
 

 

МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ТРАВЕНЬ  – 2020* 

 

Серед дат місяця: 

01.05 – День праці 

03.05 – Всесвітній день свободи преси 

05.05 – Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю 

08.05 – День пам’яті та примирення 

09.05 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

10.05 – День матері 

15.05 – Міжнародний день сім’ї 

16.05 – День науки 

 – День Європи 

17.05 – День пам’яті жертв політичних репресій 

 – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного 
суспільства 

18.05 – День боротьби за права кримськотатарського народу 

 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 

 – Міжнародний день музеїв 

20.05 – День перекладача жестової мови 

21.05 – Всесвітній день культурного різноманіття задля 
співробітництва та розвитку 

 – День вишиванки 

22.05 – День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі 
поблизу Канева 

24.05 – День слов’янської писемності і культури 

25.05 – День філолога 

30.05 – День працівників видавництв, поліграфії та 
книгорозповсюдження 

31.05 – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

  Головні релігійні свята 

28.05 – Вознесіння Господнє 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

 
 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 

 
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.04.2020 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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• XVII Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини 

Docudays UA-2020 Online (24.04–03.05): https://docudays.ua 

• Щорічний театральний онлайн-фестиваль International Online Theatre 

Festival (15.04–15.05): https://thetheatretimes.com/iotfestival2020/ 

• І Театральний інтернет-конкурс Театр.NET (02.04–15.05): 
http://teatr.net.ua/?fbclid=IwAR169HlnEqTe7vCE64tM7x7o5EheTxzYcKcmT

Fvlzw-AC-vGrg7J3WPq0bc#program 

• Онлайн-церемонія вручення IV Національної кінопремії «Золота Дзиґа» 

(03.05): https://uafilmacademy.org/ 

• XVI Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв 

«Талановитий Я» (13.05): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

distantsijnij-konkurs-talanovitij-ya/ 

• ХІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Світ у твоїх долонях» (21–24.05): http://fest-portal.com/ev/hiii-

mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-

tvoyih-dolonyah/ 

• Х ювілейна виставка квітів на Співочому полі (онлайн-трансляція, 17.04–

10.05): https://bigkyiv.com.ua/more-tyulpaniv-na-spivochomu-poli-onlajn-

translyatsiya/ ; https://bigkyiv.com.ua/tsya-krasa-kvitne-na-spivochomu-poli-

bez-vas-lyubi-

kyyany/?fbclid=IwAR2sbwrwLPBq214lIhI1Ur_5FoSGFQviCwLoWfX_SxZh

_MYadAvVBVGsZoM 

• Шоу Eurovision: Europe Shine A Light (онлайн-концерт «Євробачення-

2020», 16.05): https://eurovision.ua/2020/news/250 

 

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-05-2020 

20 –  Дж. Пуччіні «Богема» (опера на 4 дії) 

30  

(14:00) 

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

виконанні учнів Київської муніципальної академії танцю 

ім. Сержа Лифаря 

 Онлайн-трансляцїі вистав з архіву театру: 

– К. Данькевич «Лілея» (балет на 2 дії); 

– Дж. Верді «Набукко» (опера на 2 дії);  

–  С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм» (опера на 2 

дії) та ін.: https://www.youtube.com/c/KyivOpera 

 –  #театрвдома: https://www.opera.com.ua/news/teatrvdoma-novyy-

https://docudays.ua/
https://thetheatretimes.com/iotfestival2020/
http://teatr.net.ua/?fbclid=IwAR169HlnEqTe7vCE64tM7x7o5EheTxzYcKcmTFvlzw-AC-vGrg7J3WPq0bc#program
http://teatr.net.ua/?fbclid=IwAR169HlnEqTe7vCE64tM7x7o5EheTxzYcKcmTFvlzw-AC-vGrg7J3WPq0bc#program
https://uafilmacademy.org/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-talanovitij-ya/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-talanovitij-ya/
http://fest-portal.com/ev/hiii-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolonyah/
http://fest-portal.com/ev/hiii-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolonyah/
http://fest-portal.com/ev/hiii-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolonyah/
https://bigkyiv.com.ua/more-tyulpaniv-na-spivochomu-poli-onlajn-translyatsiya/
https://bigkyiv.com.ua/more-tyulpaniv-na-spivochomu-poli-onlajn-translyatsiya/
https://bigkyiv.com.ua/tsya-krasa-kvitne-na-spivochomu-poli-bez-vas-lyubi-kyyany/?fbclid=IwAR2sbwrwLPBq214lIhI1Ur_5FoSGFQviCwLoWfX_SxZh_MYadAvVBVGsZoM
https://bigkyiv.com.ua/tsya-krasa-kvitne-na-spivochomu-poli-bez-vas-lyubi-kyyany/?fbclid=IwAR2sbwrwLPBq214lIhI1Ur_5FoSGFQviCwLoWfX_SxZh_MYadAvVBVGsZoM
https://bigkyiv.com.ua/tsya-krasa-kvitne-na-spivochomu-poli-bez-vas-lyubi-kyyany/?fbclid=IwAR2sbwrwLPBq214lIhI1Ur_5FoSGFQviCwLoWfX_SxZh_MYadAvVBVGsZoM
https://bigkyiv.com.ua/tsya-krasa-kvitne-na-spivochomu-poli-bez-vas-lyubi-kyyany/?fbclid=IwAR2sbwrwLPBq214lIhI1Ur_5FoSGFQviCwLoWfX_SxZh_MYadAvVBVGsZoM
https://eurovision.ua/2020/news/250
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-05-2020
https://www.youtube.com/c/KyivOpera
https://www.opera.com.ua/news/teatrvdoma-novyy-proekt-nacionalnoyi-opery-ukrayiny
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proekt-nacionalnoyi-opery-ukrayiny 

 

Київський національний академічний театр оперети: http://operetta.com.ua 

 – Відеосюжети з архіву театру: 

https://www.youtube.com/user/KievOperetta 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

31 –  Г. Горін «Поминальна молитва» (вистава на 2 дії за мотивами 

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

24 – Панас Мирний «Лимерівна» (мелодрама на 1 дію) 

29 –  «Лунаса» (танці на свято врожаю на 2 дії за пʼєсою Б. Фріла 

«Танці на Луназу») 

*** 

 Безкоштовні відеотрансляції з архіву театру:  

https://www.youtube.com/channel/UC6PLkJPkrioar9d_FUuNf3A ;   

https://www.facebook.com/frankotheatre/ 

 

 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

Нова сцена 

12  

(20:00) 

–  Н. Ерпулат, Й. Хілльє «Шалена кров» (вистава без антракту) 

 

 Київський національний академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2020-05 

Основна сцена 

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

31 –  М. Гоголь «Шинель» (мюзикл) 

Камерна сцена 

30 –  І. Горовіц «Вона жила в Парижі» (архітектура стосунків) 

 

 Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

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

15, 24 –  Є. Корняг «VIÑO» (фізичний театр) 

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

https://www.opera.com.ua/news/teatrvdoma-novyy-proekt-nacionalnoyi-opery-ukrayiny
http://operetta.com.ua/
https://www.youtube.com/user/KievOperetta
http://ft.org.ua/ukr/spectacleNoAfisha?filters&f_type=5
https://www.youtube.com/channel/UC6PLkJPkrioar9d_FUuNf3A
https://www.facebook.com/frankotheatre/
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://molodyytheatre.com/afisha/2020-05
https://drama-comedy.kiev.ua/
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20 –  М. Спіацці «Сімейний альбом / Album di Famiglia» 

(трагікомедія про вареники та 90-ті) 

24  

(15:00) 

–  Д. Макміллан «Усі найкращі речі». Моновистава у виконанні 

з.а. України О. Жураківської 

29 – К. Бізьо «Токсини» (теа-кліп) 

Мала сцена 

14 –  Д. Богославський «13 перших правил» (некомедія про 

кохання) 

17  

(15:00) 

–  М. Досько «Лондон». Моновистава у виконанні Я. Федорчука 

23 –  «Альбатроси» (смішні та красиві історії про кохання і космос 

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

*** 

 – Відеосюжети про акторів театру: 

 https://www.youtube.com/channel/UC2NAQjS2gj5WqiSwsky_7qA 

 

 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

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

Нова сцена 

14 –  Леся Українка «Камінний господар» (драма) 

30  

(18:00) 

–   А. Курков «Сірі бджоли» (драма) 

 

Зала Ігоря Славинського 

31  

(18:00) 

–  М. Гоголь «Шинель» (повість з привидами) 

 

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

23 – «Miłość / Любов» (любов пізнав той, хто чекає телефонного 

дзвінка, знаючи, що він вже ніколи не продзвенить). Автор ідеї, 

режисер, хореограф – М. Миколайчик (Польща) 

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

рамках проєкту OPEN_MIND_СТУДЕНТ 

 

 Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

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

 – Розклад показу платних та безкоштовних онлайн-вистав: 

http://tuz.kiev.ua/news/rozklad-pokaz-v-onlain-vistav-z-28-kv-tnya 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2NAQjS2gj5WqiSwsky_7qA
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://tuz.kiev.ua/afisha/Apr_2020
http://tuz.kiev.ua/news/rozklad-pokaz-v-onlain-vistav-z-28-kv-tnya
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Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/news 

2, 3 Театр онлайн: 

– Ю. Ентін, В. Ліванов «Бременські музиканти» (мюзикл): 

http://akadempuppet.kiev.ua/news/teatr-onlayn-pereglyadayte-

myuzikl-bremenski-muzikanti; 

https://www.facebook.com/akadempuppet.kiev/ 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

17, 24 

(12:00) 

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

21 –  П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 2 дії) 

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

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

(вул. І. Миколайчука, 3): https://www.facebook.com/events/373857923506947/ 

21 

 

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

однойменного твору Г. Квітки-Основ’яненка) 

 

 

*** 

 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-oficerov-10.html 

 

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

https://kiev.karabas.com/teatr-kiev-modern-balet-radu-poklitaru-romeo-i-dzhuletta-

shekspirimenty 

28 –  Музика П. Чайковського, Г. Ф. Генделя та доби Ренесансу 

«Ромео і Джульєтта (Шекспірименти)» (балет на 2 дії за  
творами В. Шекспіра). Вистава Академічного театру «Київ 

Модерн-балет». Лібрето, хореографія та постановка – Раду 

Поклітару  

22 –  «Люкс для іноземців» (комедія за мотивами однойменної п’єси 

Д. Фрімана). Вистава Театральної компанії «Бенюк і 

Хостікоєв» 

30 –  «Кохання-зітхання» (фантастична комедія за мотивами п’єси 

А. Курейчика «Виконавець бажань»). Антрепризна вистава за 

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

http://akadempuppet.kiev.ua/news
http://akadempuppet.kiev.ua/news/teatr-onlayn-pereglyadayte-myuzikl-bremenski-muzikanti
http://akadempuppet.kiev.ua/news/teatr-onlayn-pereglyadayte-myuzikl-bremenski-muzikanti
https://www.facebook.com/akadempuppet.kiev/
https://musictheatre.kiev.ua/ua/
https://www.facebook.com/events/373857923506947/
https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-oficerov-10.html
https://kiev.karabas.com/teatr-kiev-modern-balet-radu-poklitaru-romeo-i-dzhuletta-shekspirimenty
https://kiev.karabas.com/teatr-kiev-modern-balet-radu-poklitaru-romeo-i-dzhuletta-shekspirimenty
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На сцені Центру культури і мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6): 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-kultury-i-iskusstv-sbu-139.html 

20 – «Жениха викликали, дівчата?» (комедія на 2 дії). Антрепризна 

вистава за участі Т. Яценко, Т. Шеліги, Є. Паперного та ін.  

(режисер-постановник – В. Борисюк) 

27 –  «Жінка над нами» (комедія). Антрепризна вистава за участі 

Л. Ребрик, Леся Задніпровського, К. Костишина (режисер – 

з.а. України В. Астахов) 

 

Театральні гастролі 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-oficerov-10.html 

19 –  «Поневолення любов’ю» (лірична комедія за мотивами романів 

А. Богінської «Жити Життя» та «Гріх Прощення»). Вистава 

Одеського академічного українського музично-драматичного 

театру ім. В. Василька  

26 – Р. Куні «Особливо одружений таксист. Перезавантаження» 

(комедія). Антрепризна вистава за участі акторів одеських 

театрів: Б. Барського, В. Швеця, Ю. Скарги та ін. (режисер-

постановник – П. Шерешевський) 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

17 

(15:00) 

Національний заповідник «Софія Київська». Виставкові 

зали "Хлібня" (вул. Володимирська, 24) 

–  Концерт н.а. України Ольги Чубаревої (сопрано). За участі 

Квартету баяністів імені Миколи Різоля: І. Саєнка (баян-

баритон), О. Шияна (ІІ баян), Р. Молоченка (баян-контрабас), 

О. Коломойця (I баян) 

 Онлайн-трансляції концертів  (з архіву) : 

 http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/ ; 

https://www.facebook.com/philukr/ 

 

Національний будинок органної та камерної музики України:  

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,5

9/lang,ua/ 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-kultury-i-iskusstv-sbu-139.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-oficerov-10.html
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/
https://www.facebook.com/philukr/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
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 – Віртуальні концерти з кращих архівних записів : 

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_frontpage/Ite

mid,1/lang,ua/ 

 

Національна опера України:  

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-05-2020 

 15  – «Gala Europa». Міжнародний мистецький проєкт до Дня 

Європи в Україні  

19 –  Концерт з нагоди 85-річчя від дня народження артиста балету 

та балетмейстера, н.а. України Анатолія Шекери (1935–2000) 

23 – Ювілейний вечір прими-балерини Національної опери України, 

н.а. України Олени Філіп’євої 

31 

(14:00, 

19:00) 

– Гала-концерт артистів Театру «Молодий балет Києва», 

Київського хореографічного коледжу та хореографічної 

гімназії «Кияночка» 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: http://palace-ukraine.com/ 
27  

 

– Концерт віолончеліста Степана Хаусера (Хорватія) у супроводі 

Київського концертного симфонічного оркестру під 

керівництвом Р. Зиглєра (Велика Британія) 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

https://kiev.karabas.com/hall/mcki-oktyabrskij-dvorec/ 

18 – «На хвилях музики й кохання…». Концерт Оркестру народних 

інструментів ім. В. Васильєвої (диригент – Н. Скрябіна) 

 

Національний цирк України:  

 –  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 

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

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

(вул. І. Миколайчука, 3): https://www.facebook.com/events/293564132014718/ 

17  

(17:00) 

–  «Весноспіви з тріо Лоцман». Концерт-зустріч з засновниками 

проєкту #ПісеннийЩоденник. З.а. України, виконавиця 

українського фольклору та авторських пісень Руслана Лоцман 

зі своїми донечками 

 

*** 

1 

(19:00) 

Онлайн-трансляція 

– «Браво, Маестро!». Ювілейний концерт 30-річної творчої 

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,ua/
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-05-2020
http://palace-ukraine.com/
https://kiev.karabas.com/hall/mcki-oktyabrskij-dvorec/
https://www.circus.kiev.ua/ru/
https://www.facebook.com/events/293564132014718/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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діяльності Хору хлопчиків та юнаків Муніципальної 

академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького 

(художній керівник – з.а. України А. Зайцева): 

 https://www.facebook.com/revutsky.choir/posts/1277144585814154 

6 

(20:00) 

LIVE-концерт онлайн. Фридерик Шопен  

Людмила Марцевич (фортепіано): 

https://www.facebook.com/events/527737734795666/ 

https://www.facebook.com/revutsky.choir/posts/1277144585814154
https://www.facebook.com/events/527737734795666/
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ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

протягом 

місяця 

– Віртуальна екскурсія музеєм, ознайомлення з цифровою 

колекцією та постійно діючими експозиціями, анонси подій: 

https://www.nmiu.com.ua 

 

Національний художній музей України: 

протягом 

місяця 

–  Інформація про діяльність музею під час карантину, світлини 

з архіву, розповіді про видатних художників тощо на  

фейсбук-сторінці музею: 

 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, анонси, новини: 

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

Будинок митрополита 

 – Відеоекскурсія основними експозиційними кімнатами :  

https://www.youtube.com/watch?v=rAG3UwkPp3U&fbclid=Iw

AR0K6JCiNOJ78x88ZawO0eZRjYzxk0qvkUD10akRVAg4cS

m5OOEH_m21DA8 

Брама Забаровського 

 – Відеосюжети та світлини архівних виставок, сімейні квести, 

новини, анонси подій тощо: 

 https://www.facebook.com/zaborovskybrama/ 

 

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;  

https://www.facebook.com/kplavra;   

https://www.youtube.com/watch?v=0vefonitkB0 

 

Національний музей літератури України: 

протягом 

місяця 

– Віртуальний тур музеєм, історія створення, архівні 

матеріали: http://museumlit.org.ua/?lang=uk   

  

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://www.youtube.com/watch?v=rAG3UwkPp3U&fbclid=IwAR0K6JCiNOJ78x88ZawO0eZRjYzxk0qvkUD10akRVAg4cSm5OOEH_m21DA8
https://www.youtube.com/watch?v=rAG3UwkPp3U&fbclid=IwAR0K6JCiNOJ78x88ZawO0eZRjYzxk0qvkUD10akRVAg4cSm5OOEH_m21DA8
https://www.youtube.com/watch?v=rAG3UwkPp3U&fbclid=IwAR0K6JCiNOJ78x88ZawO0eZRjYzxk0qvkUD10akRVAg4cSm5OOEH_m21DA8
https://www.facebook.com/zaborovskybrama/
https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/8
https://www.facebook.com/kplavra
https://www.youtube.com/watch?v=0vefonitkB0
http://museumlit.org.ua/?lang=uk


10 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

протягом 

місяця 

–  Віртуальний тур музеєм, архівні відео подій, ознайомлення 

з фондовою колекцією музею, творчі портрети художників 

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

 

«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

протягом 

місяця 

– Фоторепортаж з виставкових залів,  виставки дитячих 

малюнків «Веснянкові барви» (з фондів музею), відеопроєкт 

Ю. Денисенкова до виставки «STАGE»  та ін. 

https://www.facebook.com/prostirmystetstva/ 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

протягом 

місяця 

–  Віртуальний тур музеєм та про діяльність музею в період 

карантину: 

https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/ 
 

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

протягом 

місяця 

–  Інформація про діяльність музею під час карантину на його 

фейсбук-сторінці: 

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

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

протягом 

місяця 

– Відеотрансляції 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 та архівні матеріали про 

виставкову діяльність :  

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 з  виставок, презентацій книжок, творчих 

зустрічей, розповіді про діячів культури української 

https://www.facebook.com/knag.museum/
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/
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/
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діаспори на фейсбук-сторінці музею: 

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

 

Музей театрального, музичного та  кіномистецтва України:  

протягом 

місяця 

– «Інсценізація українського авангарду 1910–1920 років». 

Онлайн-виставка 125-ти ескізів до театральних вистав та 

афіші з колекції музею,  відео розмови із Т. Руденко, 

головною зберігачкою фондів, відеотрансляції вистав 

Театру тіней для дітей тощо: 

 https://vechirniy.kyiv.ua/news/muzey-teatral-noho-mystetstva-

u-kyyevi-rozkryvaye-sekrety ; http://tmf-museum.kiev.ua/ 

 –  Віртуальний 3D тур залами музею: https://cutt.ly/Ft3luhx 

 

Музей книги і друкарства України:  

протягом   

місяця 

– Про діяльність музею під час карантину та архів подій на 

фейсбук-сторінці:  

https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/ 

 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 

– Інформація стосовно діяльності музею під час карантину, 

архівні фото, розповіді про видатних діячів, історію музею 

тощо:  

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

 

Музей видатних діячів української культури: 

протягом 

місяця 

– Культурологічністудіїонлайн – сюжети з життя видатних 

митців; Віртуальнагалерея – пам’яті Михайла Старицького, 

оголошення, відеосюжети виставок тощо:  

https://www.facebook.com/Музей-видатних-діячів-

української-культури-172940172790233/ 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

протягом 

місяця 

– Архівні виставки, світлини, анонси, новини тощо на сайті 

«Мистецького арсеналу»: https://artarsenal.in.ua/; 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/zamist-vystavky-pro-ukrains-ku-

hrafiku-rozkazuyut-u-video 

 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

  протягом – Короткий відеоогляд галереї, відеосюжети та світлини з 

https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/muzey-teatral-noho-mystetstva-u-kyyevi-rozkryvaye-sekrety
https://vechirniy.kyiv.ua/news/muzey-teatral-noho-mystetstva-u-kyyevi-rozkryvaye-sekrety
http://tmf-museum.kiev.ua/
https://cutt.ly/Ft3luhx
https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/
https://www.facebook.com/onestreetmuseum/
https://www.facebook.com/Музей-видатних-діячів-української-культури-172940172790233/
https://www.facebook.com/Музей-видатних-діячів-української-культури-172940172790233/
https://artarsenal.in.ua/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/zamist-vystavky-pro-ukrains-ku-hrafiku-rozkazuyut-u-video
https://vechirniy.kyiv.ua/news/zamist-vystavky-pro-ukrains-ku-hrafiku-rozkazuyut-u-video
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місяця архівних виставок та подій в галереї: 

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

 

Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а): 

5-24 –   «Об’єм. Робота з колекцією». Онлайн-виставка скульптур і 

артоб’єктів сучасних українських авторів: О. Владімірова,  

Н. Ісупової, О. Денисенка та ін.: 

https://www.facebook.com/events/860420814435105/?event_ti

me_id=860420867768433 

 

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

протягом 

місяця 

– Благодійні онлайн-аукціони на фейсбук-сторінці: 

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

 

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

протягом 

місяця 

– Про діяльність галереї під час карантину: 

https://www.facebook.com/DymchukGallery/ 

 

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

до 20 – «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/ 

  

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

протягом 

місяця 

 Онлайн-аукціон 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): 

протягом 

місяця 

– Про діяльність галереї під час карантину та історію її 

заснування, архів виставкової діяльності: 

https://www.facebook.com/KarasGallery 

 

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

протягом 

місяця 

– Відеотізер та роботи онлайн учасників проєкту «Середовище 

існування. Маніфест 2020» (спільно з Всесвітнім фондом 

природи WWF–Україна), про інші заходи у галереї:  

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

 

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

протягом –  Про діяльність центру під час карантину на фейсбук-

https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/events/860420814435105/?event_time_id=860420867768433
https://www.facebook.com/events/860420814435105/?event_time_id=860420867768433
https://www.facebook.com/dukatauction/
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://www.facebook.com/ZavalnyiArt/
https://www.facebook.com/events/630730151112335/
https://www.facebook.com/KarasGallery
https://www.facebook.com/lavragallery/
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місяця сторінці :  

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

  

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

протягом 

місяця 

–  Світлини та обзорні тури з архівної колекції виставок, 

анонси подій, діяльність галереї під час карантину :  

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».  Світлини персональної виставки 

Е. Шкарнуліте (Литва) 

 – Роботи 20 номінантів на здобуття Міжнародної премії 

«Future Generation Art Prize 2020», заснованої Фондом 

В. Пінчука 

 

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

протягом  

місяця 

–  Віртуальні екскурсії архівними виставковими проєктами, 

відеосюжети, новини, анонси подій тощо:  

https://yagallery.com/search?keyword=Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/m17art.center/
https://nuart.com.ua/exhibitions/
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://yagallery.com/search?keyword=Онлайн
mailto:ohalaynen@ukr.net

