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МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЖОВТЕНЬ – 2019
*
 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

01.10 – Міжнародний день людей похилого віку 

 – Міжнародний день музики 

05.10 – Всесвітній день вчителя 

06.10 – День працівників освіти 

07.10 – Всесвітній день архітектора 

13.10 – День художника 

14.10 – День захисника України 

 – День українського козацтва  

24.10 – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

 – Всесвітній день інформації про розвиток 

24-30.10 – Тиждень роззброєння 

27.10     – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10 – День визволення України від фашистських загарбників 

 – Міжнародний день анімації 

Головні релігійні свята: 

14.10 – Покрова Пресвятої Богородиці 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

       ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ 
**

 
 

 XXX Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест» (28.09–05.10, 

Національна філармонія України, Колонна зала ім. М. В. Лисенка) 

 XVІ Міжнародний театральний фестиваль моновистав «Марія» (04–09.10, 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка, Камерна сцена 

ім. Сергія Данченка): 

https://www.facebook.com/mariafestua/posts/1601493713321503?__tn__=K-R 

 Український музичний ярмарок – 2019 (04–05.10, Арт-завод «Платформа»): 

https://muz-yarmarok.org.ua/ 

 Фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я» (04–27.10, Співоче поле): 

https://kyivmaps.com/ua/events/festival-hrizantem-kvitkove-suzira 

 ІІІ Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок  pUp.pet 2019 (05–

09.10, Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»): 

http://akadempuppet.kiev.ua/news/programa-iii-kiivskogo-mizhnarodnogo-

                                           
*
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення.  

**
 Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням. 

http://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2019/kultura2019.pdf
https://www.facebook.com/mariafestua/posts/1601493713321503?__tn__=K-R
https://muz-yarmarok.org.ua/
https://kyivmaps.com/ua/events/festival-hrizantem-kvitkove-suzira
http://akadempuppet.kiev.ua/news/programa-iii-kiivskogo-mizhnarodnogo-festivalyu-teatriv-lyalok-puppet-5-9-zhovtnya
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festivalyu-teatriv-lyalok-puppet-5-9-zhovtnya 

 Музичний фестиваль From-To (06.10, Центральний будинок офіцерів 

Збройних сил України): https://kyivmaps.com/ua/events/muzicnij-festival-from-

to 

 XVIІ Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров – 2019» (07–

10.10, Будинок кіно) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Барвиста 

осінь» у рамках проєкту «Квітуча Україна» (11–19.10): http://fest-

portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-

tvorchosti-barvista-osin-kalejdoskop-talantiv/ 

 І Міжнародний фестиваль Ballet open space (16–19.10, Національна опера 

України) 

 ХIV Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряна Брама» (19.10, 

Концертна зала КНУБА, Повітрофлотський просп., 31) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Квіти України» в номінаціях 

хореографія та циркове мистецтво (19.10):  

https://www.facebook.com/festival.flowersofukraine/ 

 Х Міжнародна науково-практична конференція «Софійські читання» (19–

20.10, Національний заповідник «Софія Київська»): https://st-

sophia.org.ua/uk/novini/zaproshuyemo-na-h-mizhnarodnu-naukovo-praktichnu-

konferentsiyu-sofijski-chitannya/ 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Чарівна палітра творчості» (20.10, 

Концертна зала КНУБА, Повітрофлотський просп., 31) 

 XI Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Світ у 

твоїх долонях» (24–27.10): http://fest-portal.com/ev/xi-mizhnarodnij-festival-

konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolnyah/ 

 

 

Театральні прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-10-2019 

6 – П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії). За участі 

ведучих солістів Англійського національного балету Катерини 

Ханюкової та Джефрі Сіріо 

16 Прем’єра (у рамках І Міжнародного фестивалю Ballet open 

space) 

– «Touch of illusion» / «Дотик ілюзій» (балет на 1 дію на музику 

С. Рахманінова). Хореограф – Р. Амаранте (Бразилія) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-ZHovten%60-19-1-723x1024.jpg 

http://akadempuppet.kiev.ua/news/programa-iii-kiivskogo-mizhnarodnogo-festivalyu-teatriv-lyalok-puppet-5-9-zhovtnya
https://kyivmaps.com/ua/events/muzicnij-festival-from-to
https://kyivmaps.com/ua/events/muzicnij-festival-from-to
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-barvista-osin-kalejdoskop-talantiv/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-barvista-osin-kalejdoskop-talantiv/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-barvista-osin-kalejdoskop-talantiv/
https://www.facebook.com/festival.flowersofukraine/
https://st-sophia.org.ua/uk/novini/zaproshuyemo-na-h-mizhnarodnu-naukovo-praktichnu-konferentsiyu-sofijski-chitannya/
https://st-sophia.org.ua/uk/novini/zaproshuyemo-na-h-mizhnarodnu-naukovo-praktichnu-konferentsiyu-sofijski-chitannya/
https://st-sophia.org.ua/uk/novini/zaproshuyemo-na-h-mizhnarodnu-naukovo-praktichnu-konferentsiyu-sofijski-chitannya/
http://fest-portal.com/ev/xi-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolnyah/
http://fest-portal.com/ev/xi-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolnyah/
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-10-2019
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-ZHovten%60-19-1-723x1024.jpg
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Сцена 77 

2, 27 – Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію) 

3 – Д. Елдрідж «Під небом синім» (фарс у супроводі оркестру на 1 

дію) 

Stage_Lab # Експериментальна сцена 

 4, 25 

(19:30)  

– «Георг Отс» (моновистава на 1 дію за мотивами 

автобіографічних спогадів артиста) 

20 

(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 

Основна сцена 

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

26 – «Verba» (вистава за мотивами драми-феєрії Лесі Українки 

«Лісова пісня») 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

13, 30 – Г. Горін «Поминальна молитва» (вистава на 2 дії за мотивами 

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

18 – «Лунаса» (вистава за п'єсою Б. Фріла «Танці на Луназу») 

 

 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

Основна сцена 

3, 11, 17  – Ж. Ануй «Пасажир без багажу» (драма на 2 дії) 

5, 18 – Д. Карон «Фальшива нота» (драма на 1 дію) 

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

Нова сцена 

1 

(20:00) 

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

5  

(17:00) 

–  «Добрі люди... » (трагіфарс без антракту за оповіданнями 

А. П. Чехова) 

Сцена під дахом 

13, 24  

(19:30) 

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

 

http://ft.org.ua/ukr/spectacleNoAfisha?filters&f_type=5
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
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 Київський академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2019-10 

Камерна сцена 

12 –  Евріпід «Медея» (трагіко-медія) 

18 – «Аромат жертви» (еротичний трилер за п'єсою О. Головача 

«1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11…») 

29 – «Ласкаво просимо до пекла» (сповідь ворога без антракту за 

п’єсою В. Зуєва «Мамочки») 

Мікросцена 

1, 27 –  В. Аллен «Ріверсайд драйв» (стрибок у невідоме на одну дію) 

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

26 –  «Дикі люди» (комедія-треш за п'єсою Лєни Лягушонкової «Як 

у людей») 

 

 Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

https://drama-comedy.kiev.ua/ 

4 – Голохвастoff (комедія на 2 дії за мотивами п’єси 

М. Старицького «За двома зайцями») 

9, 30 – С. Пелтола «Гарантія 2 роки» (квест) 

13 – П. Ар’є «Сталкери» (специфічна комедія) 

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

Мала сцена 

5, 22 

(15:00) 

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

13  

(15:00) 

– М. Досько «Лондон» (моновистава) 

19, 20 – «Альбатроси» (смішні та красиві історії про кохання і космос 

за п'єсою Ф. Строппеля «З життя корисних копалин») 

31  – «Романтика» (вистава без антракту за мотивами новели 

М. Хвильового «Я (Романтика)») 

 

 Київський академічний драматичний Театр на Подолі: 

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

Нова сцена 

5  

(18:00) 

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

романом Панаса Мирного) 

9, 10, 18 –  М. Д. Салліван «1984» (за однойменним романом-антиутопією 

https://molodyytheatre.com/afisha/2019-10
https://drama-comedy.kiev.ua/
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
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(19:00),  

19  

(18:00) 

Дж. Орвелла) 

11 – О. Прибіш «За двома зайцями» (фейк на 2 дії за творами 

І. Нечуя-Левицького та М. Старицького) 

12  

(18:00) 

–  І. Вирипаєв «Мрії оживають» (іронічна комедія про любов та 

смерть) 

13  

(18:00) 

– «Сніг у квітні» (вистава з антрактом за повістю Т. Вільямса 

«Римська весна місіс Стоун») 

15 –  М. Булгаков «Зойчина квартира» (трагіфарс) 

26  

(18:00) 

– В. Лавренчук  Got to be free, або Маєш бути вільним! (рок-

мюзикл) 

 

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-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2019 

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

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

Сцена у кафе театру 

4, 5, 14, 

22, 23, 24 

– І. Ільф та Є. Петров «Одеса. Шалене кохання» (музична 

комедія, граємо разом)  

 

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

6, 25 – В. Шекспір «Річард ІІІ» (політичний гротеск). Міжнародний 

проєкт – копродукція із Магдебурзьким театром. Режисер – 

К. Кромбгольц (Німеччина) 

Сцена 6 (вул. Васильківська,1) 

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

«Отелло») 

27 – Р. Горовий, Т. Бо «Бери од жизні всьо» (життєва комедія) 

 

 Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 
https://www.suzirja.kiev.ua/ 

Основна сцена (Салон) 

4 – А. Пермяков «Любов, рок-н-рол і V…» (музично-поетичний 

перформанс) 

5 –  «Три високі жінки» (трагіфарс за мотивами однойменної п’єси 

http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2019
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2019
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2019
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2019
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
https://www.suzirja.kiev.ua/
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Е. Олбі) 

6 – «Річард після Річарда» (моновистава за історичною хронікою 

В. Шекспіра “Річард III” у виконанні Л. Данильчук) 

20 –   Г. Думбадзе «Шіола» (весільний тост) 

26 –  Б. Гнатюк «Украдена краса» (театральний слешер / детектив) 

Мікросцена 

15, 22 

(19:30)  

– «Шило на Мило» (вистава на 1 дію за п'єсою І. Вирипаєва 

«Валентинів день») 

30  

(19:30) 

– «Стара актриса» (незвичайна історія  за мотивами п’єси 

Е. Радзинського  «Старая актриса на роль жены 

Достоевского») 

31  

(19:30) 

–  А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» (казка для дорослих) 

 

 Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
http://tuz.kiev.ua/afisha/Oct_2019 

Велика сцена 

1, 15 – «Кураж» (пластична драма на 1 дію за п'єсою Б. Брехта 

«Матінка Кураж та її діти»)  

4, 5  

(12:00) 

–  «Кіт у чоботях» (музична казка за мотивами твору Ш. Перро) 

11 – В. Шекспір «Сон літньої ночі» (феєрія на 2 дії) 

Мала сцена 

8  

(13:00), 

12  

(12:00) 

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

12  

(18:00) 

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

18, 31 – Н. Саймон «Бережіть Флорес» (комедія на 2 дії) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2019-10 

 

Велика зала 

13, 26  

(13:00), 

31  

– Є. Огородній «Маленька Баба-Яга» (вистава для дітей за 

казкою О. Пройслера) 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Oct_2019
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2019-10
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(12:00)  

20  

(17:00) 

– Є. Огородній «Мауглі» (вистава для дітей за однойменним 

твором Р. Кіплінга) 

Мала зала 

 19, 20, 27 

(11:30),  

26  

(11:30, 

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-teatr-

lalok-109.html 

10  

(17:00) 

– С. Брижань «Пан Коцький» (жартівлива опера за мотивами 

української народної казки) 

20  

(11:00, 

13:00, 

17:00) 

–  О. Толстой «Витівки Буратіно» (казка-пригода) 

30  

(11:00) 

–  С. Прокоф’єв «Пригоди тигренятка» (неймовірна історія) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

2  

(12:00) 

–  О. Злотник «Королева загублених гудзиків» (казка-мюзикл на 

одну дію за п'єсою Лани Ра). Спільно з Черкаським 

академічним обласним музично-драматичним театром 

ім. Т. Г. Шевченка 

13  

(12:00) 

до Дня захисника України 

–  В. Шекспір «Дванадцята ніч, або Що захочете!!!» (комедія на 

одну дію). Спільний проєкт з ГО «ЕЛЕОС – Україна» 

17, 18 –  В. А. Моцарт «Весілля Фігаро» (еротичний трилер на 2 дії) 

19 до 75-річчя від дня народження  артиста балету, 

балетмейстера, н.а. України В. П. Ковтуна (1944–2005) 

– С. Прокоф’єв «Ромео і Джульєтта» (балет на 2 дії за 

однойменною трагедією В. Шекспіра) 

26 –  Г. Доніцетті Viva la Mamma (Нехай живе мама!), або 

Театральні порядки  та безпорядки (комічна опера на 2 дії) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/zhovten-2019/ 

https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-109.html
https://esport.in.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-109.html
http://www.musictheatre.kiev.ua/
http://nut.kiev.ua/zhovten-2019/
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«Новий український театр» 

13 – Ю. Васюк «Собачий вальс» (моторошна комедія) 

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

27 – О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз) 

Театр «Божа корівка» 

20 

(10:30), 

31  

(11:00) 

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

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

3 – «Каллас (Не) біографічна драма» (історія пристрасті). 

Режисер-постановник – В. Голосняк 

11 – «Твоя дочка, Єва» (драма на одну дію за сценарієм фільму 

І. Бергмана «Осіння соната»). Постановка і музичне рішення – 

Я. Ушпік  

 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

7 – «Готель ”Беверлі-Хіллз“» (комедія за мотивами п’єс 

Н. Саймона). Антрепризна вистава за участі К. Кистень, 

О. Богдановича, Н. Васько та ін. (режисер – І. Зільберман) 

13  

 

– «Тільки любов, нічого особистого» (французька комедія). 

Антрепризна вистава за участі О. Попова, А. Кошмал, 

Н. Денисенко та ін. (режисер – Т. Тихомиров) 

15 – «Два анекдоти на вечерю» (вистава за п'єсами А. П. Чехова 

«Ведмідь» & «Освідчення»). Антрепризна вистава за участі 

О. Сумської, В. Борисюка, Ю. Горбунова та ін. (режисер –

В. Жила) 

19 –  Б. Кінн «Жінка та її чоловіки» (комедія на 2 дії). Антрепризна 

вистава за участі Л. Ребрик, Леся Задніпровського, 

І. Рубашкіна та ін. 

20 –  Т. Каганович «Найкращий день» (класична комедія положень в 

сучасному прочитанні). Антрепризна вистава за участі 

О. Агоп'яна, І. Охотніченко,  О. Головіної та ін. (режисер – 

О. Самусенко) 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
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23 –  «Схоже на щастя» (іронічна комедія за п’єсою П. Пальмада і 

К. Дютюрона «Біглянки»). Антрепризна вистава за участі 

А. Роговцевої та С. Орліченко (режисер – К. Степанкова) 

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

комедія). Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

В. Горянського, Л. Ребрик та ін. (режисер – В. Жила) 

30 –  М. Гоголь «Ревізор» (комедія). Антрепризна вистава за участі 

Л. Ребрик, К. Вертинської, В. Горянського та ін. (режисер – 

В. Жила) 

 

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

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

Є. Шварца). Антрепризна вистава за участі О. Меламуда, 

Д. Ступки, О. Суханова та ін. (режисер – В. Горянський) 

16, 18 –  А. МакКартен, С. Сінклер «Ladies Night. Kyiv Style» (музично-

танцювальне шоу). Антрепризна вистава за участі А. Педана, 

В. Ями, А. Мірзояна та ін. Музичний супровід – «Orchestra by 

Lirnik» 

20 –  Музика Ґ. Міллера «Серенада Сонячної долини». Антрепризна 

вистава за мотивами однойменної голлівудської комедії за 

участі О. Сумської, В. Горянського, О. Вертинського та ін. 

(режисер – С. Горов) 

22 

(19:30) 

–  «Пластик лайф» (соціальна трагікомедія за мотивами сценарію 

П. Дженовезе до кінофільму «Perfetti sconosciuti» / «Ідеальні 

незнайомці»). Вистава Театру «EgoisT» (м. Київ) 

24 – Музика О. Родіна «Вій» (балет на 2 дії; містична  історія за 

мотивами повісті М. Гоголя). Вистава Академічного театру 

«Київ  Модерн-балет». Лібрето, хореографія та постановка – 

Раду Поклітару   

 

На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для 

дітей та юнацтва:  

Вистави Академічного театру «Київ  Модерн-балет» 

3 –  Кармен.ТV (балет на 2 дії на музику Ж. Бізе). Лібрето, 

хореографія та постановка – Раду Поклітару   

16 Вечір одноактних балетів  

–  «Underground» (балет на одну дію на музику П. Васкса), 

–  «Палата № 6» (балет на одну дію на музику А. Пярта). Лібрето, 

хореографія та постановка – Раду Поклітару   
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Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського: 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака  

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

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

В. Біблів, А. Кузіної та Д. Олійник (режисер – М. Голенко) 

10 – «Імперія Янголів» (за мотивами однойменного твору 

Б. Вербер). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» (режисер – 

Є. Морозов) 

12, 13 –  Ґ. Ф. Гендель «Ацис і Галатея» (барокова опера від Open Opera 

Ukraine). Режисер – Т. Трунова, диригент – Й. Халубек 

(Німеччина) 

26, 27 – Наталка Полтавка.doc. (майже документальне переосмислення 

класичної п’єси І. Котляревського). Вистава Київського 

академічного театру на Печерську (режисер – О. Лазовіч) 

 

На сцені Будинку актора : 

19 – «Незвичайні пригоди іноземців в Україні». Комічна вистава-

концерт за участі солістів Національної опери України: 

Д. Агеєва, А. Погребного, О. Матушенко та ін. (режисер – 

А. Гнатюк) 

20  Оновлена версія 

–  К. Сінчілло «До і потім» (жіноча сповідь). Вистава Класичного 

художнього альтернативного театру (м. Київ)  

 

Театральні гастролі 

На сцені Київського академічного драматичного Театру на Подолі: 

Гастролі Черкаського академічного обласного українського музично-

драматичного театру імені Т. Г. Шевченка 

2 –  О. Володарський «Олена… не прийшла додому» (комедія) 

3 –  В. Винниченко «”Сурогатна мама“ (”Закон“)» (мелодрама) 

 

 На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

27 – 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) 
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Концерти та інші заходи 
 

Національна філармонія України: 
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/ 

8 До 80-річчя утворення Запорізької області і 80-річчя 

заснування Запорізької обласної філармонії 

– Академічний симфонічний оркестр Запорізької обласної 

філармонії. Диригент – В. Редя, соліст – О. Ботвінов 

(фортепіано) 

11 Присвячується Національному святу Іспанії (за підтримки 

Посольства Королівства Іспанія в Україні) 

–   «Іспанія, європейське натхнення». Академічний симфонічний 

оркестр Національної філармонії України. Диригент – 

Р. Касеро (Іспанія), соліст – Н. Пилатюк (скрипка) 

12 –  Національний камерний ансамбль «Київські солісти».  Солісти 

– О. Криса (скрипка, США), Чіє Савада (скрипка, Японія)  

13 Національний заповідник «Софія Київська» (Виставкові 

зали "Хлібня"): 

до Дня українського козацтва 

–  «Козацькому роду нема переводу». Фольклорний ансамбль 

«Веселі музики», О. Єременко (розмовний жанр), Т. Школьна 

(народний спів) 

19 З нагоди Дня захисника України 

   «Mузика свободи» / USAFE band. Американська музика часів 

Другої світової війни: Г. Міллер, Б. Кросбі, Е. Преслі. 

– Оркестр Військово-повітряних сил США в Європі, Київський 

камерний оркестр. Диригент – полковник К. М. Уррутія 

(США). Солісти: Д. Мерфі, І. Кулик, А. Шевченко 

20  

(17:00) 

Київський Будинок вчених НАН України: 

До 80-річчя від дня народження композитора, педагога, 

н.а. України Лесі Дичко  

–  З.а. України В. Матюшенко (сопрано), Б. Матвійчук (флейта), 

партія фортепіано – Н. Базіна 

22 «Присвята Ференцу Лісту» (за сприяння Посольства 

Угорщини в Україні) 

–  Щорічний концерт до дня народження композитора. 

Д. Оравец (фортепіано, Угорщина),  Державний академічний 

естрадно-симфонічний оркестр України (диригент – Н. Стець) 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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26  

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької (вул. Велика 

Васильківська, 121): 

–  «Старої казки пісня лебедина». Літературно-музичний вечір за 

творами Ліни Костенко. Участь беруть: О. Хмель-Бондаренко 

(розмовний жанр), В. Матюшенко (сопрано), партія 

фортепіано – Н. Афанасьєва 

 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

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

lang,ua/ 

1  

(19:30) 

до Міжнародного дня музики 

–  Камерний ансамбль «Равісан», заслужені артисти України: 

М. Ліпінська (мецо-сопрано), І. Іщак (контртенор), 

Н. Кравченко (фортепіано), М. Сидоренко (орган); В. Чікіров 

(ліричний баритон), О. Дудниченко (скрипка), А. Полуденний 

(віолончель), О. Мороз (кларнет) 

3 

(19:30) 

Органні токати та фантазії  

–  З.а. України Ганна Бубнова  

8 

(19:30) 

Німецька органна музика доби бароко 

–  Н.а. України Ірина Калиновська  

9 

(19:30) 

до 20-річчя колективу Камерний ансамбль «Равісан» 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – з.д.м. України Б. Пліш), з.а. України Н. Кравченко 

(фортепіано); О. Дудниченко (скрипка), А. Полуденний 

(віолончель), О. Мороз (кларнет)  

12  

(19:30) 

Органна спадщина: на відстані століть  

–  З.а. України Максим Сидоренко 

14  

(19:30) 

до свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника 

України 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба 

(орган), заслужені артисти України: А. Ільків (труба), 

Л. Реутова (фортепіано); В. Чікіров (ліричний баритон), 

С. Котко (колоратурний бас), Т. Рой (флейта) 

 

Національна опера України:  
https://www.opera.com.ua/afisha?type=99&month=01-09-2019 

19 – Гала-концерт за участі зірок світового балету (у рамках 

урочистого закриття I-го Міжнародного фестивалю Ballet open 

space) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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/
https://www.opera.com.ua/afisha?type=99&month=01-09-2019
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http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-ZHovten%60-19-1-723x1024.jpg 

18 – Вечір вокально-фортепіанної музики німецько-австрійських 

композиторів епохи романтизму 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

6 –  «Очі чорні». Вечір циганської музики 

8 – Концерт «Співають тенори України» 

9 – «Неймовірна бандура». Сольний концерт Георгія Матвіїва 

16 –  «Музика осіннього листя». Вечір романсу у виконанні солістів 

київських музичних театрів і колективів 

17 Музика Любові  

– «Je T’aime». Концерт з.а. України Любові Доброноженко. 

Участь беруть: Т. Іванніков (гітара), А. Коляда (скрипка), 

артисти балету Київського національного академічного театру 

оперети М. Боцик та Д. Бузько  

19 –  «Арфа – королева оркестру». Вечір арфової музики 

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

національного академічного театру оперети 

26  

(21:00) 

–  «Вечірнє сонце, дякую за день!». Пісні на вірші Ліни Костенко  

у виконанні Нелі Франчук  

30 – «Верді. Найкраще». Концерт за участі Ірини 

Українець (сопрано) та її партнерів. Концертмейстер – 

З. Володарська (фортепіано) 

 

Національний палац мистецтв «Україна»:http://palace-

ukraine.com/afisha/big_hall/ 

1 – «Музична Платформа». Концерт за участі О. Винника, 

С. Бабкіна, гурту «Антитіла» та ін. 

18 –  Ювілейний концерт оркестру Lords of the Sound «Кінохіти: 

краще за 5 років» 

19, 20 –  Концерт Lara Fabian (Лара Фабіан, Канада – Бельгія) у рамках 

світового турне «50» 

 

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

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака  

20   –  Шоу Tеатру тіней Teulis «Твоя тінь» 

http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-ZHovten%60-19-1-723x1024.jpg
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/
http://palace-ukraine.com/afisha/big_hall/
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(13:00, 

16:00,  

19:00) 

 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

15 –  «Загадаю бажання». Творчий вечір н.а. України Алли Попової 

23 – «Celtic Legends». Танцювальне ірландське шоу під живу музику 

26 –  «Вечір мюзиклу» від Київського національного академічного 

театру оперети 

 

 Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

5  

(19:30) 

 –  ВІА «Синяя птица» (РФ). Гала-концерт з кращих пісень 

12 – Концерт-присвята гурту Queen за участі Симфонічного шоу-

оркестру Hardy та Віктора Романченка 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

АРТ-СЦЕНА театру 

20 – БЕРНСТАЙН STYLE. Концерт солістів та оркестру театру 

 

Національний цирк України: 
https://v2.parter.ua/circus-shaleni-mriinyky 

 5-30 

 

–  «Шалені мрійники» (стимпанк цирк-шоу): 

 https://v2.parter.ua/circus-shaleni-mriinyky 

 

 Палац спорту: 

26 На численні прохання 

–  «Королева ночі». Шоу Олі Полякової 

27 – Сара Брайтман (Велика Британія) в рамках світового турне 

HYMN: Sarah Brightman In Concert 

 

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 

2  

(19:30) 

– Шоу італійської музики під зоряним небом у виконанні 

О. Гаврачинської (скрипка), М. Орлова (саксофон), 

Ю. Олійник та С. Юрченка (вокал) 

http://www.musictheatre.kiev.ua/
https://v2.parter.ua/circus-shaleni-mriinyky
https://v2.parter.ua/circus-shaleni-mriinyky
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=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
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=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
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=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
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=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
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4  

(19:30) 

Повнокупольне шоу 

– Музичне сяйво «Карпатський транс» у рамках проєкту 

«Містерія Звуку»  

6  

(19:30) 

–  «Нова історія» (опера під зоряним небом). Участь беруть: 

Л. Яковенко (лірико-колоратурне сопрано), Є.-А. Едельвайс 

(колоратурне мецо-сопрано), О. Молодик (лірико-

драматичний тенор) 

8  

(19:30) 

–  «Світові хіти». Повнокупольне вокально-інструментальне 

шоу за участі Ю. Олійник і Є. Заморського (вокал),  

О. Гаврачинської (скрипка),  М. Орлова (саксофон) 

18  

(19:30) 

–  «Cinematic Symphony». Оркестровое шоу у виконанні Eclectic 

Sound Orchestra (диригент – С. Лихоманенко) 

 

Київський академічний музично-драматичний циганський театр 

«Романс» (пр-т Перемоги, 38): https://esport.in.ua/ru/theatre/ciganskij-teatr-

romans-344.html 

3 – Святковий концерт до Дня вчителя 

26 –  «Романтика романсу». Камерний концерт при свічках 

 

Будинок актора: 

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

2 – «Осіннє золото». Вечір вокально-фортепіанної музики Ігоря 

Шамо у виконанні заслужених артистів України: А. Юрченка 

(баритон), Ю. Кота (фортепіано); М. Білокіз (мецо-сопрано), 

В. Багринець (сопрано). Спеціальний гість: Тамара Шамо, 

ведуча: К. Гальниченко 

10  до 206-ї річниці від дня народження італійського 

композитора і диригента Джузеппе Верді (1813–1901) 

– «Жінка очима Верді». Концерт-перформанс за участі 

К. Болкуневич (драматичне сопрано), О. Братик (ліричне 

сопрано), Н. Мамедьярової (фортепіано), А. Хоптинець 

(фортепіано), О. Лопатнюк (скрипка) 

17  Almia music. Схід і Захід  

–  Концерт Кента Ігараші (саксофон, Україна – Японія) 

25  Вечір добрих пісень, присвячений кіноактору, сценаристу, 

засновнику і виконавцю авторської пісні Ю. Й. Візбору 

(1934–1984, РФ) 

–  «Наполним музыкой сердца». Колекція улюблених пісень Юрія 

Візбора у виконанні артистів Київського театру поезії і пісні 

ім В. Висоцького 

https://esport.in.ua/ru/theatre/ciganskij-teatr-romans-344.html
https://esport.in.ua/ru/theatre/ciganskij-teatr-romans-344.html
https://kiev.karabas.com/ua/hall/dom-aktera/
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Будинок архітектора: 

24, 25, 26 

(12:00, 

15:00) 

–  Музика С. Прокоф’єва «Петрик і вовк» (симфонічне шоу з 

пісочною анімацією). Диригент – Л. Ґаджеро, художниця – 

С. Тельбух, оповідачка – Л. Морозова 

26  

(19:00) 

–  «Місячне сяйво». Балади та блюзові композиції 30-50-х рр. у 

виконанні Fantastic Jazz Band: І. Д’яченко (тенор-саксофон), 

Б. Кравчук (баритон-саксофон), І. Агріч (фортепіано), 

Ф. Гершкович (бас), А. Чайка (ударні), М. Жигінас (вокал) 

 

Театрально-концертний комплекс «Freedom Hall» (вул. Кирилівська, 134): 

Київський національний академічний театр оперети представляє: 

12 –  Концерт «10 тенорів» (диригент-постановник –  з.д.м. України 

І. Ярошенко) 

23 –  Гала-шоу UA: Світові шедеври 

*** 

16  

(20:00) 

–  «Мелодія Піаф». Триб’ют концерт у виконанні Наталі Пічкур 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка 

1 – Ольга Горбачова представляє унікальне концепт-шоу – 

музичний тренінг «СИЛА» на основі пісень-афірмацій 

 

Київський академічний театр «Колесо» 

Камінна зала 

24 – Вечір бардівської пісні 

 

«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

11 – Концерт з творів українських композиторів за участі Андрія 

Кошмана (баритон) та  Ігоря Рябова (фортепіано) 



17 

 

 

 

 

 

ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

до 10 – «Утопія тоталітаризму. Реальні світи Орвелла: від СРСР до 

РФ». Документи та раритети епохи тоталітарного режиму, які 

демонструють способи масової пропаганди  радянської і 

російської систем, особливо на українських землях 

протягом       

місяця 

–  «Жінки Прекрасної епохи». Зразки жіночого одягу кінця ХІХ 

– початку ХХ ст. (з колекції музею, Музею історичних 

коштовностей України та приватної колекції Д. Піркла) 

 –  «Збережена пам’ять Бабиного Яру». Фотодокументальний 

проєкт до роковин трагедії Бабиного Яру 

     до Дня Державного Прапора  та Дня Незалежності 

України 

– «Прапори та реліквії української звитяги». Світлини, 

документи, символи влади часів козацтва, печатка 

українського уряду в екзилі, передана останнім президентом 

УНР М. Плав’юком тощо (з колекції музею) 

 –  Homo scriptor. Людина, яка пише. Оригінальні приладдя для 

письма від часів Античності до сьогодення 

 

Музеї історичних коштовностей України (філія Національного музею історії 

України): 

протягом       

місяця 

– «Персні. Тисячолітні історії звичних речей». Ювелірні вироби 

майстрів від Античності до сучасності (з фондового зібрання 

музею, більшість експонатів представлено вперше) 

 

Національний музей Голодомору-геноциду: 

до 22 до 85-х роковин пам’яті жертв Голодомору 

–  «Голоси з-за океану». Світлини та спогади в листах очевидців 

Голодомору 1932–1933 рр., що емігрували після 30-х років 

ХХ ст. до Австралії 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

Виставкові зали «Хлібня» 

з 3 –  «Так, але...». Творча колаборація графіки О. Придувалової та 

презентація (03.10.2019) однойменної книги есеїв 

письменника Т. Прохаська 

Будинок митрополита 
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до 9 – «Раритети з бібліотеки Софії Київської XVІ-XVIII ст.». В 

експозиції: королівські привілеї, царські та патріарші 

грамоти, рукописи та стародруки тощо (з фондів Інституту 

стародруків Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського)  
Брама Забаровського 

до 18 – «Відкриваємо світ». Дитячий проєкт поштових (художніх) 

марок, де зображено найвідоміші світові мистецькі об'єкти 

України та Європи Київської ДШМ № 5 Оболонського району 

(у рамках ІІІ Культурно-мистецького фестивалю Княжа 

родина / Regio genus) 

Софійський собор 

протягом 

місяця 

–  «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) 

 – «Софія Київська». Фото- та кінодокументальна виставка до 

85-річчя створення заповідника 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври» (оновлені 

експозиції; з колекції заповідника) 

з 10 

(корпус 

№ 4) 

–  «Зірковий слід на небосводі Лаври». Живопис та гравюри 

В. Соніна (1850–1942) 

Виставкова зала Успенського собору 

протягом 

місяця 

–  «Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра». До 380-

річчя від дня народження гетьмана України І. С. Мазепи 

(1639–1709; з фондової колекції заповідника)  

 

Національний музей літератури України: 

до 10 –  «Літературний шкільний автобус» (Подорожуємо сторінками  

книжок  видавництва «Веселка»). Літературно-мистецька 

виставка до Дня знань  

 –  «Моя любове, ти як Бог…». До 90-річчя від дня народження 

поета, перекладача, громадсько-політичного діяча, Героя 

України Дмитра Павличка  (з фондів музею)        

до 18 –  «Друковані видання періоду визвольних змагань українського 
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народу (1917 – 1921 рр.)». До 100-річчя від часу заснування 

Державної наукової установи «Книжкова палата України 

імені Івана Федорова» 

15-31 – До 200-річчя від дня народження громадського діяча, 

мецената освітньої справи Г. П. Галагана (1819–1888) 

з 10 Всеукраїнський проєкт за підтримки Міністерства 

культури України 

–  «Кримська сюїта». Живопис К. та С. Шаповалових (м. Київ). 

з 18 – Народне мистецтво села Рогізка Чечельницького району 

Вінницької області 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

1-13 – «Coloratura». Живопис Н. Єщенко-Петрової (м. Київ) 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

2-20 у рамках нового музейного проєкту «Діалог через 

століття» 

–  «Сучасний український символізм та Михайло Врубель». В 

експозиції твори українського і російського художника 

М. Врубеля (1856–1910) та сучасних українських митців 

(з фондів музею) 

 

 «Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

до 30 – «Змінена людина». Роботи Б. Лур’є (1924–2008) спільно з 

Мистецьким фондом Бориса Лур’є (м. Нью-Йорк, США) 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 5 – «Балтійське скло: діалог вітру з дощем». Роботи 

А. Мункевіци (Латвія), І. Стульґайте-Крюкієне та 

Р. Крюкаса (Литва), І. Лілль (Естонія)  

 – «Світове художнє скло в Україні: 1989–2016». Унікальна 

колекція композицій гутного скла з фондів Національного 

музею у Львові імені Андрея Шептицького та  Glass 

Museum in Lviv 

до 6 – До 70-річчя від дня народження художника-кераміста 

А. Ільїнського (м. Київ; з колекції музею) 

 

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

до 27 – «Тріумфи і свята». Твори китайського традиційного 

мистецтва (з колекції музею) 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

протягом –  Battle of memories: міфи та реалії радянської доби. 
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місяця Партнери-співорганізатори виставкового проєкту – 

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної 

Сотні - Музей Революції Гідності та Музей становлення 

української нації. Докладніше: 

 https://honchar.org.ua/events/battle-of-memories/ 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

2-8 –  «Квіткова душа». Фотовиставка І. Бекетової (м. Київ) 

4-16 – «Тель-Авів від А до Я». Елементи ілюстрацій міста Тель-

Авіва (Ізраїль) в роботах художників Компанії Сitykat 

stories: І. Гінзбург, Л. Вайнров-Атлана, О.-Н. Левицької та 

ін. (за сприяння Ізраїльського культурного центру «Натів») 

4-27 –  «Причетність». Живопис Г. Криволап (м. Київ) 

18-30 –  «Світло». Живопис С. Попова (м. Київ) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): 

до 17 – «Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір». Пам’яті Маркіяна 

Паславського, який загинув на Сході України під час 

визволення Іловайська (спільно з музеєм Революції 

Гідності) 

 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

до 15 –  До дня народження актриси, театральної діячки,   

н.а. Республіки М. К. Заньковецької (1854–1934) 

 

Музей книги і друкарства України: 

до 7 – «Куліш. Пантелеймон Куліш». Міжмузейний виставковий 

проєкт до 200-річчя від дня народження письменника, 

фольклориста, етнографа П. О. Куліша (1819–1897) 

1-15 –  «ЖОВТЕ. Соняхи на папері». Живопис українських 

сучасних художників (в рамках підготовки до проведення 

Фестивалю «Акварельний альбом 2020») 

17-20 – Х Фестиваль української дитячої книги «Азбукове 

Королівство Магів і Янголів. Країна Драконів» 

 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 27 –  «Федір Захаров. До 100-річчя від дня народження». 

Живопис н. х. України Ф. З. Захарова (1919–1997; з 

фондової колекції музею)  

 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 

–  «Киев – Родина нежная». До 130-річчя від дня народження 

артиста естради, співака, актора, поета і композитора 

https://honchar.org.ua/events/battle-of-memories/


21 

 

О. М. Вертинського (1889–1957) 

 

Музей-майстерня Івана Кавалерідзе (Андріївський узвіз, 21):  

 2-16 –   Графіка та фотороботи Т. та Н. Аваліані (Грузія).  

 У рамках Фестивалю україно-грузинської дружби 

«Тбілісоба на Андріївському узвозі» 

 

Музей гетьманства:  

до 5 –  «Богиня жива». Живопис  та графіка М. Чопей 

(Закарпатська обл.) 

 

Національний центр Олександра Довженка (вул. Васильківська, 1): 

протягом 

місяця 

– ВУФКУ. Lost & Found. Прем’єрна виставка в рамках 

програми відкриття Музею кіно (за підтримки Українського 

культурного фонду):  

http://www.dovzhenkocentre.org/event/328/ 

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 6 – «Музика барв рідної землі». Живопис В. Михайличенка 

(м. Суми) 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

  до 11 – «Зачудований світ». Ретроспективна виставка живопису та 

графіки Л. Задорожної (доробок 1961-2019 рр., м. Київ) 

 

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

  до 19 – «Шанувальники пустирів». Живопис О. Найдена 

(м. Черкаси) 

 

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

до 6 –  USAщоденник. Графіка М. Шарлай (м. Київ) 

 

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

  до 13 –  «Різне». Живопис Б. Фірцака (м. Київ) 

 

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

  до 6 –  «Анатомічний атлас». Серія текстильних об’єктів-аплікацій 

А. Подерв’янської (м. Київ) 

 

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

  до 6 – «Той, що зникає». Персональна виставка живопису 

http://www.dovzhenkocentre.org/event/328/
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Д. Просвєтова (м. Дніпро) 

 

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

3-27 –  «Трохи змінені». Фотопроєкт  дуету Synchrodogs: 

   Т. Щеглової та Р. Новена  

 

Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):  

до 5 –  «Українська сучасна скульптура». Виставка-продаж робіт 

Н. Білика, О. Сухоліта, Б. Томашевського та ін. 

 

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

протягом 

місяця 

–  «Корозія характеру: людина гнучка». Українсько-італійський 

проєкт  за участі художників: Є. Анцигіна, М. Лиськова, 

Дж. Вендраме, П. Пателлі та ін. 

https://www.facebook.com/events/471871253647847/ 

  

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

до 15 –  «Атрибуція часу». Живопис В. Сидоренка (м. Київ) 
 

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

протягом 

місяця 

–  «Амбівалентність». Живопис В. Чумаченка (м. Київ) 

 

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

протягом 

місяця 

–  «Frontier». Виставка мистецтва та віртуальної реальності 

(у рамках фестивалю Frontier. VR Art Festival. Kyiv) 

  

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

11-19 –  Виставка секції критики і мистецтвознавства, присвячена 

ювілею Київської організації НСХУ та виданню альбома 

до цієї пам’ятної події  

 

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

до 19 –  До 100-річчя від дня народження українського художника  

Ф. З. Захарова (1919–1997; з приватних збірок київських 

колекціонерів) 

 

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

протягом 

місяця 

– «Заборонене зображення». Проєкт дослідницької платформи 

PinchukArtCentre, що складається з двох частин –

персональної виставки художника і фотографа Б. Михайлова 

(м. Харків) та проєкту Харківської школи фотографії 

«Перетинаючи межу»  

 

https://www.facebook.com/events/471871253647847/
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Арт-галерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11):  

до 6 – «Urban Nightscape». Виставковий проєкт А. Угренюк 

(м. Київ) 

 

Арт-простір Set (вул. Ярославів Вал, 14а): 

до 8 – «Вулиця Свободи». Ретроспективна фотовиставка Є. Павлова 

(м. Харків) 

 

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

2-22 –  «Дещо». Скульптура А. Бачуріної і Жені Шень 

 

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

1-26 –   ІV Всеукраїнська виставка в’язання «Тепла осінь» 

 

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

протягом 

місяця 

–  «Атлас в малюнках». Живопис Є. Мермана (Київ – Тель-

Авів) 

 

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

до 11 –  «Portrait». Фотопроєкт О. Дімова (м. Одеса) 

 

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

  до 7 – «Трошки неба». Живопис А. Сагайдаковського (м. Львів) 

 

 

 

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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