МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, ЛИПЕНЬ – 2020*

01.07
08.07
15.07
16.07

–
–
–
–

17.07
28.07
30.07

–
–
–

Серед дат місяця:
День архітектури України
День родини
День українських миротворців
День прийняття Декларації про державний суверенітет
України
День етнографа
День хрещення Київської Руси-України
Міжнародний день дружби
Докладніше про дати місяця натиснути тут

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції **
 Міжнародний (онлайн) професійний продюсерський конкурс співаків,
авторів пісень, музикантів-інструменталістів та композиторів «Сила
музики / The Power of Music» (02–05.07): http://fest-portal.com/ev/silamuziki-the-power-of-music-mizhnarodnij-prodyuserskij-onlajn-konkursspivakiv-muzikantiv-avtoriv/
 Онлайн-фестиваль електронної музики Strichka Festival (03–05.07):
https://bit.ua/2020/05/closer/
 Міжнародний дистанцій фестиваль-конкурс мистецтв «Український
унісон»
(04–07.07):
http://fest-portal.com/ev/ukrayinskij-unisonmizhnarodnij-distantsij-festival-konkurs-mistetstv/
 Міжнародний професійний продюсерський багатожанровий онлайн
конкурс «Зірки Європи» (15–18.07): http://fest-portal.com/ev/zirki-yevropistars-of-europe-mizhnarodnij-profesijnij-prodyuserskij-bagatozhanrovijonlajn-konkurs/
 ІІІ Міжнародний дистанційний мистецький фестиваль-конкурс GRAND
FEST-літо 2020 (19.07):
http://fest-portal.com/ev/iii-mizhnarodnij-distantsijnij-mistetskij-festivalkonkurs-grand-fest-lito-2020-19-lipnya/

*

У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення (інформацію подано станом на 30.06.2020 р.).
Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням.

**



ХІХ Всеукраїнський дистанційний конкурс «Талановитий Я» (27–31.07):
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-talanovitij-ya/
 VII Міжнародний фестиваль історичного кіно «Поза часом» (28–30.07):
https://moemisto.ua/kiev/v-mizhnarodniy-festival-istorichnogo-kino-pozachasom-82299.html
 «Квіткове Сафарі». Виставка квітів на Співочому полі (19.06–26.07):
https://www.facebook.com/events/1167884856895968/
***
 Онлайн-трансляція ХХ ювілейної церемонії нагородження переможців
Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова»: номінація
«Романи» (01.07): https://www.facebook.com/events/313208746368250/
 ІІІ (онлайн) Міжнародний книжковий фестиваль «Book Space» (04–05.07,
м. Харків):
https://ms.detector.media/trendi/post/24933/2020-06-24-cherezkarantin-knizhkovii-festival-book-space-vpershe-proide-onlain/
 II (дистанційна) Науково-практична конференція «Модернізація та наукові
дослідження: інтеграція науки та практики» (24–25.07, м. Вінниця; секції
конференції: теорія та історія культури; світова культура і міжнародні
культурні звʼязки; українська культура; музеєзнавство; памʼяткознавство
та ін.): http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/cult/info/

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри
Національна опера України:
https://opera.com.ua/news
Онлайн-трансляцїі вистав з архіву театру:
– М. де Фалья «Ночі в садах Іспанії» (балет на 3 дії);
– Дж. Пуччіні «Флорія Тоска» (опера на 3 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
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Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
http://ft.org.ua/ukr/spectacleNoAfisha?filters&f_type=5
Основна сцена
1, 2, 17

– І. Франко «Украдене щастя» (драма)

9, 21, 26

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

5, 30
18

– Панас Мирний «Лимерівна» (мелодрама на 1 дію)
– «Стіна» (вистава на 1 дію за п'єсою Л. Якимчук та Т. Меттлера)
***
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
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
Вистави онлайн
9

– А. Чехов «Дядя Ваня» (сцени із сільського життя)

23

– М. Булгаков «Щоденник молодого лікаря» (скорботний лист
(історія хвороби)): http://theatreonpodol.com/
3

Київський академічний театр юного глядача на Липках: http://tuz.kiev.ua/
– 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
– Проєкт «Театр онлайн» для юних театралів та їх активних
батьків:
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): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskijteatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
– Б. Жолдак «Конотопська відьма» (музично-містична комедія на
17
2 дії за однойменною повістю Г. Квітки-Основ’яненка):
24

– М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (містична легенда)
– Діяльність театру в період карантину та архівні матеріали на
фейсбук-сторінці:
https://www.facebook.com/folkberehynya/?eid=ARCZyo4nbo2FW
aFgEUs2FRRQq7vBG-LN8T4_jJNbFTZtILKsRkqbDrAvVdXbhpcJf4IB8IHZTgph_JZ
***

На сцені Freedom Hall (вул. Кирилівська, 134):
16
(20:00)

– А. Іванов «Жениха викликали, дівчата?» (комедія на 2 дії).
Антрепризна вистава за участі Т. Яценко, Т. Шеліги,
Є. Паперного та ін. (режисер-постановник – В. Борисюк):
https://parter.ua/ru/event/zheniha-viklikali-divchata
*************

до 23

– Безкоштовні онлайн-трансляції вистав Національного театру
та Театру «Глобус» (Велика Британія):
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/arts/theatre4

dance/theatreHD/timetable

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_frontpage/Itemid,1/lang,ua/
– Проєкт «Час ретроспективи». Архівні записи концертів
минулих років:
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Itemi
d,59/lang,ua/
Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– Концерт співака та автора пісень Zucchero (справж. Адельма
2
Форначарі, Італія) зі старими хітами та новими композиціями:
https://parter.ua/ru/event/zucchero
Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:
– Творчий вечір Леся Подерв’янського. Епічні п’єси у виконанні
16
автора: https://concert.ua/uk/event/les-podervjanskii
Національний цирк України:
– Відеотрансляції циркових вистав минулих років:
https://www.circus.kiev.ua/ru/
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»
(ім. І. Миколайчука, 3): https://www.facebook.com/events/293564132014718/
– Гала-концерт з фрагментів вистав та концертних номерів із
репертуару
театру:
https://kontramarka.ua/ru/galakoncert56624.html
– Новини та анонси театру, відеоролики з концертів та вистав:
https://www.facebook.com/folkberehynya/?eid=ARDCgCdn0DbRi
5Jt58kRxsm7k-sUNs8TetD4G2vJxNV5Topzh1Ui-1f5530sA1O5

NFsgINWBmdprCPQO
Національний ботанічний сад ім. М. Гришка (вул. Тимірязєвська, 1):
– Музика з фільмів про кохання у виконанні оркестру «Віртуози
16
Києва»:
https://concert.ua/uk/event/svitlo-concert-muzyka-izfilmov
17

– Романтичний джаз в саду у виконанні кращих українських
джазменів:
https://concert.ua/uk/event/svitlo-concertromanticheskii-dzhaz-v-sadu
***

Концерти: https://kiev.karabas.com/ua/concerts/july/
4
(19:00)

– Вертикальний концерт гурту «Танок на майдані Конґо»
– Джаз-кабаре. Олег Скрипка and Bedroom Music Orchestra

9
(20:00)

– «Париж. Історія кохання». Співає Наталія Пічкур

10
(19:00)

–

11
(20:00)

– Вертикальний концерт рокгурту «Воплі Відоплясова»

15
(19:00)

– «Король вальсу». Творчий вечір композитора Євгена Доги
(Молдова)

18
(20:00)

– «Все з початку». Вертикальний концерт рокгурту O.TORVALD

25
(19:00)

Jazz-show
– «Джаз для дорослих» з Олексієм Коганом за участі балету
NC 17 Showballet

25
(19:00)

Вертикальний реп фестиваль
– ZМіст. Концерт за участі YARMAK, ALYONA ALYONA,
TRICKY NICKY, 044 ROSE та ін.

Симфонічний Queen. Хіти гурту Queen
GosОrchestra під керуванням О. Госачинського

у

виконанні

***
7
(19:00)

–

MASK MOZARТ. Стартовий концерт в масках:
https://www.facebook.com/Lavraopera/photos/a.110199093921992
/145200047088563/?type=3&theater&ifg=1

21
(19:00)

–

«Джазова терапія». Музичний проєкт Олексія Боголюбова:
https://concert.ua/uk/event/oleksii-bogolyubov
6

25
(19:00)

– «Висоцький». Концерт за участі Олексія Горбунова та гурту
«Грусть пилота»: https://concert.ua/uk/event/oleksii-gorbunovvisockii

31
(22:00)

Онлайн-трансляція
– Концерт «Стадіонне шоу Олега Винника у доповненій
реальності» на НСК «Олімпійський» (31.07):
https://kontramarka.ua/uk/stadionnoe-online-shou-olega-vinnikav-dopolnennoy-realnosti-63660.ht

7

ВИСТАВКИ
Національний музей історії України: https://www.nmiu.com.ua
– Виставка «Між двох світів: із колекції зброї та спорядження
до 30
ХVI–ХVІІІ ст. Національного музею історії України»:
https://www.nmiu.com.ua/anonsy-museum/1808-26-chervniavidkryvaietsia-vystavka-mizh-dvokh-svitiv-iz-kolektsii-zbroi-tasporiadzhennia-khvi-khviii-st-natsionalnoho-muzeiu-istoriiukrainy
протягом – Віртуальна екскурсія музеєм, ознайомлення з цифровою
колекцією та постійно діючими експозиціями, анонси подій
місяця
тощо
Національний художній музей України:
Інформація про діяльність музею, світлини з архіву,
протягом –
розповіді про видатних художників, майстерні художників
місяця
під час карантину, онлайн-артмандрівки експонатами
музею, анонси виставок на фейсбук-сторінці:
https://www.facebook.com/namu.museum/
Національний заповідник «Софія Київська»: https://stsophia.org.ua/uk/golovna/
протягом – Віртуальний 3D тур заповідником (у рамках всесвітньої
музейної ініціативи #MuseumFromeHome):
місяця
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
8

https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/8;
https://www.facebook.com/kplavra;
https://www.youtube.com/watch?v=0vefonitkB0
Національний музей літератури України:
протягом – Віртуальний тур музеєм, історія створення, архівні матеріали,
анонси подій: 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/
– Виставка, присвячена темі «Птахи в образотворчому
мистецтві». Твори невідомих художників кінця XVIII –
початку XIX ст.
«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею
«Київська картинна галерея»):
протягом – Віртуальна екскурсія залами «Шоколадного будинку»,
відеомандрівка виставкою творів О. Давиденка, архівні
місяця
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, новини, анонси подій тощо:
місяця
https://www.facebook.com/hatyna.shevchenka/
Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
протягом – Відеотрансляції виставкових проєктів та інших заходів,
ознайомлення з колекціями музею, анонсами подій:
місяця
https://www.facebook.com/617456761747782/
– Твори Є. Богач (кераміка, м. Київ)
– «ZVIR4». Твори мистецької родини Звір (художнє скло,
батик, живопис)
– «Малюючи бісером...». Роботи О. Токарєвої (вишивка
бісером, м. Київ)
9

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 тощо:
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur ;
https://www.facebook.com/khanenkomuseum/
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
– Твори живопису та графіки світових майстрів: К. Малевича,
до 11
І. Айвазовського, Л. Джордано, В. Велтена та ін. (з
приватної колекції П. та М. Порошенків):
https://www.facebook.com/events/276731666977471/
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/
– Артпроєкт «ОДНОГО ДНЯ ПІСЛЯ…/ ONE DAY AFTER…».
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
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://tmf10

museum.kiev.ua/2017-03-12-11-13-2.html#
– Віртуальний 3D тур залами музею: https://cutt.ly/Ft3luhx
Музей сучасного мистецтва України:
протягом – «Вихід на позитив». Живопис, графіка, скульптура
українських митців: О. Яблонської, Є. Волобуєва,
місяця
В. Бернадського та ін. (з музейної збірки): http://modernmuseum.org.ua/ua/vistavki/exhibition_calendar.htm
Музей однієї вулиці:
протягом – Інформація про діяльність музею під час карантину, архівні
матеріали, розповіді про видатних діячів та історію музею,
місяця
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;
– #Віртуальнагалерея ; #Історіїстарихсвітлин тощо
– 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»: https://artarsenal.in.ua/
– Відео про розділи майбутньої виставки «Відбиток.
Українська друкована
графіка ХХ–ХХІ
століть»:
https://vechirniy.kyiv.ua/news/zamist-vystavky-pro-ukrains-kuhrafiku-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); до ювілею поетеси та
прозаїка Ліни
Костенко;
«Жіночий
вимір:
Марія
Примаченко». До 110-річчя від дня народження н.х. України
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М. О. Примаченко (1909–1997):
https://csam.archives.gov.ua/2020/03/19/
ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):
– До 110-річчя від дня народження художника-живописця,
до 4
н.х. СРСР С. О.
Григор’єва (1910–1988). З колекції
мецената, державного і громадського діяча М. Поживанова:
https://www.facebook.com/events/676319722942646/
протягом – Відеосюжети та світлини виставок та подій в галереї
(з архіву):
місяця
https://www.facebook.com/avsart.gallery
Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а):
– «Спостереження 2020». Колективна виставка мистецьких
до 14
робіт, створених під час карантину:
https://www.facebook.com/events/352344649082555/
– 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, інформація про
історію заснування та основні напрями діяльності галереї на
місяця
фейсбук-сторінці:
https://www.facebook.com/dukatauction/
«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21):
–
«Primitive People». Виставковий проєкт М. Букші
до 12
(Молдова): http://dymchuk.com/project/primitive-peoplemysha-buksha/
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):
протягом – Відеосюжети про персональну виставку

іконопису
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місяця

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):
протягом
Онлайн-аукціон творів мистецтва
– «#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
заснування, архів виставкової діяльності:
місяця
https://www.facebook.com/KarasGallery
Київська міська галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська,1):
протягом – Відеотизер та роботи онлайн учасників проєкту
«Середовище існування. Маніфест 2020» (спільно з
місяця
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 фейсбуксторінці :
місяця
https://www.facebook.com/m17art.center/
Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
протягом – Світлини та обзорні тури з архівної колекції виставок,
відеосюжети, анонси подій, діяльність галереї під час
місяця
карантину : https://nuart.com.ua/exhibitions/;
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
Ornament Art Space (вул. В. Тютюнника, 53):
https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/
– «Moзаїка». Живопис В. Колесникова (м. Київ)
до 17
Арт-галерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11):
– «Едем». Персональна виставка скульптури М. Зігури
до 26
(м. Дніпро):
https://www.facebook.com/galleryportal11/posts/562625311087
014
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Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 13 / Басейна, 2): http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
протягом – Роботи 20 номінантів на здобуття Міжнародної премії
«Future Generation Art Prize 2020», заснованої Фондом
місяця
В. Пінчука, новини та анонси заходів
Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19в):
https://www.dolesko.com
– «З любов’ю до життя». Живопис Т. Артемової
2-30
– Персональна виставка Цвєтностей OL'SVOL'D (а) «Бог не
3-28
запитає» (понад 20 різноформатних Цвєтностей,
виконаних у техніці олійного живопису)
протягом – «ЛЕНЕРДЖІ – кращі фото природи 2018». Роботи
переможців конкурсу Спілки фотографів природи
місяця
Угорщини NaturArt-2018
«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):
протягом – Віртуальні екскурсії архівними виставковими проєктами,
відеосюжети, новини, анонси подій тощо:
місяця
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
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