МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, ТРАВЕНЬ – 2019*
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Серед дат, що відзначатимуться:
День праці
Всесвітній день свободи преси
Міжнародний день боротьби за права інвалідів
День пам’яті та примирення в Україні
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
День матері
Міжнародний день сім’ї
День вишиванки
Всесвітній день телекомунікації та інформаційного
суспільства
День боротьби за права кримськотатарського народу
День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
(1944)
День Європи в Україні
День науки в Україні
Міжнародний день музеїв
День пам’яті жертв політичних репресій
Всесвітній день культурного різноманіття задля
співробітництва та розвитку
День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі
поблизу Канева
День слов’янської писемності і культури
День філолога
День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження
Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням
Головні релігійні свята:

24.05

–

Рівноапостольних Кирила і Мефодія
Докладніше про дати місяця натиснути тут
**



*

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
Фестиваль українського аматорського театру «День театру» у рамках
культурно-мистецького театрального проекту Theatre Day Fest (10–13.05):

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

**
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https://www.facebook.com/theatredayfest/
ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Світ у твоєму серці» (11–
12.05, Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»)
VIІ Міжнародний фестиваль «Каштановий рояль» (15–19.05, Дім освіти та
культури «Майстер Клас»)
Всеукраїнський фестиваль сценарної майстерності «Кіноскрипт» (17–18.05,
Будинок кіно)
Міжнародний фестиваль сучасної клезмерської музики та єврейської
культури Kyiv Klezmer Fest – 2019 (18–19.05, Контрактова площа):
http://vaadua.org/sites/default/files/files/KyivKlezmerFest_2019_UA_friends.pdf
Фестиваль сучасної електронної музики Strichka Festival 2019 (18–19.05,
Closer Art Centre, вул. Нижньоюрківська, 31):
https://geometria.ru/places/closer/announcements/569577
Міжнародний
музичний
фестиваль
«Київська
весна»
(20–
24.05, Національна філармонія України)
Фестиваль мистецтва Kyiv Art Week (20–26.05):
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/kyiv-art-week-2019
Заключний етап Міжнародного проекту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає
народи» (22–23.05, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка)
ІХ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» (22–26.05, Національний
культурно-мистецький
та
музейний
комплекс
«Мистецький
арсенал»): https://artarsenal.in.ua/uk/knyzhkovyj-arsenal-2/festyval-2019/
Всеукраїнський фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та
юнацтва «Золоте курча» (25–26.05, Будинок кіно)
Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (25.05–02.06):
https://molodist.com/
VІ Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен
Кінофест» (31.05–09.06, м. Київ та інші міста України):
http://childrenkinofest.com/ua/program.htm

Театральні прем’єри
Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-05-2019
– «Спляча красуня і фея з планети Оріон» (балет-фантазія на 2
12
дії на музику П. Чайковського). Вистава Театру «Молодий
(14:00,
балет Києва»
19:00)
19

– П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії). За участі
прими-балерини Угорського національного балету Т. Мельник
та соліста Національної опери України С. Кривоконя
2

30

– П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії). За участі
з. а. України О. Стоянова та прими-балерини Баварського
національного балету Л. Саммерсейл (Німеччина)

31

– Дж. Россіні «Севільський цирульник» (опера на 2 дії)

Київський національний академічний театр оперети:
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-traven%60-19-723x1024.jpg
Головна сцена
10, 11
18

– Музика Е. Ліппа «Сімейка Аддамсів» (мюзикл на 2 дії)
– «Біла ворона» (рок-опера на 2 дії). Музика Г. Татарченка, п’єса
та лібрето Ю. Рибчинського
«Сцена 77»

25

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

26

– Ж. Ануй «Оркестр» (ексцентрична трагікомедія на 1 дію)
Stage_Lab # Експериментальна сцена

4, 19
(19:30)

– «Георг Отс» (моновистава на
автобіографічних спогадів артиста)

1

дію

за

мотивами

17, 22
(19:30)

– І. Бауершима «#На_краю_світу» (екзистенційна романтична
комедія на 1 дію)

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
http://ft.org.ua/ukr/spectacleNoAfisha?filters&f_type=5
8

Основна сцена
– С. Оксанен «Очищення» (драма на 2 дії)

9

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

10, 31

– «Verba» (вистава за мотивами драми-феєрії Лесі Українки
«Лісова пісня»)
Камерна сцена ім. С. Данченка

2, 14

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

8, 22

– А. Бушковський «Сторонні серед нас» (драма)

29

– «Деміург» (вистава на 2 дії за мотивами творів Б. Шульца)

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
Основна сцена
– А. Касона «Дерева помирають стоячи» (вистава з антрактом)
5
3

9, 18, 24

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

14

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

23

– Н. Птушкіна «Різдвяні марева» (комедія на 2 дії)
Нова сцена

20
(20:00)

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

9
(20:00),
26
(17:00)

– «Добрі люди…» (трагіфарс без антракту за оповіданнями
А. Чехова)

17
(20:00)

– А. Ніколаї «Іграшка для мами» (трагікомедія на 1 дію)
Сцена під дахом

2, 25
(19:30)

– Ю. Яковлєв «Дорога без кінця…» (моновистава на 1 дію)

Київський академічний Молодий театр:
https://molodyytheatre.com/afisha/2019-05
Основна сцена
4

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

18

–

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

за

мотивами

Камерна сцена
15

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

2, 31

– О. Вайлд «Саломея» (іронічна містерія на 2 дії)

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2019-05.html
– Голохвастoff (комедія на 2 дії за мотивами
8
М. Старицького «За двома зайцями»)
17

п’єси

– Н. Ворожбит «Погані дороги» (шість історій про життя і війну)
Мала сцена

4

– В. Винниченко «Брехня» (історія однієї сповіді на 2 дії)
4

(15:00)
11, 12
(15:00),
15, 27
(19:00)

– П. Ар’є «Клас» (майже документальна вистава)

Київський академічний драматичний Театр на Подолі:
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
Нова сцена
7

– О. Прибіш «За двома зайцями» (фейк на 2 дії за творами
І. Нечуя-Левицького та М. Старицького)

8, 21

– «Сніг у квітні» (вистава з антрактом за повістю Т. Вільямса
«Римська весна місіс Стоун»)

18
(18:00)

–

І. Вирипаєв DreamWorks / Мрії оживають (екзистенційна
мелодрама)

25
(18:00)

– В. Лавренчук Got to be free, або Маєш бути вільним! (рокмюзикл)
Зала Ігоря Славинського

2
7, 18
19
(12:00)

Пам’яті н. а. України Ігоря Славинського
– О. Костинський «Зелений народ» (іронічна притча)
– І. Калашнікова «Біля мого вікна» (монолог під ялинкою)
– М. Пшелюга «Пан Лампа» (казка для маленьких дітей та
великих дорослих)

Київський академічний театр «Колесо»:
http://teatr-koleso.kiev.ua/1587-репертуар-на-травень-2019
– «Мамо, де ти? (все по Фрейду)» (вистава за п’єсою К. Ілієва
14, 15
«Велика мама»). Режисер – Я. Бінєв (Болгарія)
Сцена у кафе театру
28, 29,
30, 31

– І. Ільф і Є. Петров «Сильне почуття» (водевіль)

Київський академічний театр «Золоті ворота»: http://zoloti-vorota.kiev.ua/
– В. Шекспір «Річард ІІІ» (політичний гротеск). Міжнародний
7, 16
проект – копродукція із Магдебурзьким театром. Режисер –
К. Кромбгольц (Німеччина)
8

– А. Стріндберг «Фрекен Юлія» (драма)

29

– П. Ар’є, М. Смілянець Отелло/Україна/Facebook (це зовсім не
5

«Отелло»)
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
https://www.suzirja.kiev.ua/
Основна сцена (Салон)
4
11, 12
22

– Г. Думбадзе «Шіола» (весільний тост)
– «Три високі жінки» (трагіфарс за мотивами однойменної п’єси
Е. Олбі)
– Б. Гнатюк «Украдена краса» (театральний слешер/детектив)
Мікросцена

8, 30
(19:30)

– «Шило на мило» (вистава-катарсис за п’єсою І. Вирипаєва
«Валентинів день»)

17
(19:30)

– «Стара актриса» (незвичайна історія за мотивами п’єси
Е. Радзинського
«Старая актриса на роль жены
Достоевского»)

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
http://tuz.kiev.ua/afisha/May_2019
Велика сцена
– О. Уайльд «Ідеальний чоловік» (фентезі з антрактом)
5, 30
Мала сцена
2, 17, 31
7, 23

– Н. Саймон «Бережіть Флорес» (комедія на 2 дії)
– Н. Є. Байєр «Інцидент» (кримінальна драма)

16
(18:00),
25
(19:00)

– Ю. Винничук «Місце для дракона» (аполітичний детектив)

25
(12:00),
28
(11:00)

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

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2019-05
Велика зала
3,
(12:00),
5, 12,
19, 26

– Є. Огородній «Маленька Баба-Яга» (вистава для дітей за
казкою О. Пройслера)

6

(13:00)
18
(17:00)

– А. Колесніков «Карлик Ніс» (мюзикл для дітей)
Мала зала

4, 12,
25, 26
(11:30)
5
(11:30,
16:00),
11, 22
(11:00,
16:00)

– М. Богомаз «У бабусі Дусі» (бебі-театр)

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Дніпра: https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatrlalok-109.html
– І. Заграєвська «Дикі лебеді» (за мотивами однойменної казки
4
Г. Х. Андерсена)
(11:00,
13:00,
17:00)
18
(11:00,
13:00)

–

«Тілімілтрямдія» (лірична комедія
С. Козлова «Трям! Здравствуйте!»)

за

мотивами

п’єси

18
(17:00)

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

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва: http://www.musictheatre.kiev.ua/
– Ю. Шевченко «Король Дроздобород» (опера на 2 дії за
5
однойменною п’єсою Б. Стельмаха за мотивами казки братів
(12:00)
Грімм)
25

– Г. Доніцетті Viva la mamma (Нехай живе мама!), або Театральні
порядки та безпорядки (комічна опера на 2 дії)

26

Вечір балетів Михайла Фокіна
– «Шопеніана» (хореографічна сюїта на музику Ф. Шопена);
– «Шехеразада» (хореографічна драма на музику М. РимськогоКорсакова за мотивами арабських казок)

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/traven/
7

«Новий український театр»
17

– О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз)

26

– І. Рибалко «Твій найкращий друг – ”Ігуана“» (вистава-концерт)
Театр «Божа корівка»

19
(12:00)

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

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyicenter.com.ua/afisha/
– М. Куліш «Мина Мазайло» (комедія жаху). Вистава акторської
6, 7
майстерні Богдана Бенюка
17
25, 30
26

– «Каллас (Не) біографічна драма» (історія пристрасті). Режисерпостановник – В. Голосняк
– І. Бергман «Осіння соната» (драма)
– «Птаха» (лірична драма за повістю М. Черненко «Біла птаха.
Не відлітай»)

***
На сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі
Українки:
– «Дракон» (казка для дорослих за мотивами однойменної п’єси
29
Є. Шварца). Антрепризна вистава за участі О. Меламуда,
Д. Ступки, О. Суханова та ін. (режисер – В. Горянський)
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
– «Він – моя сестра» (епатажний детектив). Антрепризна вистава
23
за участі А. Хостікоєва та В. Горянського
На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– А. МакКартен, С. Сінклер «Ladies Night. Kyiv Style» (музично31
танцювальне шоу). Антрепризна вистава за участі А. Педана,
(20:00)
В. Ями, А. Мірзояна та ін. Музичний супровід – «Orchestra by
Lirnik»

8

На сцені Центру культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):
– А. де Бенедетті «Жінка над нами» (комедія). Антрепризна
30
вистава за участі Леся Задніпровського, Л. Ребрик,
К. Костишина (режисер – В. Астахов)
На сцені Центрального будинку художника НСХУ:
– В. Красногоров «Легке знайомство» (комедія). Антрепризна
30
вистава за участі Х. Синельник та М. Жоніна (режисер –
О. Семешкіна)

Театральні гастролі
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:
Гастролі Гомельського міського молодіжного театру (Білорусь)
На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя України Василя
Сліпака:
28

– Ж. Гальсеран «Метод» ( інтелектуальний трилер з іронією і
сарказмом)

На сцені Центру культури та мистецтв МВС України:
Гастролі Чернігівського обласного академічного українського музичнодраматичного театру ім. Т. Г. Шевченка
– І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (народна музична
23
комедія на 2 дії)

Концерти та інші заходи
Національна філармонія України. Колонний зал імені М. В. Лисенка:
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
2

«Чародій Рахманінов. Життя і доля». Творчий проекттрилогія
– Частина 1. «Бузок»

4

Легенди року
– Національний академічний духовий оркестр України (диригент
– О. Вікулов). Соліст – О. Онофрійчук (вокал)

11

– «Людина-оркестр». Концерт-присвята н.а. України Елеонорі
Пірадовій (фортепіано, 1929–2012)
9

12

Музей-квартира В. Косенка (вул. М. Коцюбинського 9,
кв. 4)
– З.а. України Валентина Матюшенко (сопрано)

14

Культурний центр «Халом» (вул. К. Малевича, 86-О)
– Літературно-музична композиція «Любви старинные туманы».
Участь беруть: О. Хмель-Бондаренко (розмовний жанр),
В. Матюшенко (сопрано), Н. Афанасьєва (фортепіано)

16

«Оберіг – вишиванка!»
– Національний академічний духовий оркестр України (диригент
– В. Рунчак). Солістки: Герой України, н.а. України
Н. Матвієнко, з.а. України Р. Лоцман, А. Лотіш (народний спів)

18

«Браво, маестро!»
– Хор хлопчиків і юнаків Муніципальної академічної чоловічої
хорової капели ім. Л. Ревуцького (художній керівник –
А. Зайцева), О. Бєглєцов (фортепіано), Г. Бубнова (орган).
Участь беруть: Герой України, н.а. України Н. Матвієнко, лідер
гурту «Антитіла» Т. Тополя, Jazz-рок-гурт М. Редька
Mules&Butterglies

24

– Гарі Хоффман (віолончель, США) у супроводі Академічного
симфонічного оркестру Національної філармонії України
(диригент – В. Протасов)

25
(15:00)

Музей М. Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 121)
Українські народні пісні в обробці Б. Лятошинського
– Л. Ткач (сопрано), Т. Андрієвська (фортепіано), О. Єременко
(художнє слово)

27

«Микола Вінграновський. Кіно, що зветься життям».
Поетичний кіноконцерт
– О. Рудько (художнє слово), І. Ушаньова (сопрано), М. Віхляєва
(фортепіано)

Національний будинок органної та камерної музики України:
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/l
ang,ua/
1
Весняний музичний дарунок
– Н.а. України І. Калиновська (орган), з.а. Бурятії Л. Реутова
(19:30)
(фортепіано), О. Бояринцева (мецо-сопрано), В. Чікіров
(ліричний баритон), В. Тітов (бас)
8
(19:30)
9

До Дня пам’яті та примирення
– Л.В. Бетховен. Ансамбль класичної музики ім. Бориса
Лятошинського (диригент – н.а. України І. Андрієвський)
До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
10

(19:30)

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. Миколи Лисенка,
оркестр
Ансамблю
класичної
музики
ім.
Бориса
Лятошинського (камерний склад), Народний художній
колектив дитячий хор «Радість» (художній керівник і диригент
– Л. Санцевич), партія органа – з.а. України Г. Бубнова

13
(19:30)

До Дня Матері
– «AVE MARIA». Заслужені артисти України: М. Ліпінська
(мецо-сопрано), І. Харечко (орган); С. Андрощук (тенор),
В. Чікіров (ліричний баритон)

16
(19:30)

До Дня вишиванки
– «Гармонія контрастів». Заслужені артисти України: Н. Пилатюк
(скрипка), М. Сидоренко (орган); С. Андрощук (тенор),
Т. Войтех (фортепіано)

17
(19:30)

– Концерт музичного гурту Vivienne Mort
До Дня Європи
Музичний Weekend. Заслужені артисти України: А. Ільків
(труба), В. Балаховська (орган); С. Андрощук (тенор), С. Котко
(колоратурний бас), Н. Фоменко (клавесин)

18
(19:30)

–

21
(19:30)

– Чоловічий хор Університету м. Лунд (Швеція). Диригент –
А. Льонквіт, солісти: Ш. Ліндберг (тенор), Н. Пасічник
(фортепіано)

29
(19:30)

Перлини світової музичної скарбниці
– Н.а. України В. Кошуба (орган)

31
(19:30)

Шедеври доби романтизму
–
Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),
з.а. України Г. Бубнова (орган)

Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-05-2019
18
Міжнародний мистецький проект
– Гала-концерт з нагоди Дня Європи в Україні та Головування
Румунії в Раді Європейського Союзу
Київський національний академічний театр оперети:
30
За підтримки Посольства Угорської Республіки в Україні
– «Концерт угорської музики» (міжнародний проект)
Національний палац мистецтв «Україна»:
http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/
11

16

– Національний заслужений академічний ансамбль танцю
України імені Павла Вірського (художній керівник – Герой
України М. Вантух)

17, 18

– Концерт гурту «Океан Ельзи» у супроводі оркестру «Віртуози
Києва»

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– З.а. України Михайло Грицкан з новою програмою «Обійму…»
7
20

– «Кращі пісні». Концерт ВІА «Пламя» (РФ)

26

До Дня Незалежності Грузії
– Nino Katamadze & Insight (Грузія) з ювілейною концертною
програмою

28

– «С песней по жизни…». Ювілейний концерт Валентина Куби
за участі клезмер-бенду «Мамины Дети»

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyicenter.com.ua/afisha/
14
Музика Любові
– «Je T’aime». Концерт Любові Доброноженко. Участь беруть:
соліст Національного президентського оркестру С. Гурець,
Т. Іванніков (гітара), Р. Халілов (скрипка), артисти балету
Київського національного академічного театру оперети
М. Боцик та Д. Бузько
31

– «Все про Кармен». Вечір іспанської музики

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:
– Арташ і Гриша Асатрян (Вірменія). Концерт у рамках туру
2
пам’яті автора і виконавця пісень Арама Асатряна (1953–
(18:00)
2006)
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2): http://www.musictheatre.kiev.ua/
Спільний проект з Академічним камерним хором
14
«Хрещатик»
– #WeAre25 #khreschatykchoir. Концерт з нагоди його 25-річчя
25
(12:00)

– Концерт за участі учнів та студентів Київської муніципальної
академії танцю ім. С. Лифаря

28

Спiльний проект ансамблю сучасного танцю UNISON_KIEV
та оркестру народних iнструментiв «Святограй»
12

–

«Цех важкої води». Балет-вистава на одну дію на музику
А. Вiвальдi, М. Равеля, М. Скорика, А. Підлужного,
В. Дмитренка
АРТ-СЦЕНА театру

11
(18:00)

До Дня Матері
– «Ярило йде – весну веде!». Весняні обряди, хороводи, пісні,
танці, ігри і забави (спільний проект з Дитячим фольклорним
театром «Дай Боже!»)

12
(20:00)

– «Музика ночі. Травень» (концерт-подорож)

17

–

«Весна підніме келихи тюльпанів». Вечір поезії Ліни
Костенко за участі н.а. України Р. Недашківської

Національний цирк України: http://www.circus.kiev.ua/ru/tayny-izumrudnogogoroda/
– «Таємницi Смарагдового Мiста». Магічне циркове шоу (у
4-31
рамках проекту «Київська циркова весна 2019»)
24
(18:00),
25
(12:00)

– «Circus academy». Шоу-вистава Київської муніципальної
академії естрадного та циркового мистецтв

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»:
– «Танці і пісні народів світу». Концерт Національного
29
заслуженого академічного українського народного хору
України ім. Г.Г. Верьовки
Київський планетарій:
https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect?filterText=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%
BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&gclid=EAIaIQobCh
MI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
– «Jazz Pop Rock» (оркестрове шоу)
3
(19:30)
4
(19:30)

– Музично-проекційне шоу «ДУДУК – Душа Абрикосового
Дерева»

5, 26
(19:30)

– Мистецький проект «ARTSPACE» Київського планетарію
представляє нову програму Музика Світла «7 Променів»

6
(19:30)

– Музичний колектив Alice White з новим повнокупольним шоу
під зоряним небом
13

7
(19:30)

– «Теорія великого Баха». Органний концерт за участі О. Болюх
(орган) та В. Солодовникова (фортепіано)

18
(19:30)

– Хендпан Фест. Фестиваль сучасного, таємничого, чаруючого
своїм звуком, музичного інструмента

Київський академічний музично-драматичний циганський театр
«Романс» (пр-т Перемоги, 38):
https://esport.in.ua/ru/theatre/ciganskij-teatr-romans-344.html
– «Романтика романсу». Камерний концерт при свічках
11, 25
24

– «День Києва». Святковий концерт

Будинок архітектора: https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html
– С. Прокоф’єв «Петрик і вовк». Симфонічне шоу з пісочною
7, 9
анімацією (художниця – С.Тельбух)
(12:00,
15:00)
23

– «Величне століття». Музично-поетичний вечір за участі
О. Собко та І. Рождественської (музичний супровід –
О. Ревенко)

26

– Fantastic Jazz Band із новою програмою американської
джазової класики «Місячне сяйво»

Будинок актора: https://kiev.karabas.com/ua/hall/dom-aktera/
– «Возьмемся за руки друзья!». Творчий вечір до дня
10
народження поета, барда, композитора Булата Окуджави
(1924–1997) за участі Київського театру поезії та пісні
21

– Авторський вечір співачки і поетеси Вероніки Доліної (РФ)

Будинок кіно:
http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/
Синій зал
7
(18:30)

Цикл вечорів НЕІГРОВЕ/ХУДОЖНЄ
– Документальний фільм «Моє покоління» (режисер – Д. Бетті,
Велика Британія, 2018 рік)

8
(18:30)

Вечі до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
– «Дитинство, опалене війною». У програмі перегляд
фрагментів фільмів: «Ми часто грали у війну…» (режисер –
О. Давиденко), «Час недитячий» (режисер – О. Самолевська)

21
(18:30)

Вечір пам’яті
– «Олександр Аскольдов. Невідоме…»
14

23

– Прем’єрний показ короткометражного фільму «Колір фасаду:
синій» (режисер – О. Радинський, Україна, 2019 рік)

24
(18:30)

Ностальгічні портрети незабутніх
– Прем’єра документально-музичного телефільму «Єлизавета
Чавдар» (автор і режисер – О. Бійма, «Укртелефільм», 2018
рік)

29
(18:30)

Екран і сцена: незабутні постаті
– Вечір пам’яті легендарного актора театру і кіно, н.а. України
Віктора Халатова (1901–1969). У програмі вечора: показ
фрагментів фільмів, розповіді, спогади та коментарі театрота кінознавців. Показ програми «Чарівник сцени. Віктор
Халатов» (із циклу «Театральні силуети», ДТРК «Культура»).
Автор циклу і ведучий О. Комаров
Червоний зал

12
(17:00)

Фільми-призери міжнародних кінофестивалів
– Художній фільм «Обличчя/Рило» (режисер – М. Шумовська,
Польща, 2018 рік)

14

Кращі фільми світового кінопрокату
– Художній фільм «Машина кохання» (режисер – А. Шмід,
Австрія, 2019 рік). У рамках фестивалю «Тиждень
австрійського кіно – 2019»

22

Фільми-призери міжнародних кінофестивалів
– Художній фільм «Між рядами» (режисер – Т. Штубер,
Німеччина, 2018 рік)

26
(17:00)

Кращі фільми світового кінопрокату
– Художній фільм «Людина, яка здивувала всіх» (режисери –
Н. Меркулова та О. Чупов, Росія, Естонія, Франція, 2018 рік)

28

Фільми-призери міжнародних кінофестивалів
– Художній фільм «[Не] торкайся мене» (режисер – А. Пинтиліе,
Румунія, Німеччина, Чехія, Болгарія, Франція, 2018 рік)
Малий зал
Посольство Аргентинської Республіки та
Посольство Іспанії в Україні представляють
«Цикл вечорів іспаномовного кіно»

8

– Художній фільм «18 страв» (режисер – Х. Койра, Іспанія,
2010 рік)

15

– Художній фільм «Сомнамбула» (режисер – Ф. Спінер,
Аргентина, 1998 рік)

22

– Художній фільм «Нехай живе Куба» (режисер – Х. К. Кремата
15

та І. М. Кабрера, Куба, 2005 рік)
29

– Художній фільм «Коли діти повертаються» (режисер – У. Лара,
Мексика, 2017 рік)

16

ВИСТАВКИ
Національний музей історії України:
– «Якби моя країна була твариною…». Дитячі малюнки –
до 23
роботи фіналістів Всеукраїнського конкурсу ROCKIT
протягом – «Лідери Нації. В’ячеслав Чорновіл». До 20-х роковин з дня
загибелі журналіста, публіциста, політичного діяча, Героя
місяця
України В. М. Чорновола (1937–1999)
–
«Розстріляна
еліта.
Биківнянський
вимір».
Фотодокументальна виставка (спільно з Національним
історико-меморальним заповідником «Биківнянські могили»)
Національний художній музей України:
– Живопис М. Вайсберга (м. Київ). Спільно з Аукціонним
до 5
домом «Дукат»
Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставкові зали «Хлібня»
– «Діалог». Живопис О. Кирилової, скульптура К. Синицького
до 20
протягом – «Топограма міста». Сучасна урбаністична фотографія
В. Сокура та С. Рубана
місяця
У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського»
– «Пробудження». Проект О. Турецької (художнє скло)
до 12
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)
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом – «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції
Національного Києво-Печерського історико-культурного
місяця
заповідника)»
(корпус
№ 1)
протягом – Міжмузейний виставковий проект «Світ української ікони»
(твори іконопису та декоративно-літургійного мистецтва)
місяця
(корпус
№ 4)
протягом

Виставкова зала Успенського собору
– «Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра». До 38017

місяця

до 5

річчя від дня народження гетьмана України І. С. Мазепи
(1639–1709). З фондової колекції заповідника
Велика лаврська дзвіниця
– «Погляд крізь роки». Виставка старовинних листівок (до
Міжнародного дня пам’яток і визначних місць)

Національний музей літератури України:
– «Наш Микола Гоголь». До 210-ї річниці від дня народження
до 6
письменника М.В. Гоголя (1809–1852; з музейної колекції
та Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)
– «З книжкової полиці: книги Івана Андрусяка». Виставка
до 13
книг та ілюстрацій
У рамках музейної рубрики «Літературний календар»
– До 115-ї річниці від дня народження письменника і
перекладача О. Л. Кундзіча (1904–1964)
– «Заспівали дзвони Великодні». Вишиті ікони О. Іваночко та
до 14
ікони з фондів музею
– «Юрій Гладченко. Сучасний іконопис Чернігівщини». До
200-річчя від дня народження громадського діяча і мецената
Г.П. Галагана (1819–1888; у рамках музейного проекту)
– «Україно, ти моя молитва!». Декоративно-ужиткове
до 21
мистецтво України з колекції музею
– «Кримськотатарська література: невідомі сторінки. Книги,
2-21
часописи та газети ХХ століття». До 75-х роковин вчинення
геноциду до кримськотатарського народу
– «Квіти Великодня». Творчі роботи вихованців гуртка
до 28
«Мальовничий коктейль» Центру дитячої та юнацької
творчості Деснянського району м. Києва
– До 170-річчя від дня народження письменника і драматурга
13-31
Панаса Мирного (1849–1920; з музейної колекції)
15-31
У рамках музейної рубрики «Літературний календар»
– До 90-річчя від дня народження письменника та
громадського діяча Р.І. Іваничука (1929–2016)
– «Твоє майбутнє, Україно!». Творчі роботи дітей музейних
17-28
працівників (до Міжнародного дня музеїв)
– «Радість повсякдення». Персональна виставка художниці
17-31
Н. Кучер (до Міжнародного дня музеїв)
– «І зупинилася чарівна мить…». Фотовиставка В. Приходька
(до Міжнародного дня музеїв)
23-31
До Дня Києва
– «Знаки весни». Пейзажі та натюрморти відомих українських
художників (спільно з Дирекцією художніх виставок
України)
18

Національний музей Тараса Шевченка:
– «Перепоховання дорівнює перетворення». Міжінститутський
з7
виставковий проект до 158-ї річниці перепоховання праху
Т.Г. Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева (з фондової
колекції музею)
– «Житловий комплекс». Скульптура В. Сая (м. Київ)
з 14
протягом – Малюнки-оригінали Т.Г. Шевченка в експозиціях: «Тваринні
світи в малярській спадщині Т. Г. Шевченка», «Українська
місяця
хата на малюнках Тараса Шевченка», «Малюнки, виконані
під час подорожі по Волзі»
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка:
– «МодерНово». Керамічні роботи учнів Колегіуму мистецтв
до 20
у Опішні ім. В. Кричевського (Полтавська обл.). За
підтримки Президентського фонду Л. Кучми «Україна»
– «Шевченкіана». Роботи учнів Державної художньої школи
з 22
ім. Т.Г. Шевченка (до 158-ї річниці перепоховання праху
Т.Г. Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева)
Національний музей «Київська картинна галерея»:
до 26
У рамках проекту «Обрані часом»
– «Діячі науки, культури та мистецтва». Живопис, графіка,
скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво XVIII-XX ст.
(з фондів музею)
Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
– «Відлуння грецької античності». Антефікси з приватної
до 5
колекції «Акротерас Грігас» архітектора В. Цітуроса
(Греція)
– «Дорога до храму». Всеукраїнський арт-проект «Малярство
на склі». Твори сучасних українських митців
– «Запорізький край. Традиції. Новації». Твори сучасних
з 16
українських митців
Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
протягом – Гравюри А. Дюрера (1471–1528) з колекції Харківського
обласного художнього музею
місяця
«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею
«Київська картинна галерея»):
– «Біо Пасха». Арт-проект П. Кузнєцової (м. Харків)
до 2
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
19

до 12
до 15

– «Українська ікона кінця XVI – початку XX ст.» (з фондів
музею)
– «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»:
– Живопис В. Бовкуна (м. Київ)
до 5
– «Inception». Живопис Я. Морган (м. Київ)
– «Перші імена». Живопис українських художників ХХ ст.:
І. Марчука, М. Глущенка, С. Шишка та ін.
– «Червона Королева. 18+». Живопис І. Федоренко (м. Київ)
до 12
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»
(вул. Госпітальна, 24а):
– «Війна очима добровольців. Початок». Фотовиставка
2-19
(спільно з бійцями територіальної оборони «Київ 12»)
Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»):
до 12
Міжмузейний проект
– The Ukrainian Canadians: Україноканадійці. Присвячено
українській діаспорі в Канаді (документи, світлини, книги,
живопис тощо)
протягом – «Наш Сікорський». Історико-меморіальний виставковий
проект, присвячений українському та американському
місяця
авіаконструктору І. Сікорському (1889–1972)
Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
протягом – «Шолом-Алейхем на київській єврейській сцені». До 160річчя від дня народження письменника і драматурга Шоломмісяця
Алейхема (справж. – С. Н. Рабинович, 1859–1916)
Будинок-музей М. Заньковецької:
протягом – «Микола Гоголь і український театр». До дня народження
письменника і драматурга М.В. Гоголя (1804–1852)
місяця
Музей книги і друкарства України:
– «В обіймах Янгола». Стародруки ХVІІ – ХІХ ст., гравюри,
до 22
ікони та картина «Янгол зі свічкою» з седнівського маєтку
Лизогубів (спільний проект Музею Івана Гончара та Музею
книги і друкарства України)
– «Галопом по Європам». Рідкісні видання, географічні
атласи, мапи, книги, світлини тощо ХVII–ХІХ ст. (з колекції
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музею та Державного історико-культурного заповідника
м. Острога, Рівненська обл.)
Музей сучасного мистецтва України:
– «Сімейний альбом. С. А. Григор’єв і його творча родина» (у
до 12
межах проекту «Семейные ценности – родинні зв’язки»)
Музей однієї вулиці:
протягом – «Киев – Родина нежная». До 130-річчя від дня народження
артиста естради, співака, актора, поета і композитора
місяця
О. М. Вертинського (1889–1957)
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
до 5

Музей Лесі Українки
– «Дерево Життя». Живопис Г. Проскури (м. Київ)

Музей гетьманства:
– «Синтез душі: пензля і пера». Вернісаж живописних робіт
8-24
В. Каверіна та М. Закусила (м. Київ)
Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
протягом – «Подорожі». Виставка особистих речей М.Т. Рильського
(1895–1964), які бралися в мандрівки по Україні та за
місяця
кордон (до 124-річчя від дня народження поета)
– «Хто благородний – рідним був мені». До 100-річчя від дня
народження Г.І. Рильського, одного із засновників Музею
М.Т. Рильського та мистецького фестивалю «Голосіївська
осінь»
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
– Виставковий проект «Дивовижні історії Криму» (виняткові
до 5
предмети з колекцій 15 українських музеїв – від скіфського
золота, зброї, артефактів до творів сучасного мистецтва):
https://artarsenal.in.ua/uk/vystavka/dyvovyzhni-istoriyi-krymu/
– «Обабіч». Фотовиставка В. Марущенка (проект
з 22
«Мистецького арсеналу» та Центру східноєвропейських і
міжнародних досліджень)
до 5

Мала Галерея
– «Поптранс. Дистанційне бачення. Мистецькі практики
Ужгорода 90-х–00-х». Роботи учасників арт-групи
Поптранс: В. Харабарука, П. Ковача (старшого),
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Н. Шевченко та ін.
Дім освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницького, 57б):
– «Шлях до свободи». Ілюстрації Н. Міцкевич до
до 16
документального роману Слави Курилова «Сам в океані»
Французький інститут в Україні:
– «На зв’язку». Графіка К. Проценко (у рамках XVІ фестивалю
до 16
мистецтв «Французька весна в Україні»)
Центральний будинок художника НСХУ:
– IV Всеукраїнська виставка-трієнале книжкової графіки 2017–
до 12
2019
– «Київ стародавній і сучасний». Всеукраїнська виставка
16-26
київських пейзажів (до Дня міста)
– «Різноманітність мрій». Художня виставка ГО «Барви
17-26
Життя»
ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
Галерея «АВС-арт» (Андріївський узвіз, 2б):
– «Енігма». Живопис Н. Буряк (м. Львів)
до 17
Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21):
– «Lightcatchers». Графіка К. Фелікса (Словаччина)
до 5
«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21):
– «Under the weather». Фотовиставка Я. Кононової (Черкаська
до 12
обл.)
Зона креативних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8):
– «Гострі зуби Лісабона». Живопис Я. Саввіної
до 12
«Турбулентність».
Відеоінсталяція
Ширін
протягом –
(Іран): https://kyiv-online.net/events/arts/vystavkaмісяця
videoinstalyatsiji-shyrin-neshat-turbulentnist/

Нешат

Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31):
– «Мої канікули». Живопис Л. Корж-Радько (м. Ужгород)
до 22
Галерея сучасного мистецтва «The Naked Room» (вул. Рейтарська, 21):
– «Продукти». Проект О. Гайдаш (м. Київ)
до 11
Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):
22

до 10

– «Мистецтво художників-емігрантів ХХ століття». Роботи
українських, російських, польських, єврейських художників,
які отримали світове визнання в еміграції (з приватних
зібрань)

«КалитаАртКлуб» (вул. Малопідвальна, 21/8):
– «Колір проти тіні». Живопис В. Мурадова (Азербайджан)
до 12
Арт-галерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2):
– «Незвичайні історії малюків і маляток». Живопис К. Дудник
до 24
(м. Ізмаїл, Одеська обл.)
Центр сучасного мистецтва М 17 (вул. Антоновича, 102-104):
протягом – Скульптурний проект «Реформуючи простір». Роботи
Н. Білика, О. Золотарьова, С. Петлюка та Ж. Пленcи
місяця
(Іспанія): https://kyiv-online.net/events/arts/skulpturnyj-proektreformuyuchy-prostir/
«Nebo Art Gallery» (вул. Драгомирова, 14):
– «Kyiv Towner». Арт-проект М. Лідаговської (м. Київ)
до 12
Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
– Виставка української ікони кінця XVI – першої половини
до 5
XX століть
PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2):
протягом – «Ain’t nobody’s business». Міжнародна колективна виставка
сучасних
художників:
М.
Карабіновича
(Україна),
місяця
А. Меренкової (РФ), З. Сулейманова (Азербайджан) та ін.
Арт-галерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11):
– «Простір та час». Живопис К. Плетенецького (м. Харків)
до 12
Spivakovska ART:EGO gallery (вул. Саксаганського, 59б):
– «П’ята сторона світу». Живопис О. Яценко (м. Київ)
до 2
Галерея «Триптих» (Андріївський узвіз, 34):
– «Ego Sum Rex!». Архетипи Sasha Bob (м. Біла Церква,
до 15
Київська обл.)
Арт-галерея-майстерня «ХудГраф» (вул. Межигірська, 23/22):
– «Голос Міста». Фотопроект В. Сухобруса (м. Київ)
до 9
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Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19 в):
– «Сонячний Великдень–2019». Великодня атрибутика та
до 11
цікаві родинні майстер-класи
– «Мелодії барв Любові Романів». Творчі роботи Л. Романів
3-27
(м. Рогатин, Івано-Франківська обл.). До 75-х роковин
початку депортації українців з етнічних земель Лемківщини,
Холмщини, Надсяння та Підляшшя (нині – територія
Польщі)
– «У кожного лісу своє сонце». Живопис на склі В. Сабі
з 14
(м. Київ)
«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22-в):
– Арт-проект «Пізній check-out». Живопис та скульптура
до 25
Kinder Album (м. Львів)
«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):
– «Політ. Фрагмент». Арт-проект В. Буднікова (м. Київ)
до 6
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач 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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