києва  

з 6 –  Авторські ляльки-мотанки О. Сухоцької (м. Київ) 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 20 –  «Крізь себе…». Кераміка І. Норець (м. Київ) 

протягом      

місяця 

–  «Марія Примаченко. Фантасмагорії». До 110-річчя від дня 

народження М. О. Примаченко (1909–1997; з колекції 

музею) 

 

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

протягом      

місяця 

– «На десерт». Традиції десертного столу ХVIII–XIX ст. у 

творах мистецтва (з колекції музею) 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

протягом      

місяця 

–  «Борисівська ікона»: українська ікона слободи Борисівка 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.:  

https://honchar.org.ua/events/vystavka-borysivska-ikona/ 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 13 –  «Твій подарунок з емоціями». Колекція унікальних 3D 

картин від студії концептуального подарунка Nikitina Magic 

Shock (м. Одеса) 

до 14 – «У пошуках мрії». Новорічна серія художніх творів 

С. Займака (м. Київ) 

до 19 –  «У цьому полі, синьому…». Живопис А. Криволапа 

(м. Київ) 

 

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

до 10 – «Київ – Нью-Йорк». До 90-річчя від дня народження 

художника-графіка С. Каплана (з приватних колекцій) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

https://honchar.org.ua/events/vystavka-borysivska-ikona/
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історії міста Києва»): 

до 20 –  «Микола Кричевський. Мистець і світ». До 120-річчя від дня 

народження живописця і графіка, художника театру 

М. В. Кричевського (1898–1961) 

протягом  

місяця 

– «Наш Сікорський». Історико-меморіальний виставковий 

проект, присвячений українському та американському 

авіаконструктору І. Сікорському (1889–1972) 

 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 

–  «Сценоманія-сценофобія». До 60-річчя від дня народження 

художника театру, живописця з. д. м. України 

А. Александровича-Дочевського (спільно з Національним 

академічним драматичним театром ім. І Франка)  

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

музею 

 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

до 15 – «Марія Заньковецька в світлі 95-річчя історії Музею 

театрального, музичного і кіномистецтва України» 

(з фондової колекції музею)  

 

Музей книги і друкарства України: 

до 21 – «Посвята мистецтву». До 80-річчя від дня народження 

мистецтвознавця Д. Степовика 

до 27 –  «TERRA». Живопис К. Касьяненко (м. Київ) 

 

Музей сучасного мистецтва України: 

протягом 

місяця 

–  «Порцеляновий ренесанс України». Кераміка сучасних 

українських художників: М. Тимченко, Г. Антоненка, 

О. Жернової та ін. 

 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 

–  «Благовіст». Живопис О. Бахіної (м. Київ) 

 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

 

Музей Лесі Українки 

до 13 – «Картина як подарунок». Живопис видатних українських 

художників (з приватних колекцій) 

до 9 – «Синергія творчості». Живопис О. Грек (м. Ніжин, 

Чернігівська обл.). За сприяння Президентського фонду 

Л. Кучми «Україна» 
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Музей гетьманства:  

до 3 –  «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) 

5-18 –  «Від криниці родоводу». Ікони О. Охапкіна (м. Олександрія, 

Кіровоградська обл.) та рушники з приватної колекції 

З. Ружин (м. Київ) 

з 14 – Фотовиставка Р. Рося (м. Львів), учасника проекту «Відкрити 

нове море». За підтримки Українського культурного фонду  

з 20 –  Живопис С. Леонтьєвої та Н. Фурсіної (м. Київ) 

 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

з 4 –  «Києве мій Золотоверхий». Живопис Д. Якутовича (м. Київ) 

з 6 – «Забувши світ і власне ”Я“». До 185-річчя від дня 

народження історика та етнографа В. Антоновича (1834–

1908) 

з 15 –  «Нелегкого хочу труда…». До 100-річчя від дня народження 

письменниці та перекладача Є. Дейч (1919–2014) 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

до 27 –  «Революціонуймо». Роботи 30 сучасних художників і 

художніх груп з 15 країн світу та артефакти з фондів Музею 

Майдану 

Мала галерея 

до 27 –  Наприкінці / Finally. Роботи групи художників, сформованої  

на початку 90-х років минулого сторіччя в Івано-

Франківську:  А. Звіжинського, Р. Котерліна, Ю. Іздрика, 

І. Перекліти, М. Яремака, В. Мулика, М. Короля, 

Я. Яновського  

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 13 –  Всеукраїнська художня різдвяна виставка (образотворче та 

декоративно-ужиткове мистецтво) 

16-28 –   Живопис С. Суглобова (м. Київ) 
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ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

  до 11 – «Камо грядеши?». Живопис н. х. України Л. Медвідя 

(смт Рудне, Львівська обл.) 

 

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

до 27   –  «Фрагмент». Живопис С. Звягінцева (м. Київ) 

 

Простір «Арт ЦУМ» (вул. Хрещатик, 38, 7 поверх): 

  до 30 – Ілюстрації до художньо-ігрового проекту PictoricBox 

А. Сарвіри, О. Грищенка, Т. Денисенко та ін. 

 

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

  до 26 –  «Arts for Human Rights». Арт-проект до Міжнародного дня 

прав людини в Україні та 70-ї річниці з підписання Загальної 

декларації прав людини 

 

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

протягом 

місяця 

– – «Сузір’я». Роботи одеських художників О. Соколова (1919–

1990) та М. Лукіна  
 
  

Зона креативних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8): 

до 5 –  Виставка стріт-арт-художників Sestry Feldman 
  

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

до 21   –  «Black &White». Роботи А. Жмайло (м. Київ) 

 

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

до 12   –  «Світ Ікон». Роботи сучасних українських іконописців: 

А. Завальної, О. Возіянова, О. Малінки та ін. 

протягом 

місяця 

– Ювілейна виставка живопису П. Лебединця (м. Київ) 

 

«Lera Litvinova Gallery» (вул. Набережно-Рибальська, 3, 9): 

до 23   –  «Зона відгуку». Роботи сучасних українських митців: 

А. Волошко, Лери Літвінової, Ю. Шаповала, А. Волобуєвої та 

ін.  

 

Галерея сучасного мистецтва «The Naked Room» (вул. Рейтарська, 21): 

до 21   –  Фотовиставки львівських художників: О. Субач («На межі») 

та В. Полякова («Львів – Божа Воля») 
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Арт-галерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2): 

до 18 –  «Кольорові враження». Живопис Р. Іващенка (м. Київ) 

 

Арт-галерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11) 

до 5 –  «У відблисках сонця». Живопис А. Гудзикевича   

 

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

протягом 

місяця 

–   «А4, кулькова ручка». Колективна виставка графічних робіт 

(ХІІІ щорічний художній проект) 

 

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

3-9 –   Виставка-конкурс київських митців (графіка, скульптура, 

живопис, декоративно-ужиткове мистецтво) 

11-21 –  Скульптура Д. Снігира  

23–30 –   Живопис та графіка сучасних київських художників 

 

Центр сучасного мистецтва М 17 (вул. Антоновича, 102-104): 

протягом 

місяця 

–   Арт-проект «Авангард: у пошуках четвертого виміру». 

Роботи художників-авангардистів: О. Богомазова, 

В. Єрмилова, О. Екстер та ін. (з музейних та приватних 

колекцій) 

  

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

  до 26 –   Виставка-продаж живопису, графіки та предметів інтер’єру 

відомих українських і зарубіжних художників ХХ–ХХI ст. 

 

Ornament Art Space (вул. Анрі Барбюса, 53): 

  до 14 –  «12 Святих». Колажі І. та В. Костенків (Braty), натхненні 

українським іконописом XIV–XVII ст.  

 

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

протягом 

місяця 

– «14 восьмитисячників». Живопис А. Шмиріна 

(м. Запоріжжя) 

 

PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2): 

до 6 –  «І знову демократія?». Міжнародна колективна виставка: 

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

ін. 

 –  «Як бути cool*». Колективна виставка, організована 

«Кураторською платформою»: О. Погребняк, Л. Троценко, 

О. Трянова, Д. Шевцова та В. Шиллер   
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Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 

до 18 –  «Малий Зимовий Скульптурний…». Скульптура сучасних 

українських художників: П. Антипа, С. Ахмаді, А. Бачуріної  

та ін. 

 

 Галерея «Триптих» (Андріївський узвіз, 34):  

    до 21 –  «KИЛИМ». Живопис Н. Корф-Іванюк (м. Київ) 

 

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

з 15 –  «Вишитий живопис Гончарук Лідії. Нова сторінка» 

15-30 До 60-річчя факультету теорії та історії мистецтва  

Національної академії образотворчого мистецтва та 

архітектури 

–  «Зима у вікні». Живопис І. Пилипенка, Т. Яблонської, 

Л. Вітковського та ін. (з фондів академії) 

 

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

13-26 –   «Interrelation». Фотографії Merien Morey (м. Київ) 

 

Арт-простір «FACE Foundation» (вул. Лаврська 7): 

до 12 –  «Точка відліку». Скульптура С. Шауліса та О. Мірошніченка 

(м. Харків) 

 

 «Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

  до 14 –  «Україна: апогей сюрреалізму». Вишивка Б. Чагарової 

(Житомирська обл.) 

 

 

 

 

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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