
 

 

МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  СЕРПЕНЬ – 2020* 

 

Серед дат місяця: 

09.08 – Міжнародний день корінних народів світу 

12.08 – Міжнародний день молоді 

15.08 – День археолога 

19.08 – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

 – Всесвітній день фотографії 

23.08 – День Державного Прапора України 

 – Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її 
ліквідації 

24.08 – День Незалежності України 

29.08 – День пам’яті захисників України, які загинули в  
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України 

  Головні релігійні свята 

19.08 – Преображення Господнє (Другий Спас) 

28.08 – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 
 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Київська веселка» (01.08): 

http://fest-portal.com/ev/kiyivska-veselka-mizhnarodnij-festival-konkurs-

mistetstv/ 

 Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв Zirkafest w 

Polsce (02.08): http://fest-portal.com/ev/zirkafest-w-polsce-zirkafest-v-

polshhi-mizhnarodnij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv/ 

 Міжнародний професійний продюсерський (онлайн) конкурс вокалістів, 

музикантів і авторів пісень «Сузір’я Україна – Європа» (02–05.08): 

http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-prodyuserskij-onlajn-

konkurs-spivakiv-muzikantiv-avtoriv-pisen/ 

 ХХ Всеукраїнський дистанційний літературний конкурс «Лавина 

талантів» (05–12.08): http://fest-portal.com/ev/20-j-vseukrayinskij-

distantsijnij-literaturnij-konkurs-lavina-talantiv/ 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 31.07.2020 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
http://fest-portal.com/ev/kiyivska-veselka-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/kiyivska-veselka-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/zirkafest-w-polsce-zirkafest-v-polshhi-mizhnarodnij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/zirkafest-w-polsce-zirkafest-v-polshhi-mizhnarodnij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-prodyuserskij-onlajn-konkurs-spivakiv-muzikantiv-avtoriv-pisen/
http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-prodyuserskij-onlajn-konkurs-spivakiv-muzikantiv-avtoriv-pisen/
http://fest-portal.com/ev/20-j-vseukrayinskij-distantsijnij-literaturnij-konkurs-lavina-talantiv/
http://fest-portal.com/ev/20-j-vseukrayinskij-distantsijnij-literaturnij-konkurs-lavina-talantiv/
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 Фестиваль оркестрової музики «Літні музичні промені» (06–26.08, 

Національна філармонія України):  

http://filarmonia.com.ua/upload/festivalanons.pdf 

 Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької 

творчості «Біла ластівка» (10–23.08): http://bila-lastivka.dp.ua/ 

 Міжнародний професійний продюсерський (онлайн) конкурс співаків, 

авторів пісень, музикантів-інструменталістів та  композиторів Сила 

музики / The Power of Music (15–17.08): http://fest-portal.com/ev/sila-

muziki-the-power-of-music-mizhnarodnij-prodyuserskij-onlajn-konkurs-

spivakiv-muzikantiv-avtoriv/ 

 ІІI  Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage – 2020 (20–25.08): 

https://ua.112.ua/kultura/u-kyievi-vidbudetsia-festyval-vysokoho-mystetstva-

bouquet-kyiv-stage-2020-543795.html ;  

https://drive.google.com/file/d/1obtJ9VkUf0Ra6rfbDvMcLj_5TtuVybXa/view 

 III Міжнародний дистанційний  фестиваль-конкурс мистецтв SOLOVIOV 

ART (24.08): http://fest-portal.com/ev/iii-mizhnarodnij-distantsijnij-festival-

konkurs-mistetstv-soloviov-art-v-ramkah-art-proektu-soloviov-art/ 

 І Всеукраїнський дистанційний дитячий конкурс краси та талантів Місс 

та Містер «Майбутнє України» (24.08–01.09): http://fest-portal.com/ev/1-ij-

vseukrayinskij-distantsijnij-dityachij-konkurs-krasi-ta-talantiv-miss-ta-mister-

majbutnye-ukrayini/ 

 49-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (22–30.08): 

https://molodist.com 

 

*** 

 XXIV Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля» у онлайн і 

офлайн форматах (06–09.08, м. Одеса):  

http://bukvoid.com.ua/events/ukraine/2020/07/17/184745.html 

 V Міжнародний джазовий фестиваль Джаз на Дніпрі New Story у онлайн і  

офлайн форматах (08–09.08, м. Дніпро):  

https://nv.ua/ukr/style/kultura/dzhaz-na-dnipri-2020-proyde-8-9-serpnya-

onlayn-ta-oflayn-povna-programa-novini-ukrajini-50100432.html 

 Міжнародний онлайн конкурс плакатів «На перетині всіх 

протилежностей» (28.08):  

https://www.facebook.com/events/2626944087621508/ 

 «Кіновернісаж просто неба» (25.07–15.09):  

https://www.facebook.com/upuastudio/posts/2712262389096002 

 

 

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

http://filarmonia.com.ua/upload/festivalanons.pdf
http://bila-lastivka.dp.ua/
http://fest-portal.com/ev/sila-muziki-the-power-of-music-mizhnarodnij-prodyuserskij-onlajn-konkurs-spivakiv-muzikantiv-avtoriv/
http://fest-portal.com/ev/sila-muziki-the-power-of-music-mizhnarodnij-prodyuserskij-onlajn-konkurs-spivakiv-muzikantiv-avtoriv/
http://fest-portal.com/ev/sila-muziki-the-power-of-music-mizhnarodnij-prodyuserskij-onlajn-konkurs-spivakiv-muzikantiv-avtoriv/
https://ua.112.ua/kultura/u-kyievi-vidbudetsia-festyval-vysokoho-mystetstva-bouquet-kyiv-stage-2020-543795.html
https://ua.112.ua/kultura/u-kyievi-vidbudetsia-festyval-vysokoho-mystetstva-bouquet-kyiv-stage-2020-543795.html
https://drive.google.com/file/d/1obtJ9VkUf0Ra6rfbDvMcLj_5TtuVybXa/view
http://fest-portal.com/ev/iii-mizhnarodnij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv-soloviov-art-v-ramkah-art-proektu-soloviov-art/
http://fest-portal.com/ev/iii-mizhnarodnij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv-soloviov-art-v-ramkah-art-proektu-soloviov-art/
http://fest-portal.com/ev/1-ij-vseukrayinskij-distantsijnij-dityachij-konkurs-krasi-ta-talantiv-miss-ta-mister-majbutnye-ukrayini/
http://fest-portal.com/ev/1-ij-vseukrayinskij-distantsijnij-dityachij-konkurs-krasi-ta-talantiv-miss-ta-mister-majbutnye-ukrayini/
http://fest-portal.com/ev/1-ij-vseukrayinskij-distantsijnij-dityachij-konkurs-krasi-ta-talantiv-miss-ta-mister-majbutnye-ukrayini/
https://molodist.com/
http://bukvoid.com.ua/events/ukraine/2020/07/17/184745.html
https://nv.ua/ukr/style/kultura/dzhaz-na-dnipri-2020-proyde-8-9-serpnya-onlayn-ta-oflayn-povna-programa-novini-ukrajini-50100432.html
https://nv.ua/ukr/style/kultura/dzhaz-na-dnipri-2020-proyde-8-9-serpnya-onlayn-ta-oflayn-povna-programa-novini-ukrajini-50100432.html
https://www.facebook.com/events/2626944087621508/
https://www.facebook.com/upuastudio/posts/2712262389096002
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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 

 

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 

5 –   І. Франко «Украдене щастя» (драма) 

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

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

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

«Танці на Луназу») 

5, 19,  

23, 26 

– «Крум» (вистава на 1 дію за мотивами однойменної пʼєси 

Х. Левіна) 

11, 30 –   Панас Мирний «Лимерівна» (мелодрама на 1 дію) 

*** 

 Безкоштовні відеотрансляції з архіву театру:  

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

https://moemisto.ua/kiev/onlayn-pokaz-vistav-teatru-franka-

220213.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/2020-08 

Основна сцена 

https://opera.com.ua/news
https://www.youtube.com/c/KyivOpera
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://moemisto.ua/kiev/onlayn-pokaz-vistav-teatru-franka-220213.html
https://moemisto.ua/kiev/onlayn-pokaz-vistav-teatru-franka-220213.html
https://www.facebook.com/frankotheatre/
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://www.rusdram.com.ua/ukr/news/246
https://molodyytheatre.com/afisha/2020-08
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21 –  Р. Тома «Убити чи любити» (інтригуюча комедія) 

Камерна сцена 

18 –  І. Горовіц «Вона жила в Парижі» (вистава на 2 дії) 

20 –  В. Шекспір «Сон літньої ночі» (аскетична комедія) 

 

 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

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

Нова сцена 

19, 24  –  Леся Українка «Камінний господар» (драма) 

 

 Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar 

Основна сцена 

16 –   П. Саксаганський «Шантрапа» (жарт на 1 дію) 

30 – Т. Арцт  Grillenparz та Хор цвіркунів (трагікомічний 

фастнахтшпіль для дорослих) 

 

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

16, 26 –  Miłość / Любов (любов пізнав той, хто чекає телефонного 

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

режисер, хореограф – М. Миколайчик (Польща) 

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

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

25 –  С. Ґьоснер «Каліки» (майже комедія про двох хлопців, які 

розмовляють про дівчат і свої хвороби) 

29 –  П. Ар’є, М. Смілянець Отелло/Україна/Facebook (це зовсім не 

«Отелло») 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: http://tuz.kiev.ua/ 

16, 29 

(12:00) 

–  К. Нестлінґер «Хлопчик із бляшанки» (неймовірно 

фантастична комедія на 2 дії) 

23  

(13:00) 

–  «Кіт у чоботях» (музична казка за мотивами однойменного 

твору Ш. Перро) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 
http://akadempuppet.kiev.ua/news 

Літня сцена 

15, 16, 30  –  К. Лукʼяненко; автор віршів – М. Патокова «Зубата втрата» 

http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://tuz.kiev.ua/
http://akadempuppet.kiev.ua/news
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(11:00) (зубна комедія жахів для дітей від 4-х років) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 1 

(18:00) 

– «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

8  – Б. Жолдак «Конотопська відьма» (музично-містична комедія на 

2 дії за однойменною повістю Г. Квітки-Основ’яненка):  

14 –  «Веселощі Кухмістерки» (музично-кулінарні фіглі) 

15 –   М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (містична легенда) 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:  

13 

 

–  «Любов і голуби» (стара добра комедія на 2 дії). Антрепризна 

вистава за участі Р. Писанки, М. Григоренка, Н. Осадчук та ін. 

(режисер-постановник – Д. Рачковський)  

 

 На сцені Будинку архітектора: https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-

arhitektora-210.html 

28 

 

–  А. Новіков, Ю. Громовий, В. Сердитов «Вдома добре, а в 

гостях безкоштовно» (комедія). Вистава Театру «Дивні люди» 

(м. Київ) 

 

На сцені Малої Опери (вул. Дегтярівська, 5) 

5 –  «Я куплю тобі Мальдіви» (майже детективна комедія за п'єсою 

Р. Куні «Funny Money»). Антрепризна вистава за участі 

В. Стогнія, Є. Бєлова, Р. Павлюка та ін. (режисер – 

І. Малигіна) 

6 – А. Курейчик «Обережно, жінки!» (комедія). Вистава Театру 

«Тисячоліття» (м. Київ) 

 

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

https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html 

5 – М. Гавран «Чоловік моєї дружини» (комедія). Антрепризна 

вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 

Д. Лаленкова (режисер – В. Астахов) 

12 –  Я. Вишневський «Одиночество в Сети». Вистава Київського 

театру «ВІЗАВІ» 

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
https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-arhitektora-210.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-arhitektora-210.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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18  

 

–  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): 

20 –  М. Камолетті «Лазанья по-французьки» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участі Д. Лаленкова, Г. Хостікоєва, 

Т. Яценко та ін. 

25 – А. Бенедетті «Жінка над нами» (феєрична комедія). 

Антрепризна вистава за участі Леся Задніпровського, 

Л. Ребрик, К. Костишина (режисер – В. Астахов) 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

Концерти відбудуться паралельно з онлайн трансляцією  

6 Цикл концертів «Київська камерата запрошує» 

– «Тільки хіти». Концерт Національного ансамблю солістів 

«Київська камерата» (диригент – О. Маринченко). Солісти –  

Б. Півненко (скрипка), Д. Таванець (фортепіано), Н. Стець 

(контрабас) 

10 – «Ідилія». Концерт Національного камерного ансамблю 

«Київські солісти» (диригент – І. Пучков). Солісти – 

Ю. Стьопін (скрипка), Н. Коляда (скрипка), А. Васильківський 

(альт), І. Пацовський (віолончель), В. Рекало (віолончель) 

17 Цикл концертів «Київська камерата запрошує» 

– Гайдн, Моцарт, Шуберт, Шпергер, Діттерсдорф. Концерт 

Національного ансамблю солістів «Київська камерата» 

(диригент – О. Нікітюк). Солісти – М. Скрипа (скрипка), 

Б. Галасюк (гобой), Н. Стець (контрабас), Я. Некляєва (арфа), 

Т. Журавель (сопрано) 

26  «COMPANY». Проєкт Вадима Борисова 

– Київський камерний оркестр. Соліст – Д. Яворський 

(фортепіано) 

 

Національний будинок органної та камерної музики України:  

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,ua/ 

8 

(19:30) 

Органні твори Баха та Моцарта 

–  З. а. України В. Балаховська (орган) 

10 Музика Старого та Нового світу 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,ua/
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(19:30) –  Н. а. України В. Кошуба (орган), з. а. України А. Ільків (труба) 

12 

(19:30) 

Німецька органна музика 

–  З. а. України І. Харечко (орган) 

14 

(19:30) 

Пасакалія 

–  З. а. України В. Балаховська (орган) 

17 

(19:30) 

Марші, адажіо, токати 

–  Н. а. України В. Кошуба (орган), з. а. України А. Ільків (труба) 

19 

(19:30) 

Французька органна музика 

–  З. а. України І. Харечко (орган) 

20 

(19:30) 

Старовинна органна музика 

–  З. а. України М. Сидоренко (орган) 

22 

(19:30) 

Американська  та аргентинська музика 

– З. а. України М. Сидоренко (орган), Ансамбль класичної 

музики ім. Бориса Лятошинського у складі вокальних октетів, 

Н. Ільків (фортепіано). Хормейстер – М. Крістер-

Вандаловський 

29 

(19:30) 

Органні твори Баха та Генделя 

–  Н. а. України В. Кошуба (орган) 

 

Національний цирк України:  

 –  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 

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

 

Київський планетарій: 

https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

 1 

(19:30) 

–  Органне шоу Interstellar за участі Eclectic Sound Orchestra 

 

Національний ботанічний сад ім. М. Гришка (вул. Тимірязєвська, 1): 

https://concert.ua/uk/venue/botsad-imeni-grishka 

1  

(20:00) 

 –   Рокбалади в саду у виконанні оркестру «Віртуози Києва» 

8  

(20:00) 

–  Романтичний джаз в саду у виконанні кращих українських 

джазменів 

21  

(20:00) 

–  Кращі саундтреки з кіно: «Одного разу в Голлівуді», «Гра 

Престолів», «Опівночі в Парижі» та ін. у виконанні оркестру 

«Віртуози Києва» 

 

 

https://www.circus.kiev.ua/ru/
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://concert.ua/uk/venue/botsad-imeni-grishka
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*** 

 

                        Концерти у рамках проєкту «Дистанція»: 

https://concert.ua/uk/events/dystancija 

8  –  Сольний концерт вокальної формації «Піккардійська Терція»  

15 –  Концерт рокгурту «СКАЙ» 

21 –  Концерт гурту O.Torvald (акустика)  

29 –  Концерт Арсена Мірзояна 

https://parter.ua/uk/catalog/all-cities/concerts 

1  –  Тарас Чубай та гурт «Плач Єремії» 

6  –  «Квартирник». Концерт Сергія Бабкіна 

15 –  Камерний концерт співачки TAYANNA 

16 –  «Джаз на терасі». Концерт Old Fashioned Band 

*** 

7 –  Концерт композитора і вокаліста Сергія Міхалка (Білорусь) з 

програмою «Ляпис-98» : 

 https://concert.ua/uk/event/ljapis-98-07-08 

8 

(20:00) 

–  Вертикальний концерт гурту «Pianoбой»: 

https://kontramarka.ua/ru/pianoboj-vertikalnij-koncert-63658.html 

13 НАОНІ. Найкращі рокхіти на терасі 

– Концерт Національного академічного оркестру народних 

інструментів України (художній керівник – н. а. України 

В. Гуцал): https://concert.ua/uk/event/naoni-naikrashi-rok-hiti-na-

terasi 

15 

(18:00) 

На прохання шанувальників 

– Мирослав Левицький (фортепіано) з новими альбомами: 

«In Piano» та «Elegant Dualism» (у рамках європейcького туру 

«In Piano & Elegant Dualism & 2019/20»). Спеціальний гість – 

скрипаль-віртуоз К. Стеценко: 

https://www.facebook.com/groups/274575439325670/permalink/2

979906645459189/ 

15 

(20:00) 

–  Вертикальний концерт гурту «Скрябін». До дня народження 

співака і композитора А. Кузьменка (1968–2015): 

https://concert.ua/uk/event/skrjabin-vertikalnii-koncert-kiev 

17 –   Лесь Подерв'янський. Читання на терасі: 

 https://concert.ua/uk/event/les-podervjanskii-na-terasi 

19 –   Концерт Марини Круть (соул-бандура): 

 https://kontramarka.ua/ru/marina-krut-63923.html 

https://concert.ua/uk/events/dystancija
https://parter.ua/uk/catalog/all-cities/concerts
https://concert.ua/uk/event/ljapis-98-07-08
https://kontramarka.ua/ru/pianoboj-vertikalnij-koncert-63658.html
https://concert.ua/uk/event/naoni-naikrashi-rok-hiti-na-terasi
https://concert.ua/uk/event/naoni-naikrashi-rok-hiti-na-terasi
https://www.facebook.com/groups/274575439325670/permalink/2979906645459189/
https://www.facebook.com/groups/274575439325670/permalink/2979906645459189/
https://concert.ua/uk/event/skrjabin-vertikalnii-koncert-kiev
https://concert.ua/uk/event/les-podervjanskii-na-terasi
https://kontramarka.ua/ru/marina-krut-63923.html
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20 –  З. а. України Василь Попадюк (скрипка, Україна – Канада) та 

гурт «Рapa Duke Band» з новою програмою для шанувальників 

музики в стилях world music, latino, gypsy та jazz : 

https://concert.ua/uk/event/vasil-popadyuk-litnii-koncert-na-terasi 

23 Роквечорниці 
–   Концерт гурту «Воплі Відоплясова» : 

https://kiev.karabas.com/ua/vopli-vidoplyasova-koncert-do-18-

richnici-doker-pabu 

28  Piano-фантазії 

–   Інеса Порошина (фортепіано): 

 https://kontramarka.ua/ru/piano-fantazii-61724.html 

30 

(20:00) 

–  Концерт з. а. України Оксани Мухи: 

https://concert.ua/uk/event/oksana-muha-litnii-koncert-na-terasi 

https://concert.ua/uk/event/vasil-popadyuk-litnii-koncert-na-terasi
https://kiev.karabas.com/ua/vopli-vidoplyasova-koncert-do-18-richnici-doker-pabu
https://kiev.karabas.com/ua/vopli-vidoplyasova-koncert-do-18-richnici-doker-pabu
https://kontramarka.ua/ru/piano-fantazii-61724.html
https://concert.ua/uk/event/oksana-muha-litnii-koncert-na-terasi
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ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України: https://www.nmiu.com.ua 

з 21 – «1990. Хроніки». До 29-ї річниці Незалежності України  

 

Національний музей Голодомору-геноциду: 

протягом 

місяця 

–   «Рік 1933. Шлях додому». Роботи українського художника  

В. Цимбала (1901–1968; США) 

 

Національний заповідник «Софія Київська»:  

Виставкові зали «Хлібня» 

до 9 – «Мімезис». Графіка К. Свіргуненко, скульптура і об’єкти 

А. Степаненка 

 – «Віктор Троценко (1888–1978)». Живопис, архітектурна 

графіка (зі збірки заповідника) 

з 20 – Твори О. Дубовика (у рамках програми ІІI  Фестивалю 

високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage) 

Брама Заборовського 

до 30 – До 90-річчя від дня народження художника-графіка, 

ілюстратора, н. х. України Г. В. Якутовича (1930–2000) 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

– «Небесні покровителі. До річниці Хрещення Русі». Ікони 

XVI–XVIII ст., зразки монументального живопису, 

церковного гаптування, художнього металу і дерев’яної 

скульптури тощо (із колекції заповідника) 

 

«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

до 16 – «Вільна глина». Гравюри, кераміка А. Ільїнського та 

І. Григор’єва 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

до 23 –  «Витівки творчого духу». Роботи н. х. України І. Марчука та 

юних художників-лауреатів премії його імені (за сприяння 

Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна») 

 –  «Століття української абстракції». Колективна виставка робіт 

українських художників 

з 26 –  «Найдовший рік». Живопис Р. Лужецького (м. Київ) 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

https://www.nmiu.com.ua/
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
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до 9 – Персональна виставка творів А. Обельця (різьблення по 

дереву, м. Нова Каховка, Херсонська обл.) 

з 13 –  До 100-річчя від дня народження майстрині петриківського 

розпису, з.м.н.тв. України Г. Павленко-Черниченко (1919–

2008; з колекції музею) 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

https://www.facebook.com/pg/kyivhistorymuseum/events/?ref=page_internal 

до 2 – «Все змінюється, нічого не зникає». Живопис   

А. Кострицької 
 – Експозиція, приурочена до 30-ї річниці підняття 

українського національного прапора над Києвом. Також 

представлено світлини та архівні відеоматеріали 

до 12 –   «Allusions». Живопис Д. Іващенко 

до 24 – «Made in Kyiv. Археологія повсякдення». Виставковий 

проєкт, присвячений середньовічному місту 

протягом 

місяця 

–  Артпроєкт «ОДНОГО ДНЯ ПІСЛЯ…/ ONE DAY AFTER…». 

Роботи, створені під час самоізоляції 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/ 

до 2 – «Єврейський погляд». Твори українських єврейських 

художників та єврейських мистців, що походять з України: 

М. Туровського, М. Глейзера,  Д. Бродського, М. Вайсберга, 

І. Климової та ін. 

з 7 –  «Олександр Савченко-Більський. У колі паризьких 

друзів». До 120-річчя від дня народження українського та 

французького художника О. Савченка-Більського (1900–

1991). Живопис та графіка О. Савченка-Більського, 

М. Глущенка та М. Кричевського (з колекції 

Чернігівського обласного художнього музею 

ім. Г. Галагана та Музею української діаспори) 

 

Музей гетьманства: 

2-20 –  Вишиті картини С. Зубкової (м. Київ) 

з 25 – Міжнародний проєкт  «Pavlovka pinholefest». Фотографії, 

зроблені без об’єктива. Організатор – ГО «Мистецька 

фундація ”Pavlovka“» 

 

Музей сучасного мистецтва України: http://modern-

museum.org.ua/ua/index.htm 

протягом   

місяця 

– «Вихід на позитив». Живопис, графіка, скульптура 

українських мистців: О. Яблонської, Є. Волобуєва, 

В. Бернадського та ін. (з музейної збірки)  

https://www.facebook.com/pg/kyivhistorymuseum/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
http://modern-museum.org.ua/ua/index.htm
http://modern-museum.org.ua/ua/index.htm
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Музей видатних діячів української культури: 

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

172940172790233/ 

протягом 

місяця 

–  «Пушкінська, 20, кв. 31». Присвячено життю і творчості 

онуки М. Старицького, драматичної акторки, письменниці 

й перекладачки І. І. Стешенко (1898–1987; у рамках проєкту 

«Я обираю Березіль») 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: https://artarsenal.in.ua/ 

 до 16 –  «Відбиток. Українська друкована графіка ХХ–ХХІ 

століть». Роботи визнаних метрів української графіки (з 

музейного фонду) та твори відомих сучасних художників 

 

Національний центр Олександра Довженка: 

http://www.dovzhenkocentre.org/about/ 

протягом 

місяця 

– «Кричати! Кликати! Горіти!». Виставка українських 

кіноплакатів 1920-1930-х років, створених українськими 

художниками до вітчизняних та зарубіжних кінофільмів 

(спільний проєкт Довженко-Центру та Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського) 

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

з 20 – Х Всеукраїнська виставка-конкурс ім. Г. Якутовича  

 – VIII Всеукраїнська трієнале скульптури 

 

 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

(вул. Володимирська, 22а): 

  протягом 

місяця 

– Онлайн-виставки: до ювілею поета і перекладача 

М. Т. Рильського (1895–1964); до ювілею поетеси та 

прозаїка Ліни Костенко : 

 https://csam.archives.gov.ua/2020/03/19/ 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea»  

(вул. Софіївська, 11-15): 

https://www.facebook.com/pg/artarea.official/events/?ref=page_internal 

 до 4 –  Цифрові інсталяції за мотивами творчості Сальвадора Далі, 

Пабло Пікассо та Ієроніма Босха 

 

https://www.facebook.com/Музей-видатних-діячів-української-культури-172940172790233/
https://www.facebook.com/Музей-видатних-діячів-української-культури-172940172790233/
https://artarsenal.in.ua/
http://www.dovzhenkocentre.org/about/
https://www.facebook.com/Vernadsky.Library/
https://www.facebook.com/Vernadsky.Library/
https://csam.archives.gov.ua/2020/03/19/
https://www.facebook.com/pg/artarea.official/events/?ref=page_internal
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Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а): 

https://www.facebook.com/whitewworld/ 

 до 4 – «Trainspotting». Живопис С. Скрипіцина, В. Рябоштана, 

А. Ольшевської     

6-29 – «Дотик». Живопис О. Малих та керамічні скульптури 

Г. Міміношвілі 

 

«Voloshyn Gallery» (вул. Терещенківська, 13а): 

https://www.facebook.com/pg/voloshyngallery/events/?ref=page_internal 

до 23 –  «Архів випадкових зустрічей. Відділ печалю». Персональна 

виставка Н. Карабіновича (Україна – Бельгія) 

 

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

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

 до 10 –  «Вихід». Фотографії 1980 – початку 2000-х рр. О. Ранчукова 

(із сімейного архіву)  

 

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

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

 до 9 –  Колективний проєкт «Виставка на вимогу». Роботи одеських 

нонконформістів та сучасних українських художників 

(з колекції галереї) 

  

 Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2): 

https://www.facebook.com/manufacturaart/?eid=ARBK8MU9mb5aSuSJCbfUr5kgnI

Km64QBiNuoQ0EyHDC0sipgx0BUMhjwIU_I_iHWRtXzLmlmBDGho6bK&fref=t

ag 

до 14 –  «Поєднані кольором». Живопис Олексія та Оксани Іванюк 

(м. Пирятин, Полтавська обл.) 

 

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

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

до 30 – «Голоси любові». Персональний проєкт А. Савадова 

(м. Київ) 

  

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

https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks 

до 8 –  Фотовиставка М. Білоусова (м. Київ) 
 

Ornament Art Space (вул. В. Тютюнника, 53): 

https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/ 

до 21 – «Літні рапсодії». Живопис І. Красного, С. Лівшиць, 

О. Ольхова та ін. 

https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/pg/voloshyngallery/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/dukatauction/
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://www.facebook.com/manufacturaart/?eid=ARBK8MU9mb5aSuSJCbfUr5kgnIKm64QBiNuoQ0EyHDC0sipgx0BUMhjwIU_I_iHWRtXzLmlmBDGho6bK&fref=tag
https://www.facebook.com/manufacturaart/?eid=ARBK8MU9mb5aSuSJCbfUr5kgnIKm64QBiNuoQ0EyHDC0sipgx0BUMhjwIU_I_iHWRtXzLmlmBDGho6bK&fref=tag
https://www.facebook.com/manufacturaart/?eid=ARBK8MU9mb5aSuSJCbfUr5kgnIKm64QBiNuoQ0EyHDC0sipgx0BUMhjwIU_I_iHWRtXzLmlmBDGho6bK&fref=tag
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/


14 

 

 

Арт-галерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11): 

https://www.facebook.com/galleryportal11 

до 30 –  «Візуальні трігери». Живопис С. Кондратюка (м. Харків) 

 

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

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

протягом 

місяця 

– Роботи 20 номінантів на здобуття Міжнародної премії 

«Future Generation Art Prize 2020», заснованої Фондом 

В. Пінчука 

 

Spivakovska ART:EGO culture Center (вул. Саксаганського, 59б): 

https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter 

до 14 –  «Про щастя». Живопис А. Чичеріної (друга серія картин із 

трилогії «Ласкаво просимо до щастя») 
 

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

https://www.facebook.com/gallerytriptychart/ 

до 25 – Мистецький проєкт «Майстри сучасного пейзажу» 

(з колекції галереї) 
 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

до 19 – «Плей. Пауза. Стоп». Артпроєкт А. Копиці (м. Цюрих, 

Швейцарія) 
 

Артгалерея-майстерня «ХудГраф» (вул. Межигірська, 23/22): 

https://www.facebook.com/Арт-галерея-ХудГраф-226261390902662 

до 25 –  «StayHome». Виставка робіт А. Подерв’янської (м. Київ) 

 

Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19в): 

https://www.dolesko.com 

до 30 – «ЛЕНЕРДЖІ – кращі фото природи 2018». Роботи 

переможців конкурсу Спілки фотографів природи 

Угорщини NaturArt-2018 

 

«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22в): 

https://www.facebook.com/ShchAC/ 

з 6 – «Невидима праця». Персональний проєкт М. Прошковської 

(м. Київ) 

 

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

протягом  

місяця 

– «Хтонічні хроніки». Артпроєкт А. Хіра (м. Ужгород): 

https://yagallery.com/exhibitions/htonichni-hroniki 

https://www.facebook.com/galleryportal11
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter
https://www.facebook.com/gallerytriptychart/
https://www.facebook.com/thenakedroom
https://www.facebook.com/Арт-галерея-ХудГраф-226261390902662
https://www.dolesko.com/
https://www.facebook.com/ShchAC/
https://yagallery.com/exhibitions/htonichni-hroniki
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 Онлайн 

–   Виставковий проєкт «Ангели» : 

 https://yagallery.com/exhibitions/angeli-vistavka 

 Онлайн 

–  «Кар’єра художника». Авторський курс Павла Гудімова: 

https://yagallery.com/exhibitions/avtorskij-kurs-pavla-

gudimova-karyera-hudozhnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач відділу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва 

 

Тел.: 066 9651500 

e-mail: ohalaynen@ukr.net 

 

https://yagallery.com/exhibitions/angeli-vistavka
https://yagallery.com/exhibitions/avtorskij-kurs-pavla-gudimova-karyera-hudozhnika
https://yagallery.com/exhibitions/avtorskij-kurs-pavla-gudimova-karyera-hudozhnika
mailto:ohalaynen@ukr.net

