МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, ЧЕРВЕНЬ – 2020*
Серед дат місяця:
01.06
04.06
05.06
06.06
20.06
21.06
22.06
25.06
26.06
28.06

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Міжнародний день захисту дітей
Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії
Всесвітній день охорони довкілля
День журналіста України
Всесвітній день біженців
День батька
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
День дружби і єднання слов’ян
День кримськотатарського прапора
День Конституції України
День молоді
День молодіжних та дитячих громадських організацій
Головні релігійні свята

07.06

–

День Святої Трійці
Докладніше про дати місяця натиснути тут

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції **
• VІІ Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків
«Чілдрен Кінофест» (онлайн, 29.05–07.06):
https://childrenkinofest.com/ru/press/news/7-i-kinofestival-dlja-ditei-tapidlitkiv-children-kinofest-ogolosiv-programu.htm
• Кінофестиваль We Are One: A Global Film Festival (онлайн, 29.05–07.06):
https://vertigo.com.ua/news/youtube-provide-kinofestyval-we-are-one-aglobal-film-festival-u-travni/
• І Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс хореографії у рамках
артпроєкту SOLOVIOV ART (01.06):
https://www.facebook.com/groups/692668041537009/?fref=mentions
• Всеукраїнський літературний дистанційний конкурс «Талановитий Я»
(05–12.06):http://fest-portal.com/ev/17-vseukrayinskij-literaturnij-distantsijnijkonkurs-talanovitij-ya/
*

У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення (інформацію подано станом на 31.05.2020 р.).
Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням.

**

• Всеукраїнський фестиваль мистецтв YULA АRT FEST (12.06):
https://www.facebook.com/internationacompetition/posts/1338092816401797?
comment_id=1339227056288373&reply_comment_id=1339411332936612
• Танцювальний фестиваль літа «Білі ночі» (12–13.06):
https://bilethouse.com/event/belye-nochi-euphoria-kiev.html
• Всеукраїнський багатожанровий дистанційний конкурс мистецтв «Лавина
талантів» (17–24.06): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnijkonkurs-lavina-talantiv/
• IV Всеукраїнський відкритий конкурс піаністів ім. С. С. Прокоф’єва (20 –
24.06): https://piano.ua/uk/
• ІІ Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв у рамках
артпроєкту SOLOVIOV ART (26.06):
https://www.facebook.com/internationacompetition/posts/1327483124129433
• VIIІ Міжнародний музичний фестиваль оперети, опери та мюзиклу «О Фест 2020» (27.06): https://bilethouse.com/event/8-m-zhnarodniy-muzichniyfestival-o-fest-2020.html
• XVIII Міжнародна наукова конференція (онлайн) «Церква – наука –
суспільство: питання взаємодії». Присвячується пам’яті митрополита
Євгенія (Болховітінова). (травень-червень, Київ – Чернігів – НовгородСіверський): https://www.facebook.com/bolchovitinov/
• V Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у
контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики
сучасності» (11–12.06): https://www.facebook.com/events/національнийкиєво-печерський-історико-культурний-заповідник/11-12-червня-2020-рконференція-музеї-та-реставрація/1837837249681261/
• Онлайн-проєкт

***

«На карантині з Plan B» у рамках Фестивалю
соціальних інновацій та нової музики Plan B (23.05–27.06):
https://hromadske.ua/posts/festival-plan-b-zapuskaye-onlajn-proyekt-prosocialni-innovaciyi-ta-novu-muziku

• Онлайн-маратон до 250-річчя від дня народження німецького композитора
і піаніста Людвіга ван Бетховена (у рамках Міжнародного фестивалю
музичного мистецтва «Віртуози», м. Львів, 31.05–01.06):
https://philharmonia.lviv.ua/announcements/festyval-virtuozy-vidbudetsia-uformati-onlain-maratonu/

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри
Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-06-2020
2
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– М. Лисенко «Наталка Полтавка» (сповнена гумору, танців та
фольклору історія кохання на 2 дії)
Онлайн-трансляцїі вистав з архіву театру:
– Дж. Б. Перголезі «Служниця-пані» (комічна опера на 1 дію);
– П. Чайковський «Пікова дама» (опера на 2 дії);
– А. Хачатурян «Спартак» (балет на 3 дії) та ін.:
https://www.youtube.com/c/KyivOpera
– Проєкт #театрвдома: https://www.opera.com.ua/news/teatrvdomanovyy-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
16, 17, 25 – І. Франко «Украдене щастя» (драма)
29

– А. Хейлі «The Best» (драма)
Камерна сцена ім. С. Данченка

18, 21

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

19, 20, 25 – Х. Левін «Крум» (вистава на 1 дію)
***
Безкоштовні відеотрансляції з архіву театру:
https://www.youtube.com/channel/UC6PLkJPkrioar9d_FUuNf3A ;
https://moemisto.ua/kiev/onlayn-pokaz-vistav-teatru-franka220213.html;
https://www.facebook.com/frankotheatre/
Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
– Трансляція відеозаписів вистав з архіву театру:
https://www.rusdram.com.ua/ukr/news/246
Київський національний академічний Молодий театр:
https://molodyytheatre.com/afisha/2020-06
– Новини та анонси театру: https://molodyytheatre.com/news

3

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
https://drama-comedy.kiev.ua/
– Новини театру, анонси, відеотрансляції вистав: https://dramacomedy.kiev.ua/news/
– 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
4
(19:00)

Вистава онлайн
– І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (комедія). Вистава за участі
н.а. України Богдана Бенюка

14
(18:00)

– А. Курков «Сірі бджоли» (драма)

25, 26
(19:00),
27
(18:00)

– Л. Бугадзе «Навігатор» (спроба любити)

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
Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
http://akadempuppet.kiev.ua/news
Театр онлайн:
http://akadempuppet.kiev.ua/news;
https://www.facebook.com/akadempuppet.kiev/
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва: https://musictheatre.kiev.ua/ua/
– Новини та анонси театру, прем’єра відеокліпу «В тебе є ти»:
https://kyivoperatheatre.com.ua/topics/news/
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»
(вул. І. Миколайчука, 3):
– Діяльність театру в період карантину та архівні матеріали на
фейсбук-сторінці:
https://www.facebook.com/folkberehynya/?eid=ARCZyo4nbo2FW
4

aFgEUs2FRRQq7vBG-LN8T4_jJNbFTZtILKsRkqbDrAvVdXbhpcJf4IB8IHZTgph_JZ

***
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-oficerov-10.html
26
– Е. Скарпетта «Пригоди італійців в Італії» (комедія положень на
2 дії). Антрепризна вистава за участі Леся Задніпровського,
О. Вертинського, Р. Писанки та ін. (режисер-постановник –
з.д.м. України В. Жила)
На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
https://kontramarka.ua/ru/kyiv-modern-ballet-splaca-krasuna-radu-poklitaru62378.html
25
Вистава Академічного театру «Київ Модерн-балет»
– П. Чайковський «Спляча красуня» (балет на 2 дії). Лібрето,
хореографія та постановка – Раду Поклітару
***
9
(19:00)

Онлайн-трансляція
– «Роздягайся – поговоримо» (комедія). Вистава Київського
театру «Тисячоліття» (ремейк вистави «Ремонт або
реставрація почуттів») за мотивами п’єси Р. Куні і
Дж. Чепмена «Move Over Mrs. Markham»:
https://concert.ua/uk/event/rozdyahaysya-pohovorymo-online
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до Дня Конституції України
–
Онлайн-трансляція
вистави
Івано-Франківського
національного
академічного
драматичного
театру
ім. І. Франка драми-реквієму «Нація» за однойменною книгою
М. Матіос : https://mi100.info/2020/05/23/na-den-konstytutsiyivystavu-natsiya-zigrayut-na-vershyni-gory-pip-ivan/;
https://www.facebook.com/dramteatr.if/

5

Концерти та інші заходи
Національна філармонія України: http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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/
– Віртуальні концерти з кращих архівних записів :
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_frontpage/Ite
mid,1/lang,ua/
Національний палац мистецтв «Україна»:
– Інформація про перенесення заходів, новини та анонси:
http://palace-ukraine.com/
Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
https://kiev.karabas.com/hall/mcki-oktyabrskij-dvorec/
20
– «Просто. Душевно. З гумором». Авторський вечір письменника
Степана Зарубіна
Національний цирк України:
– Відеотрансляції циркових вистав минулих років:
https://www.circus.kiev.ua/ru/
Кірха Святої Катерини (вул. Лютеранська, 22):
https://kiev.karabas.com/ua/hall/kirkha-svyatoj-ekateriny/
20
– «Чарівний ритм». Концерт Київського квартету саксофоністів
Національної філармонії України
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»
(ім. І. Миколайчука, 3): https://www.facebook.com/events/293564132014718/
– Новини та анонси театру, відеоролики з концертів та вистав:
https://www.facebook.com/folkberehynya/?eid=ARDCgCdn0DbRi
5Jt58kRxsm7k-sUNs8TetD4G2vJxNV5Topzh1Ui-1f5530sA1ONFsgINWBmdprCPQO
6

***
1
(19:45)

до Міжнародного дня захисту дітей
– Благодійний онлайн-концерт співака Kishe (Андрій Кіше) :
https://concert.ua/uk/watch/kishe

1
(19:00)

– Онлайн-концерт кельтик-панк-групи Dropkick Murphys (США):
https://concert.ua/uk/watch/dropkick-murphys-online

2
(19:00)

– Онлайн-трансляція запису концерту гурту «Діти Фрістайла»

3
(20:00)

– «П’яццолла і танго». Онлайн-трансляція концерту за участі
В. Самофалова (баян) та М. Віхляєвої (фортепіано):
https://kontramarka.ua/uk/paccolla-i-tango-63529.html

3
(20:00)

– «Guitar Nights». Онлайн-трансляція концерту з.а. України
А. Остапенка (класична гітара):
https://www.facebook.com/events/242350673638922/

4-7
(19:00,
21:00)

– Онлайн-трансляція записів кращих концертів з Міжнародного
джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest (м. Львів) з нагоди 10річного ювілею фестивалю:
https://zaxid.net/4_7_chervnya_pokazhut_naykrashhi_kontserti_leo
polis_jazz_fest_minulih_rokiv_n1502787

16, 17
(18:00)

– «PIANO forever». Онлайн-концерт фортепіанної музики за
участі з.а. України І. Турчанінової:
https://musin.zp.ua/online/concerts/piano-forever-online/

від 10.09.2019 р.: https://online.karabas.com/ua/deti-fristajlaonlajn-translyaciya-zapisi-koncerta
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ВИСТАВКИ
Національний музей історії України:
протягом – Віртуальна екскурсія музеєм, ознайомлення з цифровою
місяця
колекцією та постійно діючими експозиціями, виданням
«Втрачені ландшафти та пам’ятки Криму у гравюрах і
літографіях» Ф. Гросса, анонси подій
тощо:
https://www.nmiu.com.ua
Національний художній музей України:
Інформація про діяльність музею, світлини з архіву,
протягом –
розповіді про видатних художників, майстерні художників
місяця
під
час
карантину
(відеоролик
у
рамках
флешмобу #myworkplaceisart), анонси виставок на фейсбуксторінці музею:
https://www.facebook.com/namu.museum/
Національний заповідник «Софія Київська»: https://stsophia.org.ua/uk/golovna/
протягом – Віртуальний 3D тур заповідником (у рамках всесвітньої
місяця
музейної ініціативи #MuseumFromeHome):
https://my.matterport.com/show/?m=XxDnKGZfXJG ;
– пости про історію заповідника та його пам’ятки,
відеозаписи лекцій та подій, анонси, новини, графік та
умови відвідування заповідника:
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
–

Будинок Митрополита
Відеоекскурсія основними експозиційними кімнатами :
https://www.youtube.com/watch?v=rAG3UwkPp3U&fbclid=Iw
AR0K6JCiNOJ78x88ZawO0eZRjYzxk0qvkUD10akRVAg4cS
m5OOEH_m21DA8

Брама Заборовського
– Відеосюжети та світлини архівних виставок, сімейні квести,
новини, анонси подій тощо:
https://www.facebook.com/zaborovskybrama/
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом – Віртуальний 3D тур заповідником, ознайомлення з постійно
діючими експозиціями та анонсами подій:
місяця
https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/8;
https://www.facebook.com/kplavra;
https://www.youtube.com/watch?v=0vefonitkB0
8

Національний музей літератури України:
протягом – Віртуальний тур музеєм, історія створення, архівні матеріали,
анонс виставок та заходів: http://museumlit.org.ua/?lang=uk
місяця
Національний музей «Київська картинна галерея»:
протягом – Віртуальний тур музеєм, архівні відео подій, ознайомлення
з фондовою колекцією музею, творчі портрети художників
місяця
тощо: https://www.facebook.com/knag.museum/
«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею
«Київська картинна галерея»):
протягом – Віртуальна екскурсія залами «Шоколадного будинку»,
відеоролик з виставки дитячих малюнків «Веснянкові
місяця
барви» (з фондів музею), архівні відео та анонси подій:
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
Національний музей Тараса Шевченка:
протягом – Віртуальний тур музеєм, розповіді про життєвий і творчий
шлях Т. Г. Шевченка (1814–1861), діяльність музею в період
місяця
карантину, відео з архіву та анонси заходів:
https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка:
протягом – Інформація про діяльність музею під час карантину, архівні
відеоролики з Дня пам’яті Тараса Шевченка (10 березня),
місяця
презентації книги С. Білоконя «Масовий терор як засіб
державного управління і СРСР. 1917–1941 рр.» тощо:
https://www.facebook.com/hatyna.shevchenka/
Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
протягом – Відеотрансляції виставкових проєктів та інших заходів,
ознайомлення з колекціями музею, анонсами подій:
місяця
http://www.mundm.kiev.ua/index.html#LGRIN19
Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
протягом – Віртуальний тур музеєм та віртуальна прогулянка
експозиціями
історичного
дому
Сахновських,
місяця
ознайомлення з історією створення музею та фондовою
колекцією, архівні матеріали про виставкову діяльність,
новини та анонси заходів:
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur ;
https://www.facebook.com/khanenkomuseum/
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Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
протягом – Діяльність музею в період карантину, новини та анонси на
фейсбук-сторінці: https://www.facebook.com/honcharmuseum/
місяця
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
протягом – Віртуальні 3D тури масштабними проєктами та виставками
музею, знайомство з цікавими експонатами, новинками
місяця
тощо:
https://www.facebook.com/kyivhistorymuseum/
– Проєкт «ОДНОГО ДНЯ ПІСЛЯ…/ ONE DAY AFTER…».
з2
Роботи, створені під час самоізоляції:
https://www.facebook.com/events/2969666473092367/
Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»): https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
протягом – Відеоролики фестивалів та інших подій, які відбувались у
музеї, світлини з виставок, презентацій книжок, творчих
місяця
зустрічей, розповіді про діячів культури української
діаспори
– «З усього світу / From All Ower The World». Віртуальна
виставка до 21-ї річниці з дня заснування Музею
української діаспори
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
протягом – «Інсценізація українського авангарду 1910–1920 років».
Онлайн-виставка 125-ти ескізів до театральних вистав та
місяця
афіші з колекції музею, відео розмови із Т. Руденко,
головною зберігачкою фондів, історія створення музею:
https://vechirniy.kyiv.ua/news/muzey-teatral-noho-mystetstvau-kyyevi-rozkryvaye-sekrety
– Колекція онлайн-виставок з архіву музею, відеотрансляції
вистав Театру тіней для дітей, історії музеїв-філій: Музею
М. Заньковецької та Музею-квартири В. Косенка: http://tmfmuseum.kiev.ua/2017-03-12-11-13-2.html#
– Віртуальний 3D тур залами музею: https://cutt.ly/Ft3luhx
Музей книги і друкарства України:
протягом – Про діяльність музею під час карантину та архів подій,
відеоролик
флешмобу
працівників
музею,
місяця
присвячений 90-річчю від дня народження поетеси і
прозаїка Ліни Костенко на фейсбук-сторінці:
https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/
Музей однієї вулиці:
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протягом
місяця

– Інформація стосовно діяльності музею під час карантину,
архівні фото, розповіді про видатних діячів та історію
музею, анонси подій:
https://www.facebook.com/onestreetmuseum/

Музей видатних діячів української культури:
https://www.facebook.com/Музей-видатних-діячів-української-культури172940172790233/
протягом – Інформація про музей та діяльність в період карантину;
онлайн-проєкти:
місяця
#Культурологічністудіїонлайн – сюжети з життя видатних
митців;
– #Віртуальнавиставка – «Американський квадрат». Анонс
виставки творів клаптикового шиття, що традиційно
відбудеться у жовтні;
– Віртуальна
виставка
по
художньому
конкурсу #Намалюйкартину , який музей розпочав в період
карантину разом з Президентським фондом Леоніда Кучми
«Україна»
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
протягом – Архівні виставки, світлини, анонси подій тощо:
https://artarsenal.in.ua/; https://vechirniy.kyiv.ua/news/zamistмісяця
vystavky-pro-ukrains-ku-hrafiku-rozkazuyut-u-video
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
(вул. Володимирська, 22а):
протягом – Новини та архівні матеріали, світлини з минулих подій,
діяльність архіву-музею під час карантину:
місяця
https://csam.archives.gov.ua/page/2/
– Онлайн-виставки до ювілею поета і перекладача
М. Т. Рильського (1895–1964), дня народження поетеси та
прозаїка Ліни Костенко, 120-річчя від дня народження
українського співака, н.а. СРСР і України І. С. Козловського
(1900–1993): https://csam.archives.gov.ua/2020/03/19/
ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):
протягом – Короткий відеоогляд галереї, відеосюжети та світлини з
архівних виставок та подій в галереї:
місяця
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https://www.facebook.com/avsart.gallery
Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а):
– Серія онлайн-проєктів, присвячених роботі з колекцією
галереї:
https://www.facebook.com/events/860420814435105/?event_ti
me_id=860420867768433
Аукційний дім «Дукат» (вул. Володимирська, 5):
протягом – Сюжети про благодійні онлайн-аукціони, відеоролики про
підготовку та відкриття виставки М. Ягоди «Я + GOD = A»,
місяця
інформація про історію заснування та основні напрями
діяльності галереї на фейсбук-сторінці:
https://www.facebook.com/dukatauction/
«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21):
протягом – Діяльність галереї під час карантину та анонси подій,
світлини картин українських художників з проєкту «Робота
місяця
дня» : https://www.facebook.com/DymchukGallery/
– Матеріали проєкту #тижденьзхудожником:
https://supportyourart.com/stories/anastasiia-poderevyanskadymchuk?fbclid=IwAR0MLlcUe3811y0KCRQZ_sn11ni7RYG
HahOZ_RhNjQ-POeU7zs-FNtDBiP8
Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31):
– Відеосюжети про персональну виставку іконопису
А. Завальної «Світ Православної Ікони», репортаж з
відкриття виставки ікон «The World of Orthodox Icons»,
світлини
з
архіву
виставок,
анонси
подій:
https://www.facebook.com/ZavalnyiArt/
Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):
Онлайн-аукціон творів мистецтва
протягом
– «#Залишайсявдома та колекціонуй». Твори мистецтва ХХ–
місяця
ХХІ ст. відомих українських та зарубіжних художників:
https://www.facebook.com/events/630730151112335/
«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22а):
протягом – Про роботу галереї під час карантину та історію її
місяця
заснування, архів виставкової діяльності:
https://www.facebook.com/KarasGallery
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Культурно-мистецький центр (вул. Сімферопольська, 3/2):
протягом – Відеосюжет з виставки живопису А. Шарія, розповіді про
місяця
народні обряди і традиції України, діяльність центру та ін.:
https://www.facebook.com/107824663940519/
Київська міська галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська,1):
протягом – Відеотізер та роботи онлайн учасників проєкту «Середовище
місяця
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 – Онлайн-діяльність центру під час карантину на фейсбукмісяця
сторінці :
https://www.facebook.com/m17art.center/
Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
протягом – Світлини та обзорні тури з архівної колекції виставок,
місяця
відеосюжети, анонси подій, діяльність галереї під час
карантину : https://nuart.com.ua/exhibitions/;
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 13 / Басейна, 2): http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
протягом – Роботи 20 номінантів на здобуття Міжнародної премії
місяця
«Future Generation Art Prize 2020», заснованої Фондом
В. Пінчука, новини та анонси заходів
Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19в):
протягом – Анонс VIII Всеукраїнської виставки «Бісер: Вчора.
місяця
Сьогодні. Завтра», відеосюжети минулих виставок,
діяльність центру в період карантину:
https://www.facebook.com/dolesko/
«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):
протягом – Віртуальні екскурсії архівними виставковими проєктами,
місяця
відеосюжети, новини, анонси подій тощо:
https://yagallery.com/search?keyword=Онлайн
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Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувачка відділу
ДІФ Інформцентру з питань
культури та мистецтва
Тел.: 066 9651500
e-mail: ohalaynen@ukr.net
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