МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, ЛИСТОПАД – 2019*
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Серед дат, що відзначатимуться:
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва
День української писемності та мови
Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та
антисемітизму
Всесвітній день науки задля миру та розвитку
День працівників радіо, телебачення та зв’язку України
Міжнародний день толерантності
День студента
Всесвітній день дитини
День Гідності та Свободи
Всесвітній день телебачення
День пам’яті жертв голодоморів
Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над
жінками
Докладніше про дати місяця натиснути тут

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

**

 ІІІ Бієнале сучасного мистецтва, знання і політики «Чорна хмара» (11.10–
23.11): http://vcrc.org.ua/
 XIX Київський міжнародний книжковий ярмарок «МЕДВІН: Книжковий
світ» (02–04.11, НСК «Олімпійський»):
https://www.medvin.kiev.ua/uk/exhibitions/knizhkovij-svit/knizhkovij-medvinkiyiv-listopad-2019/
 Х Київський міжнародний фестиваль блюзу KYIV BLUES FEST (08–09.11,
Будинок кіно): https://kyivmaps.com/ua/events/kyiv-blues-fest
 Х Всеукраїнський фестиваль-конкурс талантів «Гармонія душі» (09.11,
Центр культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва)
 Х Всеукраїнський фестиваль дитячих творчих колективів «Золота
Антилопа» (09–10.11, Київський державний коледж туризму та готельного
господарства, вул. Жмаченка, 26)
 IIІ Міжнародний щорічний форум «Креативна Україна» (14–15.11):
*

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

**
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http://creativeukraine.org.ua/uk/
IV Фестиваль джазової та імпровізаційної музики Am I Jazz? (14–17.11,
Closer Art Centre): https://katacult.com/yes-i-am-jazz-2019/
ІІІ Креативний фестиваль-конкурс талантів SuperSTAR Fest (16–17.11,
КНУБіА, вул. Преображенська, 2)
IIІ Київ етно мюзік фест «Віртуози фолку» (17.11, Національний центр
ділового та культурного співробітництва «Український дім»)
Mіжнародний конкурс інструментальної музики ім. Д. Бортнянського (21–
24.11): https://www.vivatart.com.ua/konkursy/bortnyanskiy/
IІ Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» (24–30.11):
https://nstdu.com.ua/festival/festival-afisha-gri-2019/
XXVІ Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «КРОК–2019: у рідній
гавані» (28.11–01.12, Будинок кіно)
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв Kiev Art Fest (30.11):
https://www.facebook.com/Kyiv.Art.Fest/

Театральні прем’єри
Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-11-2019
14, 16
Спільний україно-італійський мистецький проєкт
– Дж. Пуччіні «Богема» (опера на 3 дії). Лібрето Л. Ілліки та
Дж. Джакози за романом А. Мюрже «Сцени з життя богеми»
17

– П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії). За участі
солістів Державного балету Берліна (Німеччина) – Яни
Саленко та Маріана Вальтера

Київський національний академічний театр оперети:
https://bilethouse.com/events/building/teatr-operetty
Сцена 77
7
9, 30

– Д. Елдрідж «Під небом синім» (фарс у супроводі оркестру на 1
дію)
– Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію)

10

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

14

– Музика А. П’яццолли «Любовний монолог…» (моновистава за
мотивами п’єси Г. Г. Маркеса «Любовна одповідь чоловікові,
який сидить в кріслі»)

29

– Музика Р. Роджерса «Звуки музики» (мюзикл). Лібрето
Г. Ліндсі та Р. Краузе
2

Stage_Lab # Експериментальна сцена
1
(19:30)

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

1

дію

за

мотивами

9
(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
9

– «Verba» (вистава за мотивами драми-феєрії Лесі Українки
«Лісова пісня»)

10, 28

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

12, 26

– Г. Горін «Поминальна молитва» (вистава на 2 дії за мотивами
повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель»)
Камерна сцена ім. С. Данченка

9, 30

– Панас Мирний «Лимерівна» (мелодрама)

14, 28

– «Лунаса» (вистава на 1 дію за п'єсою Б. Фріла «Танці на
Луназу»)

21

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

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
Основна сцена
2, 12, 24

– Ж. Ануй «Пасажир без багажу» (драма на 2 дії)

30

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

14

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

4
(20:00)

–

«Добрі люди... » (трагіфарс без антракту за оповіданнями
А. П. Чехова)
Сцена під дахом

24
(19:30)

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

Київський національний академічний Молодий театр:
https://molodyytheatre.com/afisha/2019-11
Камерна сцена
3

3

– О. Кужельний «Проблема в кубі» (перформативна подорож
асоціаціями)

6, 13

– «Ласкаво просимо до пекла» (сповідь ворога без антракту за
п’єсою В. Зуєва «Мамочки»)

7

– «Аромат жертви» (еротичний трилер за п'єсою О. Головача
«1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11…»)

15

– Евріпід «Медея» (трагіко-медія)

30

– Р. Тома «Убити чи любити» (інтригуюча комедія)
Мікросцена

2, 7
19, 26
30

– «Дикі люди» (комедія-треш за п'єсою Лєни Лягушонкової «Як
у людей»)
– В. Аллен «Ріверсайд драйв» (стрибок у невідоме на одну дію)
– О. Вайлд «Саломея» (іронічна містерія на 2 дії)

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
https://drama-comedy.kiev.ua/
– П. Ар’є «Сталкери» (специфічна комедія)
6
7

– Голохвастoff (комедія на 2 дії
М. Старицького «За двома зайцями»)

10

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

23, 24
25

за

мотивами

п’єси

– К. Бізьо «Токсини» (теа-кліп)
– Н. Ворожбит «Погані дороги» (шість історій про життя і війну)
Мала сцена

2, 9
(15:00)
8, 22
16
17
(15:00)

– «Альбатроси» (смішні та красиві історії про кохання і космос
за п’єсою Ф. Строппеля «З життя корисних копалин»)
– П. Ар’є «Клас» (майже документальна вистава)
– «Романтика» (вистава без антракту за мотивами новели
М. Хвильового «Я (Романтика)»)
– М. Досько «Лондон» (моновистава)

Київський академічний драматичний Театр на Подолі:
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
Нова сцена
1
(19:00),
2

– Б. Нушич «Обеж» (комедія)

4

(18:00)
5, 12
(19:00),
10
(18:00)

– М. Д. Салліван «1984» (за однойменним романом-антиутопією
Дж. Орвелла)

28

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

8
(19:00),
9
(18:00)

– М. Булгаков «Зойчина квартира» (трагіфарс)

15

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

21

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

2, 17
(18:00)
8

– І. Калашнікова «Біля мого вікна» (монолог під ялинкою)
– В. Чернявський «Театр одного привида» (драматичні комікси)

Київський академічний театр «Колесо»: http://teatrkoleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83
%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B42019
– «Мамо, де ти? (все по Фрейду)» (вистава за п’єсою К. Ілієва
8, 9
«Велика мама»). Режисер – Я. Бінєв (Болгарія)
Сцена у кафе театру
3, 5, 14,
15, 26

– Ілля Ільф та Євген Петров «Одеса. Шалене кохання» (музична
комедія, граємо разом)

Київський академічний театр «Золоті ворота»: http://zoloti-vorota.kiev.ua/
9, 10, 30 – Miłość / Любов (любов пізнав той, хто чекає телефонного
дзвінка, знаючи, що він вже ніколи не продзвенить). Автор ідеї,
режисер, хореограф: М. Миколайчик (Польща)
18

– Т. Малярчук «Жити в Києві» (молоде / смішне). Вистава у
рамках проєкту OPEN_MIND_СТУДЕНТ
Сцена 6 (вул. Васильківська,1)
5

24

– 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)
2, 15
23

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

9, 30
(19:30)

– «Стара актриса» (незвичайна історія
Е. Радзинського
«Старая
актриса
Достоевского»)

за мотивами п’єси
на
роль
жены

19
(19:30)

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

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
http://tuz.kiev.ua/afisha/Nov_2019
Велика сцена
1
(12:00,
15:00),
21
(12:00),
30
(11:00)

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

16

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

27

– «Кураж» (пластична драма за п’єсою «Матінка Кураж та її
діти» та ремарками творів Б. Брехта)
Мала сцена

3
(19:00),
28
(16:00)
7, 27

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

– Н. Є. Байєр «Інцидент» (кримінальна драма)

8, 15, 29

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

12, 13
(12:00)

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

8, 15, 29

– Н. Саймон «Бережіть Флорес» (комедія на 2 дії)
6

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2019-11
Велика зала
1
(12:00)

– Є. Огородній «Мауглі» (вистава для дітей за однойменним
твором Р. Кіплінга)

3, 17
(13:00),
23
(11:00)

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

Мала зала
2, 3, 14, – М. Богомаз «У бабусі Дусі» (бебі-театр)
16, 17, 23,
24
(11:30),
13
(11:30,
13:30)
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Дніпра: https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
2, 30
(11:00,
13:00,
17:00)

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

9
(11:00,
13:00,
17:00)

– С. Брижань «Пан Коцький» (жартівлива опера за мотивами
української народної казки)

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва: http://www.musictheatre.kiev.ua/
9
до Дня української писемності та мови
– «Розстріляне відродження» (музично-драматична вистава на 1
дію). Ідея – А. Масленнікова, О. Рудько, Д. Тодорюк
16

–

Г. Доніцетті Viva la Mamma (Нехай живе мама!), або
Театральні порядки та безпорядки (комічна опера на 2 дії)
Арт-сцена театру

20

– «Маленький принц» (музична казка за мотивами твору
7

А. де Сент-Екзюпері)
27

– «Микола Вінграновський. Кіно, що зветься життям» (музичнодраматична вистава). Режисер-постановник – А. Гнатюк

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/lystopad/
«Новий український театр»
1, 25
8

– Ю. Васюк «Собачий вальс» (моторошна комедія)
– О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз)
Театр «Божа корівка»

10
(10:30)

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

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»
(вул. І. Миколайчука, 3а):
1, 2, 22 – Г. Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма» (музичномістична комедія на 2 дії)
12

– М. Буравський «Козацька слава» (музична вистава)

14, 28, 30 – М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (містична легенда)
Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyicenter.com.ua/afisha/
– «Твоя дочка, Єва» (драма на одну дію за сценарієм фільму
1, 23
І. Бергмана «Осіння соната»). Постановка і музичне рішення –
Я. Ушпік
8

– «Каллас (Не) біографічна драма»
Режисер-постановник – В. Голосняк

(історія

пристрасті).

***
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
– «Дівич-вечір» (комедія за мотивами роману Л. Каннінгем
3
«Прекрасні тіла»). Антрепризна вистава за участі К. Кістень,
Н. Васько, О. Алімової та ін. (режисер – Т. Тихомиров)
8

– «В цьому домі все можливо» (лірична комедія). Антрепризна
вистава за участі О. Богдановича, Т. Яценко, А. Блажчук та ін.
(режисер – І. Зільберман)

14

– «Про що мовчать жінки» (детективна комедія). Антрепризна
8

вистава
за
участі
К.
Кістень,
А. Кузіної та ін. (режисер – В. Белозоренко)

С.

Кияшка,

15, 20

– Р. Куні «За сімейними обставинами» (комедія). Антрепризна
вистава за участі О. Папуші, В. Біблів, Т. Яценко та ін.
(режисер – В. Жила)

23

– «Небезпечний поворот» (детектив у англійському стилі за
однойменною п’єсою Д. Б. Прістлі). Антрепризна вистава
продюсерського
центру
«Доміно-Арт»
за
участі
О. Богдановича, О. Вертинського, Л. Смородіної та ін.

29

– «Історія кохання для дорослих» (кабарет-комедія за мотивами
однойменного твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за
участі О. Вертинського, Л. Смородіної, А. Гнатюка та ін.
(режисер – В. Жила)

30

– Е. Скарпетто «Пригоди італійців в Італії» (комедія положень
на 2 дії).
Антрепризна вистава за участі Леся
Задніпровського, О. Вертинського, Р. Писанки та ін. (режисер –
В. Жила)

На сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі
Українки:
– «Закулісна комедія» (комедія на 2 дії, або «Один день з життя
6
акторів Дощатовського драматичного театру» за мотивами
п'єси М. Коляди «Курка»). Антрепрзина вистава за участі
А. Варпаховської, М. Жоніна, Л. Яремчук та ін. Режисер –
Г. Зіскін (Канада)
На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для
дітей та юнацтва:
Вистави Академічного театру «Київ Модерн-балет»
7

Вечір одноактних балетів
– «Квартет-а-тет» (балет на музику А. Мааса);
– «Вгору по річці» (балет на музику О. Родіна). Лібрето,
хореографія та постановка – Раду Поклітару

17

Вечір одноактних балетів
– «Болеро» (балет на музику М. Равеля);
– «Дощ» (хореографічна фантазія на музику народів світу та
Й. С. Баха). Лібрето, хореографія та постановка – Раду
Поклітару

На сцені Київського національного академічного театру оперети:
– «Клітка» (божевільна комедія). Антрепризна вистава за участі
25
9

Р. Писанки, О. Філімонова (м. Одеса), В. Смєхова (РФ) та ін.
На сцені Мистецько-концертного центру ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети:
– «# Додому» (вербатім). Вистава акторської майстерні Богдана
16
Бенюка
(20:00)
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:
На
сцені
Оперної
студії
–
Великого
залу
імені
України Василя Сліпака
7
(19:30)
24

–

Героя

«Імперія Янголів» (за мотивами однойменного твору
Б. Вербера). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» (режисер –
Є. Морозов)

– «Любов не за сценарієм» (комедія). Антрепризна вистава за
участі К. Кістень, О. Яреми, М. Трепікової (режисер –
А. Артіменьєв)

Театральні гастролі
На сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі
Українки:
Гастролі Національного академічного українського драматичного театру
імені Марії Заньковецької (м. Львів)
– CLUB самотніх сердець (бродвейський мюзикл за мотивами
13
п’єси А. Менчелла «The Cemetery Club»)
На сцені Київського академічного театру «Колесо»:
– М. Пшесьлюга «Пустостан» (філософська притча). Вистава
10
Львівського академічного театру естрадних мініатюр «І люди, і
ляльки» (у рамках Міжнародного театрального фестивалю
AndriyivskyFest в Українському форматі)
На сцені Київського академічного театру юного глядача на Липках:
Гастролі
Дніпропетровського
академічного
обласного
українського
молодіжного театру
– Музика Г. Гордельянова «Хто подолає Дракона?» (казка28
мюзикл). Режисер – Д. Астаф’єв
(12:00)
28
(19:00)

– М. Гоголь # IGROKI (Гравці) (детективне драмеді на 2 дії).
Режисер – П. Гатилов
10

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– І. Глінков «Лікар знає все» (комедія зі змістом). Антрепризна
26
вистава за участі О. Фоміна, В. Фекленка, О. Макарова (РФ).
Режисер – О. Фомін
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
– С. Злотников «Прийшов чоловік до жінки» (лірична комедія).
24
Антрепризна вистава за участі акторів одеських театрів:
І. Охотніченко та О. Агоп’яна
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:
Гастролі Харківського молодіжного драматичного театру
На сцені Оперної студії – Великого залу імені
України Василя Сліпака
3

–

Героя

«Вечеря з дурнем» (комедія на 2 дії за мотивами
п'єси Ф. Вебера «Вечеря дурнів»). Режисер – О. Райт

Концерти та інші заходи
Національна філармонія України:
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
2

Концерт на біс
– «Пісенна сповідь». І. Борко (тенор), Ансамбль народних
інструментів «Рідні наспіви» (художній керівник –
Ю. Карнаух), С. Грінченко (баян), С. Цимбал (саксофон),
С. Корецька (художнє слово)

4

Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і
сучасність»
– «Хай звучить струна жива…». Національна заслужена капела
бандуристів України імені Г. І. Майбороди (художній керівник
і головний диригент – Ю. Курач)

5

Музика єднає народи
– «Один пояс – один шлях». Чаншанський державний
симфонічний оркестр (КНР). Диригент – Сяо Мін, солістка –
Лао Лі (скрипка). За підтримки Посольства Китайської
Народної Республіки в Україні

6

До 185-річчя Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
– «Мелодія серця». Звітний концерт факультету мистецтв
ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова. За участі
11

Героя України, н.а. України А. Паламаренка (художнє слово)
10

Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і
сучасність»
– «Шлях довжиною в 50 років». Муніципальна академічна
чоловіча хорова капела імені Л. М. Ревуцького (головний
диригент – В. Курач, диригент – А. Смірнов)

12

– Томас Ганш (труба, Австрія) та Національний президентський
оркестр (художній керівник і головний диригент – А. Молотай,
диригент – М. Гусак)

13

Остап Вишня – Вишневі усмішки
– Герой України, н.а. України Анатолій Паламаренко (художнє
слово). За участі фольклорного ансамблю «Веселі музики»
(художній керівник – С. Хитряков)

20

Будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45-а):
– «Осіння серенада». Лариса Деордієва (фортепіано)

21

До Дня Гідності та Свободи
– Пам’яті жертв Голодомору «Хорал безсмертя». Є. Басалаєва
(фортепіано), Л. Марцевич (фортепіано), І. Калиновська
(орган), Муніципальна академічна чоловіча хорова капела
імені Л. М. Ревуцького (головний диригент – В. Курач), Хор
дівчат Київської середньої спеціалізованої музичної школиінтернату імені М. В. Лисенка (художній керівник – Ю. Пучко)

24

–

28

Культурний центр «ХАЛОМ» (м. Київ, вул. Казимира
Малевича, 86-О)
– «Зроблено в Україні». Квартет баяністів ім. Миколи Різоля:
І. Саєнко (баян-баритон), О. Шиян (ІІ баян), Р. Молоченко
(баян-контрабас), О. Коломоєць (І баян)

Музика К. Стеценка, Р. Глієра. Поема Т. Шевченка
«Гайдамаки» (літературно-музична композиція). Участь
беруть: А. Паламаренко (художнє слово), О. Харламов (бас),
А. Юрченко (баритон), Київський симфонічний оркестр,
Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені
Л. М. Ревуцького (музичний керівник і диригент – І. Гамкало)

Національний будинок органної та камерної музики України:
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/
lang,ua/
7
Німецька та англійська органна музика
(19:30) – З. а. України Максим Сидоренко
8
(19:30)

Вечір дуетів
– З.а. України І. Харечко (орган); О. Швидка (сопрано),
12

А. Лабуть (мецо-сопрано), Т. Войтех (фортепіано)
8
(19:30)

до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва
– Класика. Найкраще. Заслужений ансамбль України Квартет ім.
Миколи Лисенка, народні артисти України: І. Кучер
(віолончель), І. Калиновська (орган); заслужені артисти
України: І. Пліш (сопрано), К. Баженова (фортепіано); С.
Андрощук (тенор)

13
(19:30)

до 200-річчя від дня народження композитора Станіслава
Монюшка (1819–1872, Білорусь–Польща)
– «Остробрамські літанії». Ансамбль класичної музики ім.
Бориса Лятошинського (диригент – Р. Ревакович, Польща),
солісти: н.а. України А. Швачка (мецо-сопрано); з.а. України
В. Туліс (сопрано); О. Чувпило (тенор), С. Москальчук (бас)

15
(19:30)

Вечір у стилі бароко
– Заслужені артисти України: І. Пліш (сопрано), В. Балаховська
(орган); С. Андрощук (тенор), Н. Фоменко (клавесин)

18
(19:30)

«Споглядаючи вічність»
– Квартет «AKKO Project», заслужені артисти України: І. Іщак
(контртенор), Г. Бубнова (орган)

21
(19:30)

«Привид опери»
– Заслужені артисти України: І. Пліш (сопрано), К. Баженова
(фортепіано), І. Харечко (орган); С. Андрощук (тенор), Т. Рой
(флейта)

23
(19:30)

пам'яті жертв Голодоморів в Україні
Луїджі Керубіні «Реквієм»
– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського
(головний диригент – н.а. України В. Іконник-Захарченко),
партія органа – з.а. України І. Харечко

27
(19:30)

Вечір у романтичному стилі
– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України І. Калиновська
(орган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), В. Чікіров
(ліричний баритон)

28
(19:30)

Італійський вечір
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба
(орган), з.а. України А. Ільків (труба)

Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-11-2019&page=2
– Гала-концерт з нагоди Дня Гідності та Свободи
21
13

23

– В. А. Моцарт «Реквієм». Виконавці: солісти, хор та
симфонічний оркестр Національної опери України

Київський національний академічний театр оперети:
https://bilethouse.com/events/building/teatr-operetty
– Вечір музики німецько-австрійських композиторів епохи
6
романтизму
13

– «Венеціанська ніч». Шедеври барокової музики

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyicenter.com.ua/afisha/
– «Музика осіннього листя». Вечір романсу за участі солістів
14
київських музичних театрів і колективів
27

– «Очі чорні». Вечір циганської музики

29

Вечір сучасної бандури
– Н.а. України Роман Гриньків та друзі

30

Оперний концерт
– «Верді. Найкраще». Концерт за участі І. Українець (сопрано) та
Д. Гришина (баритон). Концертмейстер – З. Володарська
(фортепіано)

Національний палац мистецтв «Україна»:http://palaceukraine.com/afisha/big_hall/
– Триб’ют шоу METALLICA з симфонiчнім оркестром
1
2

– «The Great Gatsby Ballet». Музично-хореографічне шоу
(композитор – К. Меладзе, режисер і хореограф – Д. Роден
(США), соліст – артист балету Д. Матвієнко)

3, 4

– Акустичний концерт музичного гурту The Hardkiss

9, 10

– «Свободный полет». Концерт Валерія Меладзе (РФ)

12

«Вечір прем'єр» з Катериною Осадчою
– Концерт за участі зірок української естради

14

– Гра престолів: Всі сезони. Grand Final. Симфонічне шоу у
виконанні оркестру А. Чорного та хору Voice of the Sympho
Rock (м. Одеса)

16

– Олександр Пономарьов з новою концертною програмою
«Неймовірна»

19

– «Небезпечні ігри». Шоу на музику Ж. Фейхі у виконанні
ірландського танцювального колективу «Lord of the Dance»
14

(хореограф-постановник – М. Флетлі)
20

–

Концерт
гурту
Dagamba
«#LudwigVanRammstein»

21

до Дня Гідності та Свободи
– Святковий концерт у виконанні Національного заслуженого
академічного українського народного хору України імені
Г. Г. Верьовки

26

–

30

– Лайма Вайкуле (Латвія) з новою концертною програмою в
рамках всеукраїнського гастрольного туру

Концерт-презентація
«Інгредієнт»

нового

(Латвія)

альбому

з

Арсена

програмою

Мірзояна

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– СимфоШоу «Кінолегенди» у виконанні Grand Orchestra
10
(диригент – В. Ковальчук, м. Одеса)
13

– Поліграф ШарікOFF (С. Пархоменко, Україна – Білорусь) з
сольним концертом

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2): http://www.musictheatre.kiev.ua/
АРТ-СЦЕНА театру
14

–

Концерт «Невимушена відвертість». Спільний проєкт з
Інститутом мистецтв Київського університету ім. Б. Грінченка

21

– «Рідна мова над світом співає». Концерт світових вокальних
шедеврів українською мовою у виконанні солістів та
симфонічного оркестру (диригент-постановник – Д. Осман)

29

– Grand-Gala Віктора Плоскіни. Оперні хіти у виконанні солістів,
хору та симфонічного оркестру

Національний цирк України:
– «Шалені мрійники» (стимпанк цирк-шоу):
1-30
https://v2.parter.ua/circus-shaleni-mriinyky
Палац спорту:
– Гурт «Бумбокс» з презентацією нового альбому «Таємний код»
9
10

– «Історія одного кохання». Ювілейний концерт Любові
Успенської (РФ – США)

12

– Концерт гурту Scorpions (Німеччина) у рамках Crazy World
15

Tour (Божевільний Світовий Тур)
16

– Гурт «Антитіла» з презентацією нового альбому «Hello»

21

– Олег Винник з новою концертною програмою «Роксолана»

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
5
Класика під зорями
(19:30) – «Inspiration». Концерт у виконанні К. Болкуневич (драматичне
сопрано), О. Братик (ліричне сопрано), А. Хоптинець
(фортепіано), Н. Мамедьярова (фортепіано), О. Лопатнюк
(скрипка)
8
(19:30)

– «Нова історія» (опера під зоряним небом). Участь беруть:
Л. Яковенко (лірико-колоратурне сопрано), Є.-А. Едельвайс
(колоратурне
мецо-сопрано),
О.
Молодик
(лірикодраматичний тенор)

12
(19:30)

– Шоу італійської музики під зоряним небом у виконанні
О. Гаврачинської (скрипка), М. Орлова (саксофон),
Ю. Олійник та С. Юрченка (вокал)

15
(19:30)

Світло-музичне шоу під зоряним небом
–
«Anti-Сhello show». Перформанс інструментальної рокмузики за участі С. Фекете (віолончель)

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»:
– Триб’ют концерт рокгурту «Арія» (РФ) з симфонічним
16
оркестром. Соліст – Іван Ворон
Центру культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):
– «Старий Добрий Джаз». Концерт Чака Уінслі (США) спільно
1
з квартетом Родіона Іванова
Будинок актора:
https://kiev.karabas.com/ua/hall/dom-aktera/
– «Не мысля гордый свет забавить». Музично-поетична
5
композиція за романом О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».
Виконавці: О. Батов (художнє слово), О. Козаренко
(фортепіано)
26

–

«Чубарики-чубчики,

калина».

Концерт

Академічного
16

камерного хору «Хрещатик»
Будинок кіно:
http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/
Синій зал
6
(18:30)

Ретроспектива
фільмів
режисера
і
сценариста
Валерія Балаяна
Показ документальних фільмів:
– «Віктор Некрасов» (з телевізійного документального циклу
«ОСТРОВИ», «Культура», 2006 рік);
– «Володимир Войнович. Залишитись собою» (кіностудія
«Мірабель», 2012 рік)

9
(15:00)

«…Я прожив цікаве життя…». Вечір пам’яті
кінооператора, з.д.м. України Віталія Зимовця (1939–2018)
– У програмі: спогади колег, друзів, студентів, показ фрагментів
фільмів. Вечір веде – з.а. України Л. Чащина

12
(18:30)

Вечір, присвячений творчості солістки Національної
опери України, н.а. України Людмили Монастирської
– Показ музичного телефільму «Україно, в тобі моє коріння»
(режисер – Ж. Бебешко, 2019 рік). Текст читає – О. Богданович

14
–

Цикл вечорів НЕІГРОВЕ/ХУДОЖНЄ
Документальний
фільм
«Вайнштейн»
У. Макфарлейн, США, 2019 рік)

(режисер

–

20
(18:30)

– «12,5 історій про Олександра Довженка від Сергія Тримбача».
З нагоди 125-ї річниці від дня народження великого митця
(за участі С. Чернілевського)

21
(18:30)

Творчий вечір Володимира Войтенка
– Кіноколо долі: критик, кінознавець, редактор. У програмі:
кіно- й телеарґументи; спогади і враження… (модератор –
кінознавець С. Тримбач)

26
(18:30)

Екран і сцена: незабутні постаті
– Вечір пам’яті н. а. України Анатолія Пазенка. У програмі
вечора: показ фрагментів фільмів, розповіді, спогади та
коментарі театро- та кінознавців; показ програми «Наш Пазя»
(із циклу «Театральні силуети»). Автор циклу і ведучий
О. Комаров
Червоний зал

10
(12:00)

Родинний кінозал
– Художній фільм «Фокстер і Макс» (режисер – А. Матешко,
17

Україна, 2019 рік)
Малий зал
Посольство Аргентинської Республіки та
Посольство Мексики в Україні представляють «Цикл вечорів
іспаномовного кіно»
13

– Художній фільм «Доброго ранку, Рамоне» (режисер –
Х. Р. Суарес, Мексика, 2013 рік)

Будинок архітектора:
– Концерт композитора-мінімаліста і лютниста Йозефа ван
8
Віссема (Нідерланди)
28

–

Концерт з творів В. А. Моцарта, П. Чайковського,
С. Рахманінова та ін. у виконанні Collegium Trio: Т. Яропуда
(скрипка), Ю. Погорецького (віолончель), І. Стародуб (рояль)

18

ВИСТАВКИ
Національний музей історії України:
– «Освіта дорослих в переломні часи: німецько-український
6-9
досвід». Фотовиставка з нагоди 30-річчя падіння
Берлінського муру (у рамках проведення тижнів Німеччини в
Україні)
– «Шлях розписного посуду: ранні контакти до появи
до 11
Шовкового шляху». Орнаменти і зображення на копіях
керамічного посуду археологічної культури Яншао (Китай),
подібних до кераміки трипільської культури в Україні
Музеї історичних коштовностей України (філія Національного музею історії
України):
протягом – «Персні. Тисячолітні історії звичних речей». Ювелірні вироби
майстрів від Античності до сучасності (з фондового зібрання
місяця
музею, більшість експонатів представлено вперше)
Національний музей Голодомору-геноциду:
з7
до 86-х роковин пам’яті жертв Голодомору
– Виставка робіт учасників Конкурсу дитячої художньої
творчості «Пам’ять майбутнього»
Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставкові зали «Хлібня»
– «Так, але...». Творча колаборація графіки О. Придувалової та
до 2
презентація
(03.10.2019)
однойменної
книги
есеїв
письменника Т. Прохаська
протягом – «Шлях до незалежності довжиною в 300 років».
Фотодокументальна виставка до Дня Незалежності України
місяця
з1

Брама Забаровського
– «Софія Київська очима художників». Твори учасників VI
Софійського пленеру – 2019

Софійський собор
«Софія Київська: 1000-річчя могутності духу». Про
протягом –
створення та історичну долю Софійського собору: артефакти
місяця
княжої доби – візантійські монети, печатки, архітектурні
деталі та будівельні матеріали часів Київської Русі-України,
мозаїки та фрески тощо (за підтримки Українського
19

культурного фонду)
– «Софія Київська». Фото- та кінодокументальна виставка до
85-річчя створення заповідника
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом – «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври» (оновлені
експозиції; з колекції заповідника)
місяця
(корпус
№ 1)
– «Зірковий слід на небосводі Лаври». Живопис та гравюри
з 10
В. Соніна (1850–1942)
(корпус
№ 4)
з 19

Виставкова зала Успенського собору
– «Врятовані святині України» (раритети з фондів заповідника)

Національний музей літератури України:
– «На білім світі щастя є…». Твори декоративно-ужиткового
до 9
мистецтва співачки та вишивальниці Н. Ребрик (традиційний
український національний одяг, рушники, панно)
до 10
Всеукраїнський проєкт за підтримки Міністерства
культури України
– «Кримська сюїта». Живопис К. та С. Шаповалових (м. Київ)
– «Моя любове, ти як Бог…». До 90-річчя від дня народження
поета, перекладача, громадсько-політичного діяча, Героя
України Дмитра Павличка (з фондів музею)
– Народне мистецтво села Рогізка Чечельницького району
до 15
Вінницької області
– До 70-річчя від дня народження поета, драматурга,
до 19
перекладача О. Б. Лишеги (1949–2014)
–
«Небесна повінь». До 50-річчя від дня народження
з 16
художника О. Солов'я (живопис, м. Київ)
– До 100-річчя від дня народження перекладача і мовознавця
з 26
М. О. Лукаша (1919–1988)
протягом – «З книжкової полиці: книги Зірки Мензатюк». Представлено
книги письменниці та ілюстрації відомих художників до її
місяця
творів
Національний музей Тараса Шевченка:
– Виставка фіналістів Конкурсу
до 10
художників (МУХі) – 2019

молодих

українських

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка:
з1
Арт-проєкт однієї картини
20

з2

– Експозиція повернутої до музею прижиттєвої світлин
Т. Г. Шевченка, датованої 1860-м роком, яка зникла під час
Другої світової війни
– «Плин часу». Графіка О. Миловзорова (м. Київ)

«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею
«Київська картинна галерея»):
10-12
Виставка корейської культури
– В експозиції представлено: твори мистецтва, декоративні
вироби, одяг, предмети побуту із традиційного корейського
паперу Ханджі тощо (у рамках проєкту «Перші Дні
корейської культури в Україні»)
Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
протягом – «Український батик». Ретроспективна виставка відомих
майстрів України: М. Тимченко, О. Пащенка, В. Лимаренко
місяця
та ін. (з колекції музею)
Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
– Art&Science ІІ: дослідження творів живопису. Інформаційна
до 3
виставка в рамках проєкту НА.МИ.СТ.О. (спільно з Бюро
науково-технічної експертизи АРТЛАБ, за підтримки УКФ)
– «Тріумфи і свята». Твори китайського традиційного
до 10
мистецтва (з колекції музею)
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
протягом – Battle of memories: міфи та реалії радянської доби.
Партнери-співорганізатори
виставкового
проєкту
–
місяця
Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної
Сотні - Музей Революції Гідності та Музей становлення
української нації. Докладніше:
https://honchar.org.ua/events/battle-of-memories/
– «Вибране. Вишивка Східного Поділля». В експозиції понад
200 одиниць вишивки – рушники, хусточки-нафрамниці,
жіночі та чоловічі сорочки (з колекції, яку зібрала й
подарувала музею родина Причепіїв, та фондової збірки
музею)
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
– «Speculum». Живопис О. Ревіки (м. Київ)
до 3
– «Дивлячись закритими очима». Живопис Н. Зіновчук
до 10
(м. Київ)
– «Інша краса». Скульптура В. Корчового (м. Київ)
до 27
– «Отець Климентій Шептицький. Граф. Монах. Мученик».
1-17
21

5-19

Виставку
ініційовано Музеєм
митрополита
Андрея
Шептицького у Львові та присвячено 150-річчю від дня
народження Блаженного Климентія
– «Фото на паспорт». Фотопроєкт від Агентства ООН у
справах біженців в Україні з метою привернути увагу
громадськості до проблеми безгромадянства

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»):
– «Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір». Пам’яті Маркіяна
до 24
Паславського, який загинув на Сході України під час
визволення Іловайська (спільно з Музеєм Революції
Гідності)
Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музейно-виставкового центру «Музею
історії міста Києва»):
– «Відродження». Живопис Л. О. Морозова (1946–2019)
до 9
Будинок-музей М. Заньковецької:
– До 80-річчя від дня народження театрального актора і
з1
режисера,
художнього
керівника
Національного
академічного
українського
драматичного
театру
ім. М. Заньковецької (м. Львів), н.а. України Ф. М. Стригуна
Музей книги і друкарства України:
– Художня виставка Р. та І. Коршунових
до 10
Музей сучасного мистецтва України:
протягом – «Покоління». Твори українських художників ХХ ст.:
О. Єржіковського, В. Козика, Б. Литовченка, В. Реунова
місяця
Музей однієї вулиці:
– «Это поразительно быть мной». Роботи дітей з обмеженими
з7
фізичними можливостями та живопис сучасних художників
України
Музей гетьманства:
– Виставка плакатів М. Павлусенка (1945–1999)
з 15
– Персональна виставка живопису О. Смаль (м. Київ)
з 18
– Живопис І. Черниша (м. Київ)
з 25
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
22

протягом
місяця

–

«Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації».
Присвячено творчості гуцульської художниці, письменниці,
етнографині П. С. Плитки-Горицвіт (1927–1998)

Національний центр Олександра Довженка (вул. Васильківська, 1):
протягом – ВУФКУ. Lost & Found. Прем’єрна виставка в рамках
програми відкриття Музею кіно (за підтримки Українського
місяця
культурного фонду):
http://www.dovzhenkocentre.org/event/328/
Національна академія мистецтв України (вул. Бульварно-Кудрявська, 20):
– Виставка китайського екслібриса до 70-ї річниці
до 7
проголошення КНР (за сприяння Посольства Китайської
Народної Республіки в Україні)
Центральний будинок художника НСХУ:
– «Сільське життя ексцентричної красуні». Живопис
до 10
А. Крайнєвої (м. Київ)
– «Разом». Твори викладачів Національної академії керівних
1-10
кадрів культури і мистецтв: І. Лисенко-Ткачук, О. Бражнік,
О. Карпенко (до 50-річчя НАКККіМ)
– «Роки мандрів». Живопис О. Десятнікова (м. Київ)
1-11
– «Здобутий час». Твори О. та В. Захарчук, Г. та І. Григор’євих
1-24
(живопис, графіка, скульптура)
ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):
– «Латир-камінь».
Живопис П. Антипа та скульптури
до 2
М. Бірючинського
Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea» (вул. Софіївська
11-15):
протягом – «Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука».
Живопис, графіка, відеоінсталяції, пластика
місяця
Культурний центр «America House Kyiv» (вул. М. Пимоненка, 6):
– «Без фільтрів і з необмеженим доступом». Виставка
1-14
постерів соціальної реклами, аби звернути увагу на важливі
соціальні проблеми сьогодення (спільно з Molodiya Festival)
Bereznitsky Art Foundation (вул. Кожемяцька, 22):
– «Від червоного до жовто-блакитного». Передаукційна
до 6
23

виставка українського мистецтва від радянського періоду до
наших днів. В експозиції роботи Т. Яблонської,
М. Глущенка, В. Мамсікова та ін.
Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21):
– «Fake People». Живопис А. Цоя (м. Київ)
до 3
«Voloshyn Gallery» (вул. Терещенківська, 13):
– «Memories» («Спогади»). Інсталяції М. Деяка (м. Київ)
до 21
Мистецький простір «Gallery 83» (вул. Тарасівська, 3а):
– «Scriptorium». Роботи В. Шарка (м. Дніпро)
до 3
– «Крик». Фотопроєкт І. Хмари (м. Київ)
5-17
«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21):
протягом – «Неналежно обмежувальний погляд на порятунок
(Вінницький лімб)». Проєкт-дослідження Л. та А.
місяця
Достлєвих, присвячений перебуванню сомалійських
мігрантів у Вінниці
Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):
– Виставка-продаж православної ікони «Утамуй моя печалі».
до 2
В експозиції близько 60-ти колекційних православних ікон
XVI – XX ст., написаних в різних регіонах і іконописних
центрах РФ (з приватних зібрань)
Зона креативних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8):
– «Корозія характеру: людина гнучка». Українсько-італійський
до 11
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):
– «CITY VISION». Проєкт А. Блудова
до 5
Арт-галерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2):
– «Амбівалентність». Живопис В. Чумаченка (м. Київ)
до 15
Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104):
– «Frontier». Виставка мистецтва та віртуальної реальності
до 17
(у рамках фестивалю Frontier. VR Art Festival. Kyiv)
Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12):
– Роботи Л. Нагорної (секція художників театру, кіно і
1-11
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телебачення Київської організації НСХУ)
–
Колективна виставка художників секції скульптури
Київської організації НСХУ

Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
– Фотовиставка М. Білоусова (м. Київ)
до 2
– «Алегорія краси». Живопис київських художників – батька і
з7
сина: В. Г. Колеснікова (1951–2014) та В. В. Колеснікова
(м. Київ)
PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2):
протягом – «Заборонене зображення». Проєкт дослідницької платформи
PinchukArtCentre, що складається з двох частин –
місяця
персональної виставки художника і фотографа Б. Михайлова
(м. Харків) та проєкту Харківської школи фотографії
«Перетинаючи межу»
Арт-галерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11):
– Виставка робіт номінантів конкурсу Portal 11 Art Prize 2019:
1-17
С. Аграновської, Є. Артамонова, Д. Зазимка та ін.
Арт-простір «Set» (вул. Ярославів Вал, 14а):
– Роботи фіналістів фотоконкурсу Bird in Flight Prize – 2019
до 10
Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13):
– «EXIT». Живопис В. Шерешевського (м. Київ)
до 5
Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19 в):
– «Казкові діви й світ пернатих чудової краси». Персональна
до 13
виставка художніх творів Л. Булигіної (м. Київ)
– «Погляд крізь тінь». Графіка М. Заворотнього (м. Київ)
до 23
– «Крафторій–2019». Виставка-конкурс сучасної витинанки та
4-23
паперового арту
– «Врожайний рік». Живопис Н. Теплякової (м. Київ)
15-25
Арт-галерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 69):
– «Атлас в малюнках». Живопис Є. Мермана (Київ – Тельдо 5
Авів)
«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22-в):
– «Turn». Виставковий проєкт Коко Шварц та Aлiни Манн
до 9
«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):
– «Руки і світ мистецтва». Роботи В. Костирка (м. Львів)
до 11
25

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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