
 

 

МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  КВІТЕНЬ  – 2020* 

 

Серед дат місяця: 

01.04 – День сміху 

02.04 – Міжнародний день дитячої книги 

04.04 – День створення НАТО 

07.04 – Всесвітній день здоров’я 

08.04 – Міжнародний день ромів 

11.04 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських   
  концтаборів 

12.04 – Всесвітній день авіації і космонавтики 

15.04 – Всесвітній день культури 

18.04 – День пам’яток історії та культури 

 – День довкілля 

 – Міжнародний день цирку 

22.04 – Міжнародний день Матері-Землі 

23.04 – Всесвітній день книги й авторського права 

24.04 – День Чорнобильської трагедії 

 – Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську 
катастрофу 

 – Міжнародний день інтелектуальної власності 

 – Всесвітній день поріднених міст 

28.04 – Всесвітній день охорони праці 

29.04 – Міжнародний день танцю 

30.04 – Міжнародний день джазу 

  Головні релігійні свята 

12.04 – Вхід Господній у Єрусалим. Вербна неділя 

19.04 – Світле Христове Воскресіння. Великдень 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Театри в умовах карантину 

та заплановані  прем’єри** 
 

 

 

Національна опера України: 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 31.03.2020 р.). 
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням. 

http://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2020/Kalendar2020.pdf
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https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-04-2020 

 Онлайн трансляція 

– Дж. Верді «Дон Карлос» (опера на 3 дії); 

– В. Белліні «Норма» (лірична трагедія на 2 дії);  

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії) та ін.: 

https://www.youtube.com/c/KyivOpera 

30 – В. А. Моцарт «Весілля Фігаро» (комічний балет на 2 дії) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

Головна сцена 

2 Онлайн трансляція 

– Музика Е. Ліппа «Сімейка Аддамсів» (мюзикл): 

http://operetta.com.ua/onlajn-traslyatsiyi-vistav/ 

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

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

http://ft.org.ua/ukr/spectacleNoAfisha?filters&f_type=5 

Основна сцена 

2 Відеотрансляція 

–  І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія на 2 дії) 

4 Відеотрансляція 

–  В. Малахов, А. Хостікоєв «Грек Зорба» (вистава на 2 дії за 

мотивами роману Н. Казандзакіса «Я, Грек Зорба») 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

28, 30 – Х. Левін «Крум» (вистава на 1 дію) 

 

 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

Основна сцена 

27 –  М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

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

Нова сцена 

28  

(20:00) 

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

А. П. Чехова) 

Сцена під дахом 

27  

(19:30) 

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

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-04-2020
https://www.youtube.com/c/KyivOpera
http://operetta.com.ua/afisha/
http://operetta.com.ua/onlajn-traslyatsiyi-vistav/
http://ft.org.ua/ukr/spectacleNoAfisha?filters&f_type=5
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
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30  –  К. Мітані «Академія сміху» (комедія на 1 дію) 

 

 Київський національний академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2020-04 

Основна сцена 

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

28 – «Острів любові» (легенди потойбічного;  за мотивами новел 

Марка Вовчка та Олександра Олеся) 

Мікросцена 

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

28 – «Епос хижака» (фентезі без антракту; за мотивами 

однойменного оповідання Л. Каганова) 

 

 Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

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

26 – М. Спіацці «Сімейний альбом/Album di Famiglia» 

(трагікомедія про вареники та 90-ті) 

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

 

 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

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

Нова сцена 

29, 30 –  Л. Бугадзе «Навігатор» (спроба кохати) 

Зала Ігоря Славинського 

28, 29 –  М. Гоголь «Шинель» (історія щастя маленької людини) 

 

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

27 – Т. Малярчук «Жити в Києві» (молоде/смішне). Вистава у 

рамках проєкту OPEN_MIND_СТУДЕНТ 

28 –  П. Ар’є, О. Апчел «Родина патологоанатома Людмили» (сага 

про жінку, яка хотіла полетіти в космос, а полетів син) 

 

 Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

https://www.suzirja.kiev.ua/ 

Мікросцена 

28  

(19:30) 

– «Призначено на злам» (вистава на 1 дію за мотивами пʼєси 

Т. Вільямса «Капкан фантазій») 

 

https://molodyytheatre.com/afisha/2020-04
https://drama-comedy.kiev.ua/
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
https://www.suzirja.kiev.ua/
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 Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Apr_2020 

29  

(15:00) 

– В. Підмогильний «Місто» (ілюстрації до роману; вистава на 

3 дії) 

30  

(12:00, 

15:30) 

– К. Нестлінґер «Хлопчик із бляшанки» (неймовірно 

фантастична комедія на 2 дії) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2020-04 

26  

(13:00) 

– Г. Сапгір «Цирк» (лірична казка) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: https://musictheatre.kiev.ua/ua/ 

25 –   В. А. Моцарт «Весілля Фігаро» (еротичний трилер на 3 дії) 

30  

(15:00, 

19:00) 

–  П. Чайковський «Лускунчик» (балет на 2 дії) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/kviten-2/ 

«Новий український театр» 

25 – І. Рибалко «Спекотна ніч у ”Ігуані“» (моремрії) 

Театр «Божа корівка» 

26  

(12:00) 

– М. Смілянець «Канікули у великому місті» (пригоди на дорозі) 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

 26  

(20:00) 

– «# Додому» (вербатім). Вистава акторської майстерні Богдана 

Бенюка (режисер – О. Щурська) 

30 – «Ліквідація» (не просто комедія;  за мотивами сатиричної 

п’єси В. Шендеровича «Два янголи, чотири людини») 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

25 

(18:00) 

– «Конотопська відьма» (музично-містична комедія за мотивами 

однойменного твору Г. Квітки-Основ’яненка) 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Apr_2020
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2020-04
https://musictheatre.kiev.ua/ua/
http://nut.kiev.ua/kviten-2/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
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30 – М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (містична легенда) 

 

 

*** 

 

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

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака  

26  

(19:30) 

– «Імперія янголів» (за мотивами однойменного твору 

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

Є. Морозов) 

 

На сцені Будинку актора: https://actorhall.com/ 

29 – М. Гоголь «Записки божевільного». Моновиства у виконанні 

з.а. України М. Фіци 

 

 

Театральні гастролі 

 

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

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака  

26 –  «Закулісна комедія» (комедія на 2 дії, або «Один день з життя 

акторів Дощатовського драматичного театру» за мотивами 

пʼєси М. Коляди «Курка»). Антрепризна вистава за участі 

А. Варпаховської, М. Жоніна, Л. Яремчук та ін. Режисер – 

Г. Зіскін (Канада) 

 

Концерти та інші заходи 
 

Національна опера України:  

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-03-2020 

26 До Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильську 

катастрофу  

–  Дж. Верді «Реквієм». За участі солістів, хору та симфонічного 

оркестру Національної опери України (за сприяння Посольства 

Італії в Україні та Італійського інституту культури в Україні) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

https://actorhall.com/
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-03-2020
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http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list 

28 – Творча зустріч з журналісткою і телеведучою Яніною 

Соколовою 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: http://palace-ukraine.com/ 
26  

(18:00) 

– «Дозвольте запросити вас на ювілей». Творчий вечір поета-

пісняра, н.а. України Вадима Крищенка 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

27 – «Просто, душевно, з гумором». Авторський вечір письменника 

Степана Зарубіна 

29 – «Щоб нам весело було». Вечір гумору – 2020 за участі Героя 

України, н. а. України А. Паламаренка, н. а. України 

А. Демчука, гурту «Лісапетний батальйон» та ін. 

 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

25 –   Творчий вечір та презентація нової трилогії «Наполеонов 

обоз» письменниці Діни Рубіної (Ізраїль) 

26 –   Лесь Подерв’янський. Епічні п’єси у виконанні автора 

 

Національний цирк України:  

 –  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 

https://www.circus.kiev.ua/ru/ 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: 

29  

(15:00) 

«Симфонічна абетка» 

– «Музичні класики для дітей та батьків» за участі симфонічного 

оркестру (диригент – Є. Воронко) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

(вул. І. Миколайчука, 3): 

29 – Галаконцерт з фрагментів вистав та концертних номерів із 

репертуару театру 

 

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

28 – Рокбалади у виконанні камерного оркестру «Віртуози Києва» 

та дитячого хору «Дзвіночок» (нова програма) 

 

Будинок актора: https://actorhall.com/ 

http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list
http://palace-ukraine.com/
https://www.circus.kiev.ua/ru/
https://actorhall.com/
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25 –  Концерт з.а. України Ігоря Завадського (кнопковий акордеон) 

26 – Музичний проєкт «Нової філармонії» 

28 – Концерт Національного камерного ансамблю «Київські 

солісти» 

 

Будинок архітектора: 

28, 30 – «Театр в темряві: ”Маяковський на повний рот“». Вистава, 

присвячена віршам та листам Володимира Маяковського, у 

виконанні актора Київського академічного театру на Печерську 

Г. Бакланова: https://concert.ua/ru/event/svitlo-concert-teatr-v-

temnote-majakovskii-22-03 

https://concert.ua/ru/event/svitlo-concert-teatr-v-temnote-majakovskii-22-03
https://concert.ua/ru/event/svitlo-concert-teatr-v-temnote-majakovskii-22-03
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ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

протягом 

місяця 

– Віртуальна екскурсія музеєм, ознайомлення з цифровою 

колекцією та постійно діючими експозиціями: 

https://www.nmiu.com.ua 

 

Національний художній музей України: 

протягом 

місяця 

– Публікації окремих творів із аудіоінсталяції «Підслуханий 

музей: Пейзаж», яку композитори О. Шмурак та 

О. Шпудейко зробили в залі пейзажу музею, світлини з 

архіву, розповіді про видатних художників тощо: 

https://www.facebook.com/namu.museum/ 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: https://st-

sophia.org.ua/uk/golovna/ 

протягом 

місяця 

– Віртуальний 3D тур заповідником (у рамках всесвітньої 

музейної ініціативи #MuseumFromeHome): 

https://my.matterport.com/show/?m=XxDnKGZfXJG ;  

– пости про історію заповідника та його пам’ятки, 

відеозаписи лекцій та подій в заповіднику: 

 https://www.facebook.com/SophiaKyiv/ 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

  

– Віртуальний 3D тур заповідником, ознайомлення з постійно 

діючими експозиціями та анонсами подій: 

 https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/8 

 

Національний музей літератури України: 

протягом 

місяця 

– Віртуальний тур музеєм: http://museumlit.org.ua/?lang=uk   

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

протягом 

місяця 

–  Онлайн трансляція з відкриття виставки н. х. України 

І. Марчука «Земля моя – краса моя» (пейзаж, 

ретроспектива) та відео інших подій, віртуальний тур 

музеєм, ознайомлення з фондами музею тощо: 

https://www.facebook.com/knag.museum/ 

 

«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

протягом 

місяця 

–  Віртуальна екскурсія виставкою фіналістів конкурсу 

молодих митців Objects art prize 2020 та іншими 

виставками, відео з концертів у музеї:  

https://www.nmiu.com.ua/
https://www.facebook.com/namu.museum/
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://my.matterport.com/show/?m=XxDnKGZfXJG
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/8
http://museumlit.org.ua/?lang=uk
https://www.facebook.com/knag.museum/
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https://www.facebook.com/prostirmystetstva/ 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

протягом 

місяця 

– Віртуальний тур музеєм:  

https://www.facebook.com/pg/shevchenkomuseumkyiv/about/?r

ef=page_interna 

 

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

протягом 

місяця 

–  Інформація стосовно діяльності музею під час карантину на 

його фейсбук-сторінці: 

https://www.facebook.com/hatyna.shevchenka/ 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

протягом 

місяця 

– Відеотрансляція виставкових проєктів та інших заходів, 

ознайомлення з колекціями музею, анонсами подій: 

http://www.mundm.kiev.ua/index.html#LGRIN19 

 

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

протягом 

місяця 

– Віртуальний тур музеєм, ознайомлення з виставковою 

діяльністю :  

https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur ; 

https://www.facebook.com/khanenkomuseum/ 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

протягом 

місяця 

–  Віртуальні 3D тури масштабними проєктами та виставками, 

що були реалізовані в музеї, знайомство з цікавими 

експонатами з колекції музею на фейсбук-сторінці:  

https://www.facebook.com/kyivhistorymuseum/ 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): 

протягом 

місяця 

–  Відеоролики фестивалів та інших подій, які відбувались у 

музеї, світлини   виставок, презентацій книжок, творчих 

зустрічей, розповіді про діячів культури української 

діаспори на фейсбук-сторінці музею: 

 https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/ 

 

Музей театрального, музичного та  кіномистецтва України:  

протягом 

місяця 

Виставки онлайн  

–  «Український сценографічний авангард», «Ляльки 

українського театру», «Кінокартина – зображальний світ 

фільму», відеотрансляції вистав Театру тіней для дітей: 

http://tmf-museum.kiev.ua/ 

 

https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
https://www.facebook.com/pg/shevchenkomuseumkyiv/about/?ref=page_interna
https://www.facebook.com/pg/shevchenkomuseumkyiv/about/?ref=page_interna
https://www.facebook.com/hatyna.shevchenka/
http://www.mundm.kiev.ua/index.html#LGRIN19
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur
https://www.facebook.com/khanenkomuseum/
https://www.facebook.com/kyivhistorymuseum/
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
http://tmf-museum.kiev.ua/
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Музей книги і друкарства України:  

 до 10 – Кураторські екскурсії виставкою «Золотослов. Моя, твоя – 

наша Ліна Костенко». До 90-річчя від дня народження 

поетеси-шістдесятниці Л. В. Костенко: 

https://www.facebook.com/events/2990277681036434 

 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 

– Інформація стосовно діяльності музею під час карантину на 

фейсбук-сторінці музею:  

https://www.facebook.com/onestreetmuseum/ 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

протягом 

місяця 

– «Відбиток. Українська друкована графіка ХХ–ХХІ століть». 

Колективна виставка українського графічного мистецтва від 

початку минулого ст. : https://vechirniy.kyiv.ua/news/cherez-

ryzyky-koronavirusu-mystets-kyy-arsenal-provede-vystavku-

bez-vidviduvachiv-yak-pobachyty 

 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

  протягом 

місяця 

–  «Панна». Онлайн перегляд колективної виставки живопису 

та графіки українських художників: К. Борисюка, Б. Буряка, 

А. Гуренка та ін., про інші події в галереї: 

https://www.facebook.com/avsart.gallery 

 

Аукційний дім «Дукат» (вул. Володимирська, 5): 

протягом 

місяця 

–  Онлайн трансляції  з відкриття виставок, світлини, розповіді 

про видатних художників на фейсбук-сторінці: 

https://www.facebook.com/dukatauction/ 

 

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

до 5 – «Primitive People». Виставковий проєкт М. Букші (Молдова): 

http://dymchuk.com/project/primitive-people-mysha-buksha/ 

 

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

протягом 

місяця 

– «Скарби України». Про виставку робіт українських 

художників: А. Криволапа, П. Лебединця, Л. Завального та 

ін., відеоогляди виставок, які раніше експонувалися в 

галереї, анонси подій: 

 https://www.facebook.com/ZavalnyiArt/ 

https://www.facebook.com/events/2990277681036434
https://www.facebook.com/onestreetmuseum/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/cherez-ryzyky-koronavirusu-mystets-kyy-arsenal-provede-vystavku-bez-vidviduvachiv-yak-pobachyty
https://vechirniy.kyiv.ua/news/cherez-ryzyky-koronavirusu-mystets-kyy-arsenal-provede-vystavku-bez-vidviduvachiv-yak-pobachyty
https://vechirniy.kyiv.ua/news/cherez-ryzyky-koronavirusu-mystets-kyy-arsenal-provede-vystavku-bez-vidviduvachiv-yak-pobachyty
https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/dukatauction/
http://dymchuk.com/project/primitive-people-mysha-buksha/
https://www.facebook.com/ZavalnyiArt/
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Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):  

до 17 Аукціон онлайн творів мистецтва 

–  «#Залишайсявдома та колекціонуй». Твори мистецтва ХХ–

ХХІ ст. відомих українських та зарубіжних художників: 

https://www.facebook.com/events/630730151112335/ 

 

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

до 28 – «КОН’ЮНКТУРА». Живопис А. Роїка (м. Львів):  

https://www.facebook.com/KarasGallery 

 

Київська міська галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська,1): 

протягом 

місяця 

– Відеоролики артпроєкту «Середовище існування. Маніфест 

2020» (спільно з Всесвітнім фондом природи WWF–

Україна) та інших заходів у галереї:  

https://www.facebook.com/lavragallery/ 

 

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

протягом 

місяця 

– З фотовиставкою А. Савадова (у рамках персонального 

проєкту «Голоси любові») та іншими подіями можна 

ознайомитись на фейсбук-сторінці центру:  

https://www.facebook.com/m17art.center/ 

  

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

2-11 – Виставковий проєкт О. Шедловського (м. Київ) та архів 

виставок,  які експонувалися в галереї:  

https://nuart.com.ua/exhibitions/ 

 

 Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-

3 / Басейна, 2): http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions 

протягом 

місяця 

– «Покої сяйва».  Відеоінсталяція та світлини Е. Шкарнуліте 

(Литва) 

 – Роботи 20 номінантів на здобуття Міжнародної премії 

«Future Generation Art Prize 2020», заснованої Фондом 

В. Пінчука 

 

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

протягом 

місяця 

–   «Герой нашого часу». Живопис А. Петкевича (Білорусь): 

https://www.facebook.com/gallerytriptychart 

 

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

протягом 

місяця 

– Віртуальні виставки на основі робіт художників, які 

експонувалися в галереї: А. Якубенко, О. Субач, К. Лібкінд, 

П. Ряски⠀та ін.: 

https://www.facebook.com/events/630730151112335/
https://www.facebook.com/KarasGallery
https://www.facebook.com/lavragallery/
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://nuart.com.ua/exhibitions/
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://www.facebook.com/gallerytriptychart
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    https://www.facebook.com/thenakedroom/ 

 

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

  до 13 –  Світлини проєкту «Міфослів’я»  Д. Молдованова 

(м. Миколаїв) та виставок художника «Порядок хаосу» і 

«Післясмак»: 

 https://yagallery.com/exhibitions/mifoslivya 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувачка відділу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва 

 

Тел.: 066 9651500 

e-mail: ohalaynen@ukr.net 

 

https://www.facebook.com/thenakedroom/
https://yagallery.com/exhibitions/mifoslivya
mailto:ohalaynen@ukr.net

