МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, ГРУДЕНЬ – 2019*

01.12
03.12
05.12

–
–
–

06.12
07.12
08.12
10.12
14.12

–
–
–
–

20.12
24.12

–
–

Серед дат, що відзначатимуться:
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
Міжнародний День людей з інвалідністю
Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і
соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів)
День Збройних сил України
День місцевого самоврядування в Україні
День благодійності
День прав людини
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
Міжнародний день солідарності людей
День працівників архівних установ
Головні релігійні свята

04.12
25.12

–
–

Введення до храму Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста)
Різдво Христове (за григоріанським календарем)
Докладніше про дати місяця натиснути тут

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ






*

**

XXVІ Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «КРОК–2019: у рідній
гавані» (28.11–01.12, Будинок кіно)
Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ–2019» (06–08.12;
Національна філармонія України)
ХІХ-й Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez
(06–14.12):https://32jazz.club/jazz-bez/?gclid=EAIaIQobChMIit4otXz5QIVkIKyCh2Sbw1SEAAYASAAEgLUDfD_BwE
ІІ літературний фестиваль «Кримський інжир» (13–15.12, Кримський дім):
http://litakcent.com/2019/11/18/vidomi-dati-provedennya-festivalyu-krimskiyinzhir/
ХХ Міжнародний конкурс-фестиваль PROFEST (13–15.12, ЦКМ НАУ):
http://fest-portal.com/ev/profest/
ХVII Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс-фестиваль Kyiv

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

**
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Art Time (14–15.12, КНУБА): http://kievarttime.org/?page_id=35
Перший родинний фестиваль «ДоДому на Різдво» (14–20.12; Національний
центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»):
http://www.icc-kiev.gov.ua/agenda/archive/festival-dodomu-na-rizdvo
Всеукраїнський фестиваль сучасної та естрадної хореографії DANCE CREW
(15.12): http://fest-portal.com/ev/vseukrainskij-festival-sovremennoj-i-estradnojhoreografii-dance-crew-15-12-2019/
Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Лавина талантів» (21.12,
КНУБА, вул. Преображенська, 2)
Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографії FUNNY FEST NEW YEAR
PARTY–2019 (28.12; ЦКМ НАУ, просп. Космонавта Комарова, 1)

Новорічні вистави та концерти





«Новий рік 2020 на Софії»: новорічно-різдвяні заходи 2020 року на
Софійській площі (14.12.2019–13.01.2020):
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/novij-rik-2020-na-sofii
«Новий рік 2020 на Подолі»: традиційні святкування та сучасні розваги на
Контрактовій площі (14.12.2019–19.01.2020):
https://kyivmaps.com/ua/events/novij-rik-2020-na-podoli
«Лапландія 360о: інтерактивна подорож до Санти» (14.12.2019–12.01.2020,
Софійська площа): https://parter.ua/laplandiia-360
«Різдвяна Фабрика Мрій» на ВДНГ (01.11.2019–19.01.2020, Національний
комплекс «Експоцентр України»):
https://moemisto.ua/kiev/rizdvyana-fabrika-mriy-na-vdng-184022.html

Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-12-2019
– Новорічно-різдвяне шоу «Карнавальна феєрія» за участі
12
С. Бабкіна, ALYOSHA, MELOVIN та ін.
14

– П. Чайковський, А. Лядов, А. Рубінштейн, Е. Гріг, Ж. Массне
«Снігова королева» (балет на 2 дії за мотивами однойменної
казки Г. К. Андерсена)

15
(12:00)

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

21
(12:00)

– Новорічний концерт Київської муніципальної академії танцю
імені Сержа Лифаря

22
(14:00,

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

«Молодий балет Києва»

19:00)
24, 25

–

ХIІ «Новорічний Штраус-концерт»
Національної опери України

за

участі

солістів

26, 27

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

28, 29, 30 – П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії за казкою
Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»)
(12:00,
19:00),
31
(12:00,
17:00)
Київський національний академічний театр оперети:
http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=4&tribe_event_display=list
20, 22, 27 – Т. Зілінська «Вертеп. Казки тихої ночі» (різдвяна музична
лялькова фантазія для всієї родини)
(15:00)
24, 26

– Новорічний концерт «Штраус в опереті»

26
(11:00)

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

28, 29, 30 – Святковий концерт «Різдвяні зустрічі». Українські колядки і
щедрівки, класичні твори Й. Штрауса у виконанні артистів та
оркестру театру
29
(11:00)

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

30
(11:00)

– В. Домшинський «Чіполліно» (музична казка на 1 дію за
повістю Дж. Родарі «Пригоди Чіполліно»)

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
21, 27, 29 – Г. К. Андерсен «Снігова королева» (казка). Інсценізація –
Д. Петросян
(12:00)
25
(16:00,
19:00)

– «New Year Oscar» («Новорічний Оскар»). Симфонічне шоу із
легендарних саундтреків у виконанні оркестру та хору під
управлінням А. Чорного

31
(19:00)

– Новорічний концерт за творами Й. Штрауса у виконанні
Національного президентського оркестру України

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
– Н. Птушкіна «Різдвяні марева» (комедія на 2 дії)
25
3

Київський академічний театр «Колесо»:
– Н. Жилінська, І. Кліщевська «Вечорниці». Вечір з піснями,
24, 25
танцями і веселощами у компанії улюблених гоголівських
персонажів
Київський академічний театр юного глядача на Липках:
http://tuz.kiev.ua/afisha/Dec_2019
– Г. К. Андерсен «Снігова королева» (музична казка на 2 дії)
10-29
17- 31

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

18-31

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

18-20

– В. Гирич «Поради Святого Миколая» (народний бурлеск для
дітей від 7 років)

26-28

– М. Френкель «Новорічні пригоди Сажотруса»

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва:
– Joy to the world (Радість світу). Різдвяний концерт у виконанні
13
хору, симфонічного оркестру, артистів балету та солістіввокалістів театру (режисер-постановник – В. Пальчиков)
19-28
(12:00,
15:00),
29
(12:00)

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

31
(12:00,
15:00)

– Д. Саратський «Санта 2. Глобальне потепління» (новорічний
мюзикл на 2 дії; премʼєра)

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2019-12
– О. Дмітрієва «Казка для маленького зайчика» (новорічна
19-31
історія за казками С. Козлова)
19-31

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

21-29

– М. Богомаз «Сніг» (вистава для тих, хто в підгузках)
4

25
(11:00,
13:00)

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

28
(10:30,
13:00,
15:30,
17:30)

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

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

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

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Дніпра: https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
– С. Козлов «Снігова квітка» (новорічна казка для дітей від 4-х
18, 31
років)
(11:00),
22
(11:00,
13:00,
17:00)
19
(17:00),
25
(11:00,
13:00)

– В. Гайдай «Новорічні пригоди» (феєрична казка)

21, 30
(11:00,
13:00,
17:00)

– Д. Драпіковський «Новорічний гармидер» (концертно-ігрове
шоу)

25
(17:00)

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

26
(11:00,
13:00)

– М. Шуринова «Морозко» (зимова історія за українською
народною казкою)

27
(11:00,
13:00,
17:00)

– С. Ковальов «Чарівна скрипка» (зимова казка)
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28
(11:00,
13:00,
17:00)

– С. Єфремов «Снігурчин концерт» (новорічна вистава)

29
(11:00,
13:00,
17:00)

– Н. Ланге «Снігова королева» (зимова фантазія за казкою
Г. К. Андерсена)

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/hruden/
Театр «Божа корівка»
14
(10:30,
13:00),
25
(13:00),
27
(11:00)

–

М. Смілянець «Майстри новорічних чудес» (дивовижна
історія)

15
(10:30,
13:00),
19
(17:00),
21, 29
(10:30)

– А. Воробйов «Сім добрих справ Святого Миколая» (виставагра)

21, 22,
28, 31
(13:00)

– А. Воробйов «Новорічні пригоди Сніговика» (дива в новорічну
ніч)

– А. Воробйов «Зимова казка» (випадок у лісі напередодні
22, 25,
Нового року)
28, 30, 31
(10:30)
24
(17:00),
25
(15:30)

– Бал «Різдвяний»

28
(15:30)

– Бал «Чарівний»

29, 30
(13:00)

– Т. Макарова «Сніг відправляється в місто» (снігова історія
дівчинки Тані)
6

29
(15:30)

– Бал «Веселий заєць»

30
(15:30)

– Бал «Сюрприз»

31
(15:30)

– Бал «Класичний»

Національний палац мистецтв «Україна»:
4
Головне новорічне шоу країни
– «Ніч супер хітів» за участі VERKA SERDUCHKA, MONATIK,
О. Винника та ін.
18, 19

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

22-30

– «Таємниці новорічних іграшок» (мюзикл). Вистава Театру
танцю «Форсайт» (режисер – О. Лещенко): http://palaceukraine.com/afisha/993-taemnyci-novorichnyh-igrashok-22-12-1917-00#buy

25
(20:00)
28

– «Україна колядує». Різдвяне шоу від Ірини Федишин
–

Різдвяно-новорічний
концерт GRAND
оркестру Lords of the Sound

CHRISTMAS

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:
На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя
України Василя Сліпака
8
(12:00)

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії за казкою
Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»). Вистава за
участі артистів Театру «Молодий балет Києва», солісти:
Г. Єлесеєва та М. Кайгородов

21, 22, 29 –
25, 28

27

Концерт «Новорічні
К. Пурцеладзе (вокал)

хіти».

П.

Ігнатьєв

(фортепіано),

– «Зимовий вечір з класикою». Концерт класичної музики за
участі Національного ансамблю солістів «Київська камерата»
(диригент – В. Матюхін) та А. Золотої (художня водяна
анімація)
– Різдвяний концерт секстету ManSound

Київський академічний
(вул. І. Миколайчука, 3а):

театр

українського

фольклору

«Берегиня»
7

13, 26
14
18, 19,
20
(11:00,
13:00),
21
(15:00)

– «Українські вечорниці» (старосвітська комедія)
– «Старовинний вертеп» (різдвяна містерія)
– «Новорічний детектив» (вистава для дітей; прем’єра)

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:
– «Легенда про сніг» (лазерне шоу). Новорічна казка-фантазія
24
від Crazy Bubble Show
(11:00,
14:00)
25

– «Щедрик». Різдвяний концерт за участі солістів та колективів
Київської дитячої школи мистецтв ім. М. Вериківського

29
(12:00)

– П. Мага «Операція ”Телепортація“. Місія: Новий рік»
(новорічна сімейна комедія для дітей)

29
(19:00)

– «Зимовий вечір з класикою». Концерт класичної музики за
участі Національного ансамблю солістів «Київська камерата»
(диригент – В. Матюхін) та А. Золотої (художня водяна
анімація)

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– П. Чайковський «Лускунчик» (балет на 2 дії за казкою Е. Т. А.
5
Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»). Вистава
Академічного театру «Київ
Модерн-балет». Лібрето,
хореографія та постановка – Раду Поклітару
7
(18:00)

– «Мелодії Різдва». Концерт Віденського філармонійного
Штраус-оркестру (Австрія). Головний диригент – А. Деак

16

«Новорічний бум»
– Головний новорічний концерт Києва за участі зірок української
естради: Іво Бобула, К. Бужинської, І. Поповича та ін.

25
(13:00,
18:00)

– «Вечори на хуторі біля Диканьки» (містична казка за мотивами
твору
М. Гоголя).
Антрепризна
вистава
за
участі
В. Горянського, Р. Писанки, В. Дмитрука та ін. (режисер –
В. Жила)

27, 28
(10:30,
13:30)

– «Башта Гарпії» (новорічне шоу для дітей за участі артистів
різних жанрів): https://v2.parter.ua/bashta-harpii
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29, 30
(10:30,
13:30)

– «Дід Мороз у Королівстві Шоколаду» (новорічне шоу для дітей
від 5-ти до 12-ти років)

29, 30
(20:00)

–

П. Чайковський «Лускунчик. Нова стара казка» (новорічний
балет-мрія за мотивами казки Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і
Мишачий король»). Головні партії виконують: Є. Чепрасова
(солістка Будапештського театру опери та балету, Угорщина)
та Ф. Піччині (соліст Фінського і Естонського національних
театрів опери і балету)

31

–

«За пʼять годин до Нового року». Концерт хітів світової
класики у виконанні Національного академічного оркестру
народних інструментів України (головний диригент – В. Гуцал)

Палац спорту:
– Гала-концерт «Різдвяна історія з Тіною Кароль»
22
(16:00,
20:00),
23, 24
(20:00)
28
(11:30,
15:30)

– «Викрадення Ялинки в Рокфеллер центрі» (новорічна казка;
прем’єра):
https://v2.parter.ua/novorichna-kazka-vykradenniayalynky-v-rokfeller-tsentri

Національний цирк України:
– «Мандри Задзеркаллям, або Як врятувати Новий рік»
19-31
(новорічна циркова історія):
https://www.circus.kiev.ua/events/mandri-zadzerkallyam/
Національний комплекс «Експоцентр України» (Концерт-холл ВДНГ, просп.
Академіка Глушкова, 1):
– Winterra. Легенда Казкового Краю (зимове 3D-шоу). Режисери12-31
постановники – К. Томільченко та О. Братковський:
https://v2.parter.ua/winterra-lehenda-kazkovoho-kraiu
Міжнародний виставковий центр (Броварський пр-т, 15):
25, 26, 27, – «Waterland» (новорічне шоу):
https://kontramarka.ua/uk/novoricne-sou-waterland-59459.html
28, 29, 30
(18:00)
Будинок актора: https://actorhall.com/
– Різдвяний вечір з делегацією українських жінок в ООН 2020
16
9

(18:00)
19

Свято наближається…
– Концерт солістів Classic Inspiration

27

«Джаз на Різдво»
– Кращі світові хіти у виконанні артистів Київського театру
поезії та пісні

29

– Великий новорічний концерт Національного камерного
ансамблю «Київські солісти»

Будинок архітектора:
– Різдвяний концерт Національного академічного оркестру
23
народних інструментів України
На сцені Будиноку кіно:
Вистави Київського театру пісочної анімації «Золотий Лев»
8
(12:00,
14:00),
12
(14:00)

– Г. К. Андерсен «Снігова королева» (пісочне шоу-казка).
Художники: С. Данильченко та О. Крижановська

18
(14:00)

– «Цікавенні історії Сашка Лірника. Від Миколая до Різдва»
(розважально-пізнавальне шоу)

22
(14:00)

– «Ніч перед Різдвом. Вечори на хуторі біля Диканьки» (пісочна
шоу-казка за мотивами повісті М. Гоголя)

24, 28
(11:00)

– С. Маршак «Дванадцять місяців» (новорічна дитяча казка). За
участі актора театру і кіно О. Печериці, оркестру «Віртуози
Києва» та Театру пісочної анімації «Золотий Лев»

Театральні прем’єри
Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-12-2019
– А. Вівальді, М. Ріхтер, Ф. Ґласс, К. Мартінес, А. Пярт «Діти
8
ночі» (балет на 2 дії). Хореографія і постановка
О. Абдукарімова (Німеччина)
11

– Дж. Пуччіні «Богема» (опера на 4 дії). Спільний українськоіталійський мистецький проєкт у співробітництві з Італійським
інститутом культури в Україні

Київський національний академічний театр оперети:
10

http://operetta.com.ua/afisha/
Головна сцена
5, 6

– Музика І. Кальмана «Баядера» (оперета на 3 дії)
Сцена «77»

11

– Музика З. Алмаші «ПЕНІТА. Опера»

15

– Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію)
Stage_Lab # Експериментальна сцена

1
(19:30)

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

1

дію

за

мотивами

4
(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
6

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

11, 30

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

15

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

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
Основна сцена
5, 24

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

6
(20:00)

– А. Ніколаї «Іграшка для мами» (трагікомедія на одну дію)

14
(12:00)

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

3
(19:30)

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

Київський національний академічний Молодий театр:
11

https://molodyytheatre.com/afisha/2019-12
Основна сцена
11

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

4, 25
7, 29
10

– В. Шекспір «Сон літньої ночі» (аскетична комедія)
– «Ласкаво просимо до пекла» (сповідь ворога без антракту за
п’єсою В. Зуєва «Мамочки»)
– Еврипід «Медея» (трагіко-медія)

11, 26

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

21

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

11, 26
15
17, 31

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

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
https://drama-comedy.kiev.ua/
– К. Бізьо «Токсини» (теа-кліп)
1, 21
5

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

за

10

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

мотивами

п’єси

14, 15

– М. Спіацці Сімейний альбом / Album di Famiglia (трагікомедія
про вареники та 90-ті)

17, 31

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

18

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

1
(15:00),
12
(19:00)

– «Альбатроси» (смішні та красиві історії про кохання і космос
за п’єсою Ф. Строппеля «З життя корисних копалин»)

13

– «Романтика» (вистава без антракту за мотивами новели
М. Хвильового «Я (Романтика)»)

27

– П. Ар’є «Клас» (майже документальна вистава)
12

29

– М. Досько «Лондон» (моновистава)

Київський академічний драматичний Театр на Подолі:
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
Нова сцена
7, 8
(18:00)

– А. Курков «Сірі бджоли» (драма)

10, 25

– М. Булгаков «Зойчина квартира» (трагіфарс)

11

– «Мрії оживають» (іронічна комедія про любов та смерть за
пʼєсою І. Вирипаєва «DreamWorks»)

14, 15
(18:00)

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

17, 18

– Б. Нушич «ОБЕЖ» (комедія)

20

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

21
(18:00)

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

13

– І. Калашнікова «Біля мого вікна» (монолог під ялинкою)

21, 22
(18:00)

– М. Гоголь «Шинель» (історія щастя маленької людини)

Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуаргрудень-2019
Основна зала
12, 13, 14 – Т. Арцт «Хор цвіркунів»
Сцена у кафе театру
4, 8

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

Київський академічний театр «Золоті ворота»: http://zoloti-vorota.kiev.ua/
– Miłość / Любов (любов пізнав той, хто чекає телефонного
13, 29
дзвінка, знаючи, що він вже ніколи не продзвенить). Автор ідеї,
режисер, хореограф – М. Миколайчик (Польща)
23

– Т. Малярчук «Жити в Києві» (молоде / смішне). Вистава у
рамках проєкту OPEN_MIND_СТУДЕНТ
13

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
https://www.suzirja.kiev.ua/
Основна сцена (Салон)
10
12, 28

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

13
(19:30)

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

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
http://tuz.kiev.ua/afisha/Dec_2019
Велика сцена
6
8
(12:00)

– «Кураж» (пластична драма за п’єсою «Матінка Кураж та її
діти» та ремарками творів Б. Брехта)
– «Кіт у чоботях» (музична казка за мотивами твору Ш. Перро)
Мала сцена

10

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

11

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

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
http://www.akadempuppet.kiev.ua/afisha/2019-12
Велика зала
1, 8
(13:00)

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

15
(17:00)

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

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Дніпра: https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
– І. Заграєвська «Легенди про північне сяйво» (романтична казка
7
за мотивами фольклору північних народів)
(11:00,
13:00,
17:00)
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва: https://musictheatre.kiev.ua/ua/
– Музика В. Назарова «Жив собі пес…» (потужний мюзикл на 2
1
14

дії за мотивами української народної казки)

(12:00)

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/hruden/
«Новий український театр»
6
8, 20
22

– О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз)
– Ю. Васюк «Собачий вальс» (моторошна комедія)
– І. Рибалко «Спекотна ніч у ”Ігуані“» (вистава-концерт)
Театр «Божа корівка»

8
(12:00)

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

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»
(вул. І. Миколайчука, 3а):
– Б. Жолдак «Конотопська відьма» (музично-містична комедія на
4, 24
2 дії за однойменною повістю Г. Квітки-Основ’яненка)
11

– 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
5
І. Бергмана «Осіння соната»). Постановка і музичне рішення –
Я. Ушпік

***
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
– «Два анекдоти на вечерю» (вистава за пʼєсами А. Чехова
7
«Ведмідь» & «Освідчення»). Антрепризна вистава за участі
О. Сумської, О. Вертинського, Ю. Горбунова та ін. (режисер –
В. Жила)
9

–

«Великий переполох в маленькому місті» (комедія).
Антрепризна вистава за участі В. Горянського, Р. Писанки,
М. Максимюка та ін. (режисер – І. Матіїв)

13

– «Інстинкт самозбереження» (stand-up комедія). Моновистава за
участі Д. Суржикова

14

– «Потяг Одеса-Мама» (як би комедія). Антрепризна вистава за
участі О. Волкової (РФ), Р. Писанки, О. Філімонова та ін.
15

(режисер – І. Славинський)
20

– «Дон Жуан» (комедія). Антрепризна вистава за участі
О. Вертинського, В. Біблів, М. Кукуюка та ін. (режисер –
М. Голенко)

21

– «Витівки янголів» (фантастична комедія за мотивами пʼєси
А. Курейчика «Виконавець бажань»). Антрепризна вистава за
участі В. Горянського, Р. Писанки, М. Максимюка та ін.
(художник-постановник – С. Барашков)

23

– «Вулкан пристрасті» (комедія). Антрепризна вистава за участі
Н. Васько та О. Савкіна (режисер – М. Гринишин)

27

– «№13 або Олінклюзів» (ексцентрична театральна комедія за
пʼєсою Р. Куні). Антрепризна вистава за участі
О. Вертинського, В. Горянського, Л. Ребрик та ін. (режисер –
В. Жила)

31

– Д. Нігро «Мегери» (травесті-комедія). Антрепризна вистава за
участі О. Вертинського, А. Ємцова та ін. (режисер –
О. Гаврилюк)

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– М. Курочкін «Толік-молочар» (трагікомедія за мотивами
8
оповідань Шолом-Алейхема). Антрепризна вистава за участі
О. Суханова, Р. Писанки, О. Ступки та ін. (режисер –
О. Ліндсі, Ірландія)
21

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

22

– «Дракон» (казка для дорослих за однойменною п’єсою
Є. Шварца). Антрепризна вистава за участі О. Меламуда,
Д. Ступки, О. Суханова та ін. (режисер – В. Горянський)

23

– «Весна для Гітлера» (комедійний мюзикл за мотивами
американського мюзиклу «Продюсери»). Антрепризна вистава
за участі О. Меламуда, О. Сухнова, О. Ступки та ін. (режисер –
С. Горов)

На сцені Київського академічного драматичного Театру на Подолі:
– Fantasy-opera «Орфей та Еврідіка назавжди» (феєричне шоу).
27
Композитор – М. Брунський
(19:00),
28
(18:00)
16

На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для
дітей та юнацтва:
– «Імперія янголів» (за мотивами однойменного твору
8
Б. Вербера). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» (режисер –
(19:30)
Є. Морозов)
25, 26

– «Дівич-вечір» (комедія за мотивами роману Л. Каннінгем
«Прекрасні тіла»). Антрепризна вистава за участі К. Кістень,
Н. Васько, О. Алімової та ін. (режисер – Т. Тихомиров)

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:
На
сцені
Оперної
студії
–
Великого
залу
імені
України Василя Сліпака
5

Героя

– «Вулкан пристрасті» (комедія). Антрепризна вистава за участі
Н. Васько та О. Савкіна (режисер – М. Гринишин)

На сцені Центру культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):
– «Жениха викликали, дівчата?» (комедія на 2 дії). Антрепризна
15
вистава за участі Т. Яценко, Т. Шеліги, Є. Паперного та ін.
(режисер – В. Борисюк)

Театральні гастролі
На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка:
Гастролі Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного
– «Ніч перед Різдвом» (мюзикл за мотивами повісті М. Гоголя)
16
На сцені Київського академічного театру «Колесо»:
– Неда Неждана «Останній герой суїциду» (комедія-блюз).
15
Вистава Луганського обласного академічного українського
музично-драматичного театру (м. Сєвєродонецьк) у рамках
Міжнародного театрального фестивалю камерних вистав
AndriyivskyFest в Українському форматі
На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
Гастролі Чернігівського обласного академічного українського музичнодраматичного театру ім. Т. Г. Шевченка
– «Ніч перед Різдвом» (музична комедія на 1 дію у супроводі
14
оркестру за мотивами повісті М. Гоголя)
17

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
Гастролі Чернігівського обласного академічного українського музичнодраматичного театру ім. Т. Г. Шевченка
– І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (народна музична
1
комедія на 2 дії)
На сцені «Будинку актора» (вул. Ярославів Вал, 7):
– «Вічна загадка любові». Моновистава за творами Григора
5
Тютюнника у виконанні актора театру і кіно Миколи Булата
(м. Тернопіль)

Концерти та інші заходи
Національна філармонія України:
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
4

Вечір польської музики за підтримки Польського інституту
Адама Міцкевича
– Прем’єри в Україні. Національний заслужений академічний
симфонічний оркестр України. Диригент – П. Котла (Польща);
солісти – Я. Каліновський (віолончель), М. Шлезер
(фортепіано)

9

За підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні
– Хен Цимбаліста (ударні інструменти, Ізраїль) за участі
Київського камерного оркестру

13

«Принцеса метро». Пісні і романси на вірші Ліни Костенко
– Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (художній
керівник – В. Чорнокондратенко), Т. Школьна (вокал),
Р. Смоляр (баритон)

14

Біла
зала
Будинку
вчених
НАН
України
(вул. Володимирська, 45-а):
Концерт з циклу музичні подорожі країнами світу
– «Австрія. Різдвяні дзвони». В. Матюшенко (сопрано),
Р. Якобінчук (мецо-сопрано), Б. Матвійчук (флейта),
З. Володарська (фортепіано)

14

Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і
сучасність»
– «Ой у полі древо». Фольклорний гурт «Древо» (художній
керівник – Є. Єфремов)

17

Хорове свято до Дня Святого Миколая
18

–

«Хто, хто Миколая любить». Хорове товариство ім.
Миколи Леонтовича Національної Всеукраїнської музичної
спілки, Київська муніципальна академія музики імені
Р. М. Глієра (автор проєкту – Г. Горбатенко)

18

За підтримки Посольства Аргентинської Республіки
в Україні
– Маріано Рей (кларнет, Аргентина). Участь беруть:
Національний президентський оркестр України (диригент –
В. Василенко), М. Віхляєва (фортепіано)

19

Свято народної музики до 100-річчя від дня народження
композитора, музиканта, педагога М. І. Різоля (1919–2007)
– Щорічний концерт до Дня Святого Миколая (започаткований
М. Різолем) за участі ансамблів народної музики

25

Різдво у стилі JAZZ
– Біг-Бенд Національного академічного духового оркестру
України (диригент – О. Вікулов), солістка – К. Пурцеладзе
(вокал)

26

Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і
сучасність»
– «Від Миколая до Різдва». Національний заслужений
академічний
український
народний
хор
України
ім. Г. Г. Верьовки (художній керівник – З. Корінець)

30

Новорічна феєрія Штрауса
– Національний президентський оркестр України (художній
керівник і головний диригент – А. Молотай); солісти –
В. Тетеря (тенор), І. Кулик (сопрано), В. Осадчук (мецосопрано), І. Зябченко (сопрано), П. Грищенко (тенор),
І. Чекайло (віолончель)

Національний будинок органної та камерної музики України:
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/
lang,ua/
4
«Музика зимових снів»
(19:30) – Заслужені артисти України: Н. Пилатюк (скрипка), І. Харечко
(орган); С. Андрощук (тенор), Т. Войтех (фортепіано)
11
(19:30)

Французька органна музика
– З.а. України Ірина Харечко (орган)

14
(19:30)

Чарівні мелодії кохання
– З.а. України В. Балаховська (орган, фортепіано), С. Андрощук
(тенор), Т. Рой (флейта)

18

«Різдвяна рапсодія»
19

(19:30)

– З.а. України Валерія Балаховська (орган)

19
(19:30)

«На Святого Миколая»
– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України І. Калиновська
(орган), В. Чікіров (ліричний баритон)

20
(19:30)

Різдвяні вечори в стилі бароко (вечір перший)
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба
(орган), заслужені артисти України: М. Ліпінська (мецосопрано), А. Ільків (труба)

21
(19:30)

Різдвяні
вечори
в
стилі
бароко
(вечір другий).
«DIXIT DOMINUS»
– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського
(диригент – І. Андрієвський), партія органа – з.а. України
І. Харечко

27
(19:30)

Різдвяні вечори в стилі бароко
Німецька та іспанська органна музика
– Н.а. України В. Кошуба (орган)

28
(19:30)

«Різдвяна ніч»
– Герой України, н.а. України О. Басистюк; заслужені артисти
України І. Іщак (контртенор), Г. Бубнова (орган)

30
(19:30)

Різдвяні вечори в стилі бароко (вечір четвертий)
– З.а. України М. Сидоренко (орган); Т. Рой (флейта)

(вечір

третій).

Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-12-2019
– Ювілейний концерт до 70-річчя Київського державного
3
хореографічного училища
Київський національний академічний театр оперети:
– Святковий концерт до 85-річчя Київського національного
18
академічного театру оперети
Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyicenter.com.ua/afisha/
– «Очі чорні». Вечір циганської музики
6
13, 18

– «Голос скрипки». Концерт н.а. України Богдани Півненко

19

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

22

–

«Лицар добра і світла…».
І. С. Козловського (1900–1993)

Концерт

до

дня

памʼяті
20

24

– «Різдвяні передзвони». Сольний концерт сучасної бандурної
музики Георгія Матвіїва

Національний палац мистецтв «Україна»:http://palaceukraine.com/afisha/big_hall/
– Концерт рокгурту «Машина времени» (РФ) у рамках туру,
5
присвяченого 50-річному ювілею гурту
6, 7

– Концертна версія рок-опери «MOZART» (у супроводі Великого
симфонічного оркестру)

8

– Концерт співачки та авторки пісень Бет Харт (США)

11

– Гурт «Неангели» з новим альбомом «13»

12

– Voice of the Symfo Rock. Музичне шоу за участі кращих
музикантів країни (режисер – А. Чорний)

26

– XXIV Церемонія вручення музичної премії «Шлягер 2019» та
святковий гала-концерт

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– Державний ансамбль пісні і танцю Грузії Kutaisi. Концерт у
2
рамках всеукраїнського гастрольного туру
4

– «Мовою сучасного композитора». Концерт Євгена Хмари
(фортепіано)

12

– «Great October Palace Show». Шоу творчих колективів
Міжнародного центру культури і мистецтв: оркестру народних
інструментів, ансамблю народного танцю «Горлиця»,
джазового оркестру «Музична Лабораторія» та ін.

15

– Концерт оркестру «Віртуози Києва» (композиції Scorpions,
Depeche Mode, Metallica та ін.)

17

–

Олександр Марцинкевич і гурт «Кабріолет» (РФ). Концерт
у рамках всеукраїнського туру

Центральний будинк офіцерів Збройних сил України:
– Творчий вечір художника та автора сатиричних пʼєс Леся
12
Подервʼянського
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:
На сцені Оперної студії – Великого залу імені
України Василя Сліпака
1
(16:00,

Героя

– «Твоя тінь». Шоу Театру тіней «Teulis»
21

19:00)
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2): http://www.musictheatre.kiev.ua/
АРТ-СЦЕНА театру
14
(18:00)

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

Національний цирк України:
– «Шалені мрійники» (стимпанк цирк-шоу):
1-8
https://v2.parter.ua/circus-shaleni-mriinyky
Палац спорту:
– «Я – українець». Ювілейний концерт н.а. України Михайла
3
Поплавського
(18:00)
6

– Концер музичного етногурту «ДахаБраха»

7

– «Дискотека 80». Музичний фестиваль за участі світових легенд
попмузики: Ricchi e Poveri (Італія), Samantha Fox (Велика
Британія), Savage (Італія) та ін.

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського:
– Grand Rock Piano Show. Світові хіти, саундтреки та класичні
7
композиції у виконанні Ярослава Олійника (фортепіано)
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
– «Імпровізатор. Легенди одного піаніста». Композитор і
4
виконавець Влад Солодовников виконає власні імпровізації
(19:30)
на роялі, органі та синтезаторі
10
(19:30)

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

12
(19:30)

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

24

«Класика під зорями»
22

– «Ave Maria». Нова програма за участі солістів проєкту
Inspiration Classic

(19:30)

Центр культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):
– Концерт оркестру «Віртуози Києва» (композиції Scorpions,
1, 7
Depeche Mode, Metallica та ін.)
Будинок актора: https://actorhall.com/
3
MOZART & SCHUBERT
– Концерт класичної музики за участі О. Шелешкової (скрипка),
П. Хмари (скрипка), А. Макія (альт), С. Казакова
(віолончель), О. Мороза (кларнет)
17

Пісні з американських кіномюзиклів
– Концерт за участі Є. Ліпітюк (сопрано), С. Бортника (тенор),
В. Полянського (фортепіано)

20

– Концерт Київського академічного ансамблю української
музики «Дніпро»

28

– Концерт Ігоря Завадського (кнопковий акордеон)

Будинок кіно:
http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/
Синій зал
10
(18:30)

11

–

Премʼєрний показ двохсерійного телевізійного фільму
«Бортнянський» (автори сценарію та режисери: В. Мисливий,
Ю. Обжелян, Б. Квашньов, Продюсерський центр «БУМ»,
2019 рік)

Владлен Кузнєцов – кіномитець і правозахисник
– До дня народження кінодраматурга, журналіста, з.д.м. України
В. М. Кузнєцова (1931–2014). У програмі: спогади колег та
друзів, показ документального фільму «Жезл» (режисери –
Г. та О. Давиденки, «Київнаукфільм», 1992 рік)

13
(18:30)

Ретроспектива фільмів режисера і сценариста
Валерія Балаяна
– Прем’єрний показ документального фільму «Родинна справа»
(«Добранічфільм», 2019 рік)

19
(18:30)

– Прем’єрний показ документального фільму «Сонце над
Борисфеном» (режисер – В. Гарбуз, Україна, Ярило Production,
2018 рік)

20

Екран і сцена. Незабутні постаті: заслужений артист
23

(18:30)

України Валентин Дуклер (1908–1997)
– У програмі вечора: показ фрагментів фільмів, розповіді,
спогади та коментарі театро- та кінознавців; показ програми із
циклу «Театральні силуети» (автор циклу і ведучий –
О. Комаров)

21
(17:00)

Побратими
– Вечір памʼяті кінооператора, з.а. України В. Таранченка;
кінооператора В. Кріпченка; режисера, кінооператора,
з.д.м.України В. Шевченка. У програмі: спогади колег та
друзів, показ фрагментів фільмів
Червоний зал

10

Фільми-призери міжнародних кінофестивалів
– Художній фільм «Падіння американської імперії» (автор
сценарію та режисер – Д. Аркан, Канада, 2018 рік)

15
(12:00)

Родинний кінозал (у рамках фестивалю «Нове британське
кіно – 2019»)
– Художній фільм «Зоопарк» (режисер – К. М. Айвор, Ірландія,
Велика Британія, 2017 рік)

17

Кращі фільми світового кінопрокату (у рамках фестивалю
«Нове британське кіно – 2019»)
– Художній фільм «Звір» (режисер – М. Пірс, Велика Британія,
2017 рік)

18

Національна премʼєра
– Художній фільм «Гуцулка Ксеня» (автор сценарію і режисер
О. Дем’яненко, Україна, 2019 рік)
Малий зал

17

Вечір до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
– У програмі: фрагменти фільмів про Чорнобильську трагедію,
спогади учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Будинок архітектора:
5
Ф. Шопен «Ноктюрни»
– Концерт Романа Лопатинського (фортепіано)
6

– KATYA CHILLY GROUP 432гц. Концерт Каті Чілі

Мала Опера (вул. Дегтярівська, 5):
– «Музика з японських фільмів». Концерт струнного квартету
1
Yucca Strings
24

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
– «Очі в очі». Творчий вечір журналіста і телеведучого Дмитра
7
Гордона
«Мистецький центр «Шоколадний будинок»
18
до Дня Святого Миколая
– Концерт н.а. України Марії Бурмаки

25

ВИСТАВКИ
Національний музей історії України:
«Книгозбірня НМІУ: історія та колекції». Видання з
протягом –
україніки ХІХ – першої чверті ХХ ст.: перше та друге
місяця
видання «Історії Малої Росії» Д. Бантиша-Каменського (1822
та 1830), перше видання сатиричної повісті Г. КвіткиОснов’яненка «Пан Халявський» (1840), авторський
примірник «Опису Києва» М. Закревського (1868) з колекції
П. Потоцького тощо
– «Шлях розписного посуду: ранні контакти до появи
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):
– «Персні. Тисячолітні історії звичних речей». Ювелірні вироби
до 22
майстрів від Античності до сучасності (з фондового зібрання
музею, більшість експонатів представлено вперше)
Національний музей Голодомору-геноциду:
протягом – «Мереживо пам’яті». Історія Голодомору у витинанках
Д. Альошкіної
місяця
Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставкові зали «Хлібня»
– Скульптура та акварелі сучасних українських художників:
з5
А. Марчука, М. Гроха, З. Федика та ін.
протягом – «Шлях до незалежності довжиною в 300 років».
Фотодокументальна виставка до Дня Незалежності України
місяця
Брама Забаровського
протягом – «Софія Київська очима художників». Твори учасників VI
Софійського пленеру – 2019
місяця
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
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культурного фонду)
– «Софія Київська». Фото- та кінодокументальна виставка до
85-річчя створення заповідника
з5

Будинок митрополита
– «Генуя та Крим (XIII-XV ст.). Історія генуезької торгової
експансії в Північному Причорномор’ї». В основі експозиції
– матеріали, які є результатом багаторічних досліджень
вченого-історика Мішеля Балара (Франція)

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом – «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври» (оновлені
експозиції; з колекції заповідника)
місяця
(корпус
№ 1)
протягом
місяця

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

Національний музей літератури України:
– «Сонячна повінь». Живопис О. Солов’я (до ювілею
до 4
художника)
до 13
до 86-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. в Україні
– «Янголи сумують…». Живопис В. Франчука, художні твори
українських письменників про трагічну сторінку нашої історії
та спогади тих, хто пережив Голодомор
– «З книжкової полиці: книги Зірки Мензатюк». Представлено
до 15
книги письменниці та ілюстрації відомих художників до її
творів
– До 120-річчя від дня народження письменника і перекладача
до 16
Г. М. Косинки (справж.– Стрілець, 1899–1934)
– «Сміх і сльози Остапа Вишні». До 130-річчя від дня
до 20
народження письменника, класика сатиричної прози XX ст.
Остапа Вишні (справж.– П. М. Губенко, 1889–1956)
1-15
до Міжнародного дня людей з інвалідністю
– «Повір у себе». Роботи вихованців спеціалізованої школиінтернату № 15 м. Києва
– До 110-річчя від дня народження письменника і драматурга
17-23
Ю. М. Косача (1908–1990)
– «Небо і земля нині торжествують…». Вишиті ікони
19-31
О. Іваночко (м. Львів) та
вишиті рушники сестер
Г. та С. Махонюк (Волинська обл.)
– «Українське Різдво». Творчі роботи вихованців Київської
дитячої школи мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського
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– Роботи вихованців Центру творчості дітей та юнацтва
«Шевченківець» м. Києва
– До 85-річчя від дня народження письменника, з.д.м. України
24-31
М. В. Косіва
протягом – «Камертон українського всесвіту». До 100-річчя від дня
народження перекладача і мовознавця М. О. Лукаша (1919–
місяця
1988)
Національний музей «Київська картинна галерея»:
– «Квіти Сігалова». Твори образотворчого мистецтва ХІХ –
до 22
ХХ ст. із зібрання київського колекціонера Д. Л. Сігалова
(1894–1985), подаровані музею
Національний музей Тараса Шевченка:
– «Виміри». Живопис В. Бистрякова (м. Київ)
до 8
– «Контрасти». Живопис Лани Кауфман (м. Київ)
– «4отири виміри». Живопис: О. Долгош, О. Кондратюк,
Л. Корж-Радько, Н. Пономаренко (Закарпатська обл.)
– «Ілюсторій». Виставка-експеримент Арт Академії сучасного
з 10
мистецтва ім. Сальвадора Далі та Порталу «”БараБука“.
Простір української дитячої книги»
– «Лялькове диво». Міжнародний проєкт авторських ляльок та
живопису (Україна, Польща, Німеччина, Франція)
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка:
до 30
Артпроєкт однієї картини
– І. Їжакевич «Тарас Шевченко у майстерні Ширяєва» (масло,
1939 р.)
– «Плин часу». Графіка О. Миловзорова (м. Київ)
Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
– До дня народження н.х. України К. Білокур (1900–1961). У
до 7
рамках культурно-мистецької програми «Білокурівський
листопад»:
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/kulturnomistecka-programa-bilokurivskij-listopad
протягом – «Український батик». Ретроспективна виставка відомих
майстрів України: М. Тимченко, О. Пащенка, В. Лимаренко
місяця
та ін. (з колекції музею)
– «Межигірський керамічний технікум. Відлуння віку».
з5
Архівні матеріали, графічні роботи (з фондових збірок
музеїв
Києва),
театральні
ляльки
межигірського
студентського вертепу (з колекції Музею театрального,
музичного та кіномистецтва України). Також представлено
твори О. Саєнка з приватної збірки
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Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
до 15
До 350-ї річниці смерті голландського художника
Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)
– «Rembrandt TM». Автентичні офорти майстра, картини його
сучасників і послідовників, а також репродукційні гравюри,
створені за найвідомішими живописними творами
художника
– «Ханенківські антики. Історія архівної теки». У експозиції:
до 22
37 акварелей художника, мистецтвознавця, археолога
М. Фармаковського (1873–1946, РФ) із зображеннями
антиків (з колекції Музею Б. та В. Ханенків), а також
предмети, що збереглися у фондах музею до сьогодні
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
– «Вибране. Вишивка Східного Поділля». В експозиції понад
до 11
200 одиниць вишивки – рушники, хусточки-нафрамниці,
жіночі та чоловічі сорочки (з колекції, яку зібрала й
подарувала музею родина Причепіїв, та фондової збірки
музею)
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/
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
– «Усі гроші світу». Артпроєкт О. Адам (спільно з Музеєм
до 9
історії міста Києва)
– «Твоя межа». Живопис А. Гамалі (м. Київ)
1-15
– «Живопис. Левкас». Роботи М. Журавля (м. Київ)
з3
– «Безмежна реальність». Живопис С. Суглобова (м. Київ)
з 24
протягом – «Біг». Проєкт, присвячений родині М. Булгакова, яка
мешкала в Києві за адресою: Андріївський узвіз, 13 (за
місяця
підтримки Фонду сприяння розвитку Музею М. Булгакова
та Фонду «Культурні новації»)
Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»):
– «Країни моїх мрій». Живопис В. Кузюка (м. Київ)
з3
Будинок-музей М. Заньковецької:
протягом – «Квіти для мами». Живопис О. Горбенко
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місяця
Музей книги і друкарства України:
– Роботи учасників XI Міжнародного іконописного пленеру
до 16
«Псалми» (Польща)
протягом – «Ой ”Дніпро“, ”Дніпро“…». Присвячено 100-річчю
видавництва художньої літератури ”Дніпро“, заснованого у
місяця
травні 1919 року
Музей сучасного мистецтва України:
– «Покоління». Твори українських художників ХХ ст.:
до 15
О. Єржіковського, В. Козика, Б. Литовченка, В. Реунова
Музей однієї вулиці:
протягом – «Ностальгія». Світлини м. Києва періоду1910-х – 1920-х рр.
фотохудожників України ХХ ст.
місяця
Музей гетьманства:
– Виставка плакатів М. Павлусенка (1945–1999)
до 6
– Персональна виставка живопису О. Смаль (м. Київ)
до 8
– Живопис І. Черниша (м. Київ)
до 15
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
протягом – «Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації».
Присвячено творчості гуцульської художниці, письменниці,
місяця
етнографині П. С. Плитки-Горицвіт (1927–1998)
Національний центр Олександра Довженка (вул. Васильківська, 1):
– «Геніальні диЛЛетанти». Виставковий проєкт німецької
до 15
субкультури 1980-х років (у рамках тижнів Німеччини в
Україні)
Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
– «Видалені». Фотовиставка В. Чекменьова (м. Київ)
до 3
– «Медіазалежність. Українська версія». Виставка сучасного
до 12
українського мистецтва (у рамках програми «Культурні
ініціативи – освіта, діалоги, комунікації»). За підтримки
відділу преси, освіти та культури Посольства США в
Україні
Центральний будинок художника НСХУ:
– «Архетипи підсвідомості».
до 8

Живопис

та

графіка
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протягом
місяця

Л. Якимащенко (м. Київ)
– ІІІ Всеукраїнська виставка абстрактного живопису
– «Вібрації літа». Живопис А. Гудзикевича та М. Журікової

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):
– «АВС-арт» – 10 років: знаки й сенси». Колективна виставка
до 5
художників, з якими співпрацює галерея: П. Антипа,
Б. Буряка, П. Бевзи, І. Марчука та ін.
ART «14 gallery» (пров. Михайлівський, 14):
– «Post Scriptum». Графіка О. Кудінової (1958–2017,м. Київ)
до 28
Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea» (вул. Софіївська
11-15):
– «Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука».
до 15
Живопис, графіка, відеоінсталяції, пластика
Культурний центр «America House Kyiv» (вул. М. Пимоненка, 6):
– «Дерево вростає». Проєкт фотохудожниці С. Веліческу
3-28
(США)
Галерея фотомистецтва «Brucie Collections» (вул. Січових Стрільців, 55-б):
протягом – Фотопроєкт М. Кемпбелл (США)
місяця
Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21):
– «EVOLUTIO». Живопис О. Анда (м. Київ)
до 8
«Voloshyn Gallery» (вул. Терещенківська, 13):
– «Напис». Живопис В. Буднікова (м. Київ)
до 18
Галерея «Д12» (вул. Десятинна, 12):
– ІІ Київський музейний форум:
9-10
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/kiivskij-muzejnij-forum
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Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31):
– «Світ православної ікони». Сакральний
до 3
А. Завальної (м. Київ)

живопис

«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22-а):
– «Живопис». Проєкт О. Бабака (м. Київ)
до 17
«Lera Litvinova Gallery» (вул. Набережно-Рибальська, 3):
– «ChessНО». Живопис Ю. Шаповала (м. Київ)
до 7
Арт-галерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2):
– «Murashkina». Живопис Н. Мурашкіної (м. Київ)
до 13
Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104):
– «Звітний проєкт». В експозиції представлено артефакти
з3
проєктів, реалізованих за підтримки Українського
культурного фонду у 2019 р.
Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
– «Алегорія краси». Живопис київських художників – батька і
до 7
сина В. Г. Колеснікова (1951–2014) та В. В. Колеснікова
(м. Київ)
PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2):
– «Заборонене зображення». Проєкт дослідницької платформи
до 29
PinchukArtCentre, що складається з двох частин –
персональної виставки художника і фотографа Б. Михайлова
(м. Харків) та проєкту Харківської школи фотографії
«Перетинаючи межу»
Арт-галерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11):
– «Окно и глаз вечности». Виставка іконопису Р. Селівачова
до 15
(м. Київ)
Арт-простір «Set» (вул. Ярославів Вал, 14а):
– «Ритм кольору». Присвячено французькій художниці
до 15
українського походження Соні Делоне (1885–1979):
листування Делоне з близькими, вінтажні плакати і книги,
графічні роботи, які зберігаються в Національному
художньому музеї України (м. Київ)
Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19 в):
– «ІХ Свято новорічної іграшки»: ялинкові іграшки та вітальні
1-28
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листівки, новорічно-різдвяна атрибутика, фотомайданчик,
майстер-класи тощо: https://www.dolesko.com/-IIH-SvyatoNovoriichnoyi-IIgrashki-.html
Арт-галерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 69):
протягом – «Полістилізм». Виставковий проєкт М. Білоуса (м. Київ)
місяця
«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22-в):
– «Квіти». Виставковий проєкт О. Ларссон-Якобсон (Швеція)
з6
та М. Куліковської (Україна)
«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):
– «Руки і світ мистецтва». Роботи В. Костирка (м. Львів)
до 9
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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