
 
 

МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ВЕРЕСЕНЬ – 2020* 
 

Серед дат місяця: 
01.09 – День знань 
08.09 – Міжнародний день солідарності журналістів 
 – Міжнародний день грамотності 
12.09 – День українського кіно 
 – День фізичної культури і спорту 
15.09 – Міжнародний день демократії 
18.09 – День пам’яті українських журналістів 
21.09 – Міжнародний день миру 
22.09 – День партизанської слави 
26.09 – Європейський день мов 
27.09 – Всесвітній день туризму 
29.09 – День пам’яті жертв масових убивств у Бабиному Яру 
30.09 – Всеукраїнський день бібліотек 
  Головні релігійні свята 
21.09 – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  
 

 
 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 
• Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва 

LINOLEUM–2020 у форматі онлайн (02–06.09):  
https://linoleumfest.com/uk/about 

• Міжнародний онлайн фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надій» 
(05.09): http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-onlajn-festival-
konkurs-mistetstv/ 

• Міжнародний джазовий фестиваль Jazz Kolo (05–06.09): 
https://concert.ua/uk/event/jazz-kolo-festival 

• ХХІ Міжнародний дистанційний конкурс мистецтв «Зоряна Брама» 
(11.09): http://fest-portal.com/ev/hiv-vseukrayinskij-festival-konkurs-
mistetstv-zoryana-brama/ 

• Фестиваль єврейської культури Jewish Open Space (12.09, Маріїнський 
парк): https://jewishpeople.in.ua 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 31.08.2020 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
https://linoleumfest.com/uk/about
http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-onlajn-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-onlajn-festival-konkurs-mistetstv/
https://concert.ua/uk/event/jazz-kolo-festival
http://fest-portal.com/ev/hiv-vseukrayinskij-festival-konkurs-mistetstv-zoryana-brama/
http://fest-portal.com/ev/hiv-vseukrayinskij-festival-konkurs-mistetstv-zoryana-brama/
https://jewishpeople.in.ua/
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• Х Міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK – 2020 у форматі 
міжнародного онлайн марафону (14.09):  
https://kyivmediaweek.com/uk/news/791 

• І Міжнародний дитячий фестиваль-конкурс мистецтв THE GREAT 
JUNIOR FESTIVAL 2020 (19–20.09): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-
dityachij-festival-konkurs-mistetstv-the-great-junior-festival-2020/ 

• V Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у 
контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики 
сучасності» (24.09, Національний Києво-Печерський історико-культурний 
заповідник): https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-August-conference-announcement-
museums-restoration-Gaga-ukr 

• «Кіновернісаж просто неба» (25.07–15.09):  
https://www.facebook.com/upuastudio/posts/2712262389096002 

 
 

*** 
 

• Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв PECTORAL OF 
TALENTS (05.09, м. Бровари, Київська обл.): 
http://fest-portal.com/ev/pectoral-of-talents-distantsijnij-mizhnarodnij-konkurs-
festival/ 

• І Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» у онлайн і офлайн 
форматах (12–19.09, с. Криничне, Одеська обл.):  
https://biggggidea.com/project/pershij-mizhnarodnij-etnografichnij-
kinofestival-oko/# 

• V Міжнародний фестиваль української ретромузики ім. Б. Весоловського 
(12.09, онлайн гала-концерт на YouTube-каналі фестивалю):  
https://www.youtube.com/channel/UC0IOBbYMA1IhLIe_3scWWRQ?fbclid=
IwAR3tVt8x3RapUPxIysxd6yy00gkfSGVpR0Ru_zfvOpx3Wf2HpWlwwnxYJ
V8 

• ХІ Одеський міжнародний кінофестиваль у онлайн форматі (25.09–03.10): 
https://oiff.com.ua/oiff/about.html; http://kinoukraine.com/odeskyj-
mizhnarodnyj-kinofestyval-vidbudetsya-voseny-v-onlajn-formati/ 
 
 

 
Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 

 
Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?month=01-09-2020 

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

https://kyivmediaweek.com/uk/news/791
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-dityachij-festival-konkurs-mistetstv-the-great-junior-festival-2020/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-dityachij-festival-konkurs-mistetstv-the-great-junior-festival-2020/
https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-August-conference-announcement-museums-restoration-Gaga-ukr
https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-August-conference-announcement-museums-restoration-Gaga-ukr
https://www.facebook.com/upuastudio/posts/2712262389096002
http://fest-portal.com/ev/pectoral-of-talents-distantsijnij-mizhnarodnij-konkurs-festival/
http://fest-portal.com/ev/pectoral-of-talents-distantsijnij-mizhnarodnij-konkurs-festival/
https://biggggidea.com/project/pershij-mizhnarodnij-etnografichnij-kinofestival-oko/
https://biggggidea.com/project/pershij-mizhnarodnij-etnografichnij-kinofestival-oko/
https://www.youtube.com/channel/UC0IOBbYMA1IhLIe_3scWWRQ?fbclid=IwAR3tVt8x3RapUPxIysxd6yy00gkfSGVpR0Ru_zfvOpx3Wf2HpWlwwnxYJV8
https://www.youtube.com/channel/UC0IOBbYMA1IhLIe_3scWWRQ?fbclid=IwAR3tVt8x3RapUPxIysxd6yy00gkfSGVpR0Ru_zfvOpx3Wf2HpWlwwnxYJV8
https://www.youtube.com/channel/UC0IOBbYMA1IhLIe_3scWWRQ?fbclid=IwAR3tVt8x3RapUPxIysxd6yy00gkfSGVpR0Ru_zfvOpx3Wf2HpWlwwnxYJV8
https://oiff.com.ua/oiff/about.html
http://kinoukraine.com/odeskyj-mizhnarodnyj-kinofestyval-vidbudetsya-voseny-v-onlajn-formati/
http://kinoukraine.com/odeskyj-mizhnarodnyj-kinofestyval-vidbudetsya-voseny-v-onlajn-formati/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-09-2020
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Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 
http://ft.org.ua/ua/program 

Основна сцена 
15, 29 –   І. Франко «Украдене щастя» (драма) 

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

Камерна сцена ім. С. Данченка 
2 –  «Стіна» (вистава на 1 дію за п'єсою Л. Якимчук та Т. Меттлера) 

3, 17 –   Панас Мирний «Лимерівна» (мелодрама на 1 дію) 
6, 15 – «Крум» (вистава на 1 дію за мотивами однойменної пʼєси 

Х. Левіна) 
 
 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:   
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire 

Основна сцена 
7, 20 –   М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

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

Нова сцена 
13  

(12:00) 
–  «Добрі люди… » (трагіфарс без антракту за оповіданнями 

А. П. Чехова) 

Сцена під дахом 
7, 8, 25  
(19:30) 

–  Кокі Мітані «Академія сміху» (комедія на 1 дію) 

24  
(19:30), 

26  
(12:00) 

–   І. Новак, Ю. Яковлєв «Про Кохання. (Мої рідненькі)» (історії з 
сімейного альбому) 

 
 Київський національний академічний Молодий театр: 
https://molodyytheatre.com/afisha/2020-09 

Основна сцена 
4, 26 –  М. Гоголь «Шинель» (вистава на 1 дію) 

Камерна сцена 
6 –  В. Шекспір «Сон літньої ночі» (аскетична комедія) 

18, 27 –  І. Горовіц «Вона жила в Парижі» (вистава на 2 дії) 

http://ft.org.ua/ua/program
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://molodyytheatre.com/afisha/2020-09
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Мікросцена 
20 –  К. Мельников «Ліки для Ліки» (трансплантація почуттів) 

 
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі 
Дніпра: https://drama-comedy.kiev.ua/ 

20 – М. Спіацці «Сімейний альбом / Album di Famiglia» 
(трагікомедія про вареники та 90-ті) 

17 –  К. Бізьо «Токсини» (теа-кліп) 

Мала сцена 
20  

(15:00) 
–   Д. Богославський «13 перших правил» (некомедія про 

кохання) 
11, 25 –  Д. Макміллан «Усі найкращі речі» (моновистава у виконанні 

з.а. України О. Жураківської) 
13  

(15:00) 
– «Романтика» (вистава без антракту за мотивами новели 

Миколи Хвильового «Я (Романтика)») 
26  

(15:00) 
–  М. Досько «Лондон» (моновистава у виконанні Я. Федорчука) 

 
 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire 

Нова сцена 
17, 18 –  Л. Бугадзе «Навігатор» (спроба любити) 

19  
(18:00)  

–  Леся Українка «Камінний господар» (драма) 

Зала Ігоря Славинського 
11  

(19:00), 
12  

(18:00) 

–  М. Панич «Вийшов месник із туману…» (чорна комедія) 

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

24, 25 –  А. Бондаренко «Mudak» (балада про секс, дерева та майбутнє) 
13  

(14:00) 
– Т. Малярчук «Жити в Києві» (молоде / смішне). Вистава у 

рамках проєкту OPEN_MIND_СТУДЕНТ 
30 – Miłość / Любов (любов пізнав той, хто чекає телефонного 

дзвінка, знаючи, що він вже ніколи не продзвенить). Автор ідеї, 
режисер, хореограф – М. Миколайчик (Польща) 

https://drama-comedy.kiev.ua/
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
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Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
http://tuz.kiev.ua/afisha/Sep_2020 

Велика сцена 
5, 6 

(19:00), 
20  

(18:00) 

– О. Степнова «Навіжена» (комедія на 2 дії) 

12  
(12:00) 

–  К. Нестлінґер «Хлопчик із бляшанки» (неймовірно 
фантастична комедія на 2 дії) 

Мала сцена 
12 – Н. Саймон «Бережіть Флорес» (комедія на 2 дії) 

 
Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2020-09 

Літня сцена 
5, 26 

(11:00),  
12  

(13:00) 

–  К. Лукʼяненко; автор віршів – М. Патокова «Зубата втрата» 
(зубна комедія жахів для дітей від 4-х років) 

Велика зала 
20, 27  
(17:00) 

–  Г. Сапгір «Цирк» (лірична казка) 

 
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 
Дніпра: https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/ 

9 
(11:00) 

– Д. Драпіковський «Пригоди Лісовичка, або Як врятувати 
планету» (вистава на екологічну тему за оповіданнями 
Х. Макеля) 

 
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 
(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-
teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

  4 
(19:00), 
 19 

(18:00) 

–  Б. Жолдак «Конотопська відьма» (музично-містична комедія на 
2 дії за однойменною повістю Г. Квітки-Основ’яненка) 

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

http://tuz.kiev.ua/afisha/Sep_2020
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2020-09
https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
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(18:00), 
17  

(19:00) 
12  

(18:00), 
   30 
(19:00) 

– «Марія Примаченко. Світ чарівний» (магічно-біографічна 
галерея) 

 
*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 
https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html 

24 
 

–  «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 Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

Вистави Академічного театру «Київ Модерн-балет». Лібрето, 
хореографія та постановка – Раду Поклітару: 
18 –  П. Чайковський «Лебедине озеро. Сучасна версія» (балет на 2 

дії) 
24 –  А. Адан «Жізель» (балет на 2 дії) 

 
На сцені Будинку актора (вул. Ярославів Вал, 7):  

12 – 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 

3 –  М. Гоголь «Ревізор» (комедія). Антрепризна вистава за участі 
О. Вертинського, Л. Ребрик, В. Горянського та ін. (режисер – 
В. Жила) 

9 – Т. Морозова «Любов без правил» (романтична комедія). 
Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» 

16 – М. Гавран «Чоловік моєї дружини» (комедія). Антрепризна 
вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 
Д. Лаленкова (режисер – В. Астахов) 

17 –  «Історії кохання для дорослих» (кабаре-комедія за мотивами 
твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участі 
О. Вертинського, Л. Смородіної, А. Гнатюка та ін. (режисер – 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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В. Жила) 

20 – Б. Шоу «Маленькі люди на великому ліжку» (пікантний 
анекдот для дорослих). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» 

22 –  Б. Томас «Здрастуйте, я ваша тітонька» (комедія на 2 дії). 
Антрепризна вистава за участі Ю. Гапчук, А. Гнатюка, 
О. Вертинського та ін. (режисер – В. Жила) 

24 –  А. Ніколаї «І тільки смерть розлучить нас» (комедія на 2 дії). 
Антрепризна вистава за участі К. Кістень, О. Ступки, 
К. Костишина (режисер – В. Астахов) 

30 –  М. Камолетті «Лазанья по-французьки» (комедія на 2 дії). 
Антрепризна вистава за участі Д. Лаленкова, Г. Хостікоєва, 
Т. Яценко та ін. 

 
 

Концерти та інші заходи 
 
Національна філармонія України: http://www.filarmonia.com.ua/afisha/ 

15 Відкриття 157-го концертного сезону 
–  Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – н.а. України М. Дядюра) 
16 Великі мюзикли світу 

–  «Привид опери», «Міс Сайгон», «Шахи» та ін. Національний 
академічний духовий оркестр України (диригент – М. Мороз)   

19 Англійська музика 
–  Київський камерний оркестр (диригент – Н. Пономарчук). 

Солістка – Т. Чайка (сопрано). У рамках КвінтоФесту «Камерні 
акценти осені» 

20 –  «BO GO DAR».  Концерт-присвята легендарному скрипалю, 
н.а. України Богодару Которовичу (1941–2009) за участі 
М. Которович (скрипка), В. Індика (гітара), камерного 
ансамблю «АртеХатта» (у рамках КвінтоФесту «Камерні 
акценти осені») 

21 Концерт циклу «Пісенна Україна» 
– Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. 

 Майбороди. Художній керівник – Ю. Курач, солістка – 
С. Чахоян (сопрано) 

22 Борис Лятошинський. Камерні твори 
– Концерт до 125-річчя від дня народження композитора 

(у рамках КвінтоФесту «Камерні акценти осені») 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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25 Моцарт, Данці, Елгар  
–  Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – н.а. України М. Дядюра). Солісти – 
Д. Медоліз (флейта), О. Мороз (кларнет) 

27 Присвята джазовому піаністу, з.п.к. України Володимиру 
Симоненку (1940–1998) 
«САКСОМАНІЯ». Від класики до джазу 

– Київський квартет саксофоністів: художній керівник – 
Ю. Василевич (саксофон-сопрано), М. Мимрик (саксофон-
альт), О. Москаленко (саксофон-тенор), С. Гданський 
(саксофон-баритон). За участі В. Полянського (фортепіано), 
С. Хмельова (ударні), С. Супруна (контрабас), 
О. Рукомойнікова (саксофон) 

29 Легенди джазу. Елла Фіцджеральд (1917–1996, США) 
–  Національний академічний духовий оркестр України (диригент 

– О. Вікулов). Солістка – К. Пурцеладзе (вокал) 
30 Моцарт, Бетховен. Камерна музика 

–  Є. Кострицький (скрипка), Т. Рой (флейта), І. Комарова (альт) 

*** 
 –  Концерти онлайн: http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-

translyatsiyi-kontsertiv/ 
 
Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-09-2020 
1 Гала-концерт 

–  Відкриття 153-го театрального сезону  
 
Національний палац мистецтв «Україна»: http://palace-
ukraine.com/afisha/?eventhall=2 

18, 19, 
20 

–  Концерт Rock Symphony (відомі світові хіти в новому 
аранжуванні): нова програма за участі симфонічного оркестру, 
рокбенду та хору 

24 
(19:30) 

–  «Пісні від сонця і землі». Концерт Національного заслуженого 
академічного народного хору України імені Г. Г. Верьовки 

 
Національний цирк України:  

 –  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 
https://www.circus.kiev.ua/ru/ 

 
Київський планетарій: 

http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/
http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-09-2020
http://palace-ukraine.com/afisha/?eventhall=2
http://palace-ukraine.com/afisha/?eventhall=2
https://www.circus.kiev.ua/ru/
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https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh
03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

 11 
(19:30) 

–   Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

18 
(19:30) 

–  «Бароко під зоряним небом». Повнокупольне музичне шоу за 
участі О. Сліпченко (клавесин), С. Крещук (флейта), 
О. Гаврачинської (скрипка), Л. Яковенко, Є.-А. Едельвайс 
(вокал) 

 
 Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 
 (вул. І. Миколайчука, 3):  

18 – Гала-концерт з фрагментів вистав та концертних номерів із 
репертуару театру : https://kontramarka.ua/ru/galakoncert-
56624.html 

 
Національний ботанічний сад ім. М. Гришка (вул. Тимірязєвська, 1): 
https://concert.ua/uk/venue/botsad-imeni-grishka 

10  
 

 –   Класика в саду. Оркестр «Віртуози Києва» 

11, 12 –  Рокбалади в саду. Оркестр «Віртуози Києва» 
 
 

*** 
 

5 
(20:00) 

–  Концерт гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ: 
https://kontramarka.ua/uk/event/bez-obmezen-64353-
109838.html?utm_source=banner&utm_medium=static  

6 
(20:00) 

–  Концерт NK / Настя Каменських : 
https://kontramarka.ua/uk/event/nk--nasta-kamenskih-64354-
109839.html?utm_source=banner&utm_medium=static 

15 – «Лірика». Олександр Положинський та «Три Троянди» (старі 
пісні, нове звучання): https://kiev.karabas.com/oleksandr-
polozhinskyy-ta-try-troyandy-liryka 

18, 19 –  «Бідам усім на зло». Концерт гурту «Бумбокс» (у рамках туру 
«Таємний код: Рубікон». Частина 1): 
 https://kiev.karabas.com/boomboks-18-09 

26 
(20:00) 

–  Концерт гурту «Друга Ріка»: https://kiev.karabas.com/druga-rika 

https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/ru/galakoncert-56624.html
https://kontramarka.ua/ru/galakoncert-56624.html
https://concert.ua/uk/venue/botsad-imeni-grishka
https://kontramarka.ua/uk/event/bez-obmezen-64353-109838.html?utm_source=banner&utm_medium=static
https://kontramarka.ua/uk/event/bez-obmezen-64353-109838.html?utm_source=banner&utm_medium=static
https://kontramarka.ua/uk/event/nk--nasta-kamenskih-64354-109839.html?utm_source=banner&utm_medium=static
https://kontramarka.ua/uk/event/nk--nasta-kamenskih-64354-109839.html?utm_source=banner&utm_medium=static
https://kiev.karabas.com/oleksandr-polozhinskyy-ta-try-troyandy-liryka
https://kiev.karabas.com/oleksandr-polozhinskyy-ta-try-troyandy-liryka
https://kiev.karabas.com/boomboks-18-09
https://kiev.karabas.com/druga-rika
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ВИСТАВКИ 

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

протягом 
місяця 

– «1990. Хроніки». До 29-ї річниці незалежності України  

 – Оновлена виставкова експозиція відділу «Музей 
Української революції 1917–1921 років»:  
https://nmiu.org/anonsy-museum/1996-21-serpnia-vidkryietsia-
onovlena-ekspozytsiia-viddilu-muzei-ukrainskoi-revoliutsii-
1917-1921-rokiv 

 
Національний музей Голодомору-геноциду: 

до 18 –   «Рік 1933. Шлях додому». Роботи українського художника  
В. Цимбала (1901–1968; США) 

 
Національний заповідник «Софія Київська»:  

Виставкові зали «Хлібня» 
до 20 – Живопис та графіка О. Дубовика (у рамках програми ІІI  

Фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage) 
Будинок митрополита 

до 10 – «Меморандум Незалежності України». Документальна 
виставка до Дня Незалежності України 

з 10 –  «Палац казок Г. Х. Андерсена». Ескізи декорацій та 
костюмів, ілюстрації українських художників до творів 
письменника-казкаря Г. Х. Андерсена (1805–1875)  

 
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 
https://kplavra.kyiv.ua/ua 

протягом 
місяця 
(корпус 
№ 4) 

–  «Зірковий слід на небосхилі Лаври». До 120-річчя початку 
розписів Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської 
лаври художником-монументалістом В. Д. Соніним (1852–
1942) 

Виставкова зала Успенського собору 
протягом 
місяця 

–  «Благодаті повна».    До 20-річчя відтворення Успенського 
собору Києво-Печерської лаври  

Велика лаврська дзвіниця 
до 4 – «З любов’ю до України». Роботи студентів Київської 

державної академії декоративно-прикладного мистецтва і 
дизайну ім. М. Бойчука  (живопис, вишивка, батик, кераміка, 
художнє різьблення, ткацтво) 

https://www.nmiu.com.ua/
https://nmiu.org/anonsy-museum/1996-21-serpnia-vidkryietsia-onovlena-ekspozytsiia-viddilu-muzei-ukrainskoi-revoliutsii-1917-1921-rokiv
https://nmiu.org/anonsy-museum/1996-21-serpnia-vidkryietsia-onovlena-ekspozytsiia-viddilu-muzei-ukrainskoi-revoliutsii-1917-1921-rokiv
https://nmiu.org/anonsy-museum/1996-21-serpnia-vidkryietsia-onovlena-ekspozytsiia-viddilu-muzei-ukrainskoi-revoliutsii-1917-1921-rokiv
https://kplavra.kyiv.ua/ua
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Національний музей літератури України: 

до 7 –  «Цвіте терен…». Живопис Л. Міненко (м. Канів, Черкаська 
обл.) 

до 27 –  До 80-річчя від дня народження письменниці М. Влад 
(1940–2017). У рамках музейної рубрики «Літературний 
календар» 

1-30 – «Осінній вернісаж». Виставка творчих робіт вихованців 
Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» 
(м. Київ). До Дня знань 

 –  «Світова література в українських перекладах». У рамках 
музейної програми «Україна-Світ. Діалог культур» (з 
фондової колекції музею) 

10-30 – Персональна ювілейна виставка н.х. України, лауреата 
Національної премії України імені Тараса Шевченка  
В. Франчука. До 70-річчя від дня народження художника 

з 29  –  До 175-річчя від дня народження письменника, драматурга, 
одного з корифеїв українського театру Івана Карпенка-
Карого (1845–1907). У рамках музейної рубрики 
«Літературний календар» 

протягом 
місяця 

– Виставка книг дитячої письменниці, перекладачки Лесі 
Ворониної та ілюстрацій до них К. та В. Штанків. До 65-
річчя письменниці (у партнерстві з видавництвом 
«Знання»). У рамках літературно-мистецького проєкту 
«З книжкової полиці»  

 
«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 
«Київська картинна галерея»): https://www.facebook.com/prostirmystetstva/ 

до 14 – «Повернення феномена». Ретроспективна виставка пам’яті 
художника, сценографа, дизайнера і педагога 
Ю. В. Скандакова (1932–2007) 

 
Національний музей Тараса Шевченка: 

до 16 –  «Найдовший рік». Живопис Р. Лужецького (м. Київ) 
 
Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 
http://www.mundm.kiev.ua/index.html 

до 6 –  «Синтези – ХХ». Роботи П. Бевзи, М. Гейка, П. Лебединця 
та О. Литвиненка, створені протягом 80-90-х років XX ст. 

до 20 –  До 100-річчя від дня народження майстрині петриківського 
розпису, з.м.н.тв. України Г. Павленко-Черниченко (1919–
2008; з колекції музею) 

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

https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
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3-27 –  Живопис та графіка М. Вайсберга (м. Київ) 
 
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:  
https://www.facebook.com/pg/kyivhistorymuseum/events/?ref=page_internal 

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/ 

протягом 
місяця 

–  «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: 

до 13 – Міжнародний проєкт  «Pavlovka pinholefest». Фотографії, 
зроблені без об’єктива. Організатор – ГО «Мистецька 
фундація ”Pavlovka“» 

 –  «Думи гетьмана». Графіка В. Рака (м. Київ). До 29-ї річниці 
незалежності України 

 
Музей сучасного мистецтва України: http://modern-
museum.org.ua/ua/index.htm 

до 20 – «Вихід на позитив». Живопис, графіка, скульптура 
українських мистців: О. Яблонської, Є. Волобуєва, 
В. Бернадського та ін. (з музейної збірки)  

 
Музей видатних діячів української культури: 
https://www.facebook.com/Музей-видатних-діячів-української-культури-
172940172790233/ 

до 7 –  «Намалюй картину». Дитячі малюнки – роботи учасників 
конкурсу #Намалюйкартину, який проходив під час 
карантину  (за підтримки Президентського фонду Леоніда 
Кучми «Україна») 

 
Національний центр Олександра Довженка: 
http://www.dovzhenkocentre.org/about/ 

до 27 – «Кричати! Кликати! Горіти!». Виставка українських 
кіноплакатів 1920-1930-х років, створених українськими 
художниками до вітчизняних та зарубіжних кінофільмів 
(спільний проєкт Довженко-Центру та Національної 

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
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-172940172790233/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-172940172790233/
http://www.dovzhenkocentre.org/about/
https://www.facebook.com/Vernadsky.Library/
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бібліотеки України імені В. І. Вернадського): 
http://www.dovzhenkocentre.org/event/354/ 

 
Центральний будинок художника НСХУ: 

до 13 – Х Всеукраїнська виставка-конкурс ім. Г. Якутовича  
 – VIII Всеукраїнська трієнале скульптури 
18-27 – «Моє натхнення». Художня виставка, представлена ГО 

«Барви Життя» 
 
 

 
ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в): 
https://www.facebook.com/avsart.gallery 

до 11 – «До моря». Колективна виставка живопису та графіки 
П. Бевзи, А. Борецького, А. Криволапа та ін. 

 
Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea»  
(вул. Софіївська, 11-15): 
https://www.facebook.com/pg/artarea.official/events/?ref=page_internal 

 до 20 –  Цифрові інсталяції за мотивами творчості Сальвадора Далі, 
Пабло Пікассо та Ієроніма Босха 

 
Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а): 
https://www.facebook.com/whitewworld/ 

1-22 –  «День знань». Живопис В. Шерешевського (м. Київ) 
 
Аукційний дім «Дукат» (вул. Володимирська, 5): 
https://www.facebook.com/dukatauction/ 

 до 13 –  «Діана і Когути». Графіка В. Кравця (м. Київ) 
 
«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21): 
https://www.facebook.com/DymchukGallery/ 

 з 10 – «Античний бестіарій». Серія текстильних полотен 
А. Подерв’янської, виконаних у техніці ручної вишивки та 
колажу  

  
 ТРЦ «Gorodok Gallery» (просп. Степана Бандери, 23): 
https://chernozem.info/event/kuratorskiy-proekt-leonory-yanko-i-leri-litvinovoyi-
kulturne-misce/ 

протягом 
місяця 

–  «Квітковий ретрит». Живопис Л. Мартинюка (м. Київ) 

 

https://www.facebook.com/Vernadsky.Library/
http://www.dovzhenkocentre.org/event/354/
https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/pg/artarea.official/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/dukatauction/
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://chernozem.info/event/kuratorskiy-proekt-leonory-yanko-i-leri-litvinovoyi-kulturne-misce/
https://chernozem.info/event/kuratorskiy-proekt-leonory-yanko-i-leri-litvinovoyi-kulturne-misce/
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Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2): 
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal 

протягом 
місяця 

–  «Інша реальність». Живопис Т. Василенко (м. Київ) 

 
Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104): 
https://www.facebook.com/m17art.center/ 

протягом 
місяця 

online-проєкт 
– Виставка скульптури від  #M17SculptureProject – 

дослідницького напряму Центру сучасного мистецтва М17 – 
на Kyiv Art Week 2020. Твори українських скульпторів: 
П. Гронського, О. Дяченка, А. Кириченка, Д. Шуміхіна 

  
Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2): 
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks 

до 5 –  Твори сучасного мистецтва О. Шедловського (м. Київ) 
 
Ornament Art Space (вул. В. Тютюнника, 53): 
https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/ 

до 16 – «Вісім». Живопис А. Духовичної (м. Київ) 
 
Артгалерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11): 
https://www.facebook.com/galleryportal11 

до 5 – «Едемський сад». Виставка скульптур М. Зігура, Є. Зігура, 
В. Журавля та ін. (у саду Свято-Михайлівського монастиря) 

 
 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 

4-11 – «Мій РеСтарт». Виставка-продаж живопису Л. Постіл 
(м. Київ) 

 
Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 
https://www.facebook.com/gallerytriptychart/ 

2-15 –  «Дім». Артпроєкт П. Мазая та Г. Міміношвілі 
 
Галерея сучасного мистецтва «The Naked Room» (вул. Рейтарська, 21): 
https://www.facebook.com/thenakedroom 

до 6 –  «Пані української залізниці». Документальний фотопроєкт 

https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://www.facebook.com/hashtag/m17sculptureproject?__eep__=6
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/
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
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Саші Маслова (Україна – США) 
 
Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19в): 
https://www.dolesko.com 

3-23 –  «Повість про двох майстринь». Роботи А. Бовсуновської і 
Р. Козицької у техніках печворк та екопринт (м. Київ) 

 
«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22в): 
https://www.facebook.com/ShchAC/ 

до 5 – «Невидима праця». Персональний проєкт М. Прошковської 
(м. Київ) 

 
«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

до 21 – «Хтонічні хроніки». Артпроєкт А. Хіра (м. Ужгород): 
https://yagallery.com/exhibitions/htonichni-hroniki 

протягом 
місяця 

Онлайн 
–   Виставковий проєкт «Ангели» : 

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

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач відділу 
ДІФ Інформцентру з питань 
культури та мистецтва.  
 
Електронна адреса: 
info_nplu@ua.fm ; dif@nplu.org , 
контакт. тел.: 425-23-26 
 

 

https://www.dolesko.com/
https://www.facebook.com/ShchAC/
https://yagallery.com/exhibitions/htonichni-hroniki
https://yagallery.com/exhibitions/angeli-vistavka
mailto:info_nplu@ua.fm
mailto:dif@nplu.org

	 Міжнародний джазовий фестиваль Jazz Kolo (05–06.09): https://concert.ua/uk/event/jazz-kolo-festival
	 ХХІ Міжнародний дистанційний конкурс мистецтв «Зоряна Брама» (11.09): http://fest-portal.com/ev/hiv-vseukrayinskij-festival-konkurs-mistetstv-zoryana-brama/
	 Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв PECTORAL OF TALENTS (05.09, м. Бровари, Київська обл.):
	http://fest-portal.com/ev/pectoral-of-talents-distantsijnij-mizhnarodnij-konkurs-festival/
	 І Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» у онлайн і офлайн форматах (12–19.09, с. Криничне, Одеська обл.):
	https://biggggidea.com/project/pershij-mizhnarodnij-etnografichnij-kinofestival-oko/#
	 V Міжнародний фестиваль української ретромузики ім. Б. Весоловського (12.09, онлайн гала-концерт на YouTube-каналі фестивалю):
	https://www.youtube.com/channel/UC0IOBbYMA1IhLIe_3scWWRQ?fbclid=IwAR3tVt8x3RapUPxIysxd6yy00gkfSGVpR0Ru_zfvOpx3Wf2HpWlwwnxYJV8
	 ХІ Одеський міжнародний кінофестиваль у онлайн форматі (25.09–03.10): https://oiff.com.ua/oiff/about.html; http://kinoukraine.com/odeskyj-mizhnarodnyj-kinofestyval-vidbudetsya-voseny-v-onlajn-formati/
	На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
	Концерти та інші заходи
	Національний палац мистецтв «Україна»: http://palace-ukraine.com/afisha/?eventhall=2
	ВИСТАВКИ
	Національний музей історії України: https://www.nmiu.com.ua
	Національний музей Голодомору-геноциду:
	Національний заповідник «Софія Київська»:
	Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: https://kplavra.kyiv.ua/ua
	Національний музей літератури України:
	«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею «Київська картинна галерея»): https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
	Національний музей Тараса Шевченка:
	Національний музей українського народного декоративного мистецтва: http://www.mundm.kiev.ua/index.html
	Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
	Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
	https://www.facebook.com/pg/kyivhistorymuseum/events/?ref=page_internal
	Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей історії міста Києва»): https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
	Музей гетьманства:
	Музей сучасного мистецтва України: http://modern-museum.org.ua/ua/index.htm
	Музей видатних діячів української культури: https://www.facebook.com/Музей-видатних-діячів-української-культури-172940172790233/
	Національний центр Олександра Довженка: http://www.dovzhenkocentre.org/about/
	Центральний будинок художника НСХУ:
	ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
	Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в): https://www.facebook.com/avsart.gallery
	Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea»
	(вул. Софіївська, 11-15): https://www.facebook.com/pg/artarea.official/events/?ref=page_internal
	Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а): https://www.facebook.com/whitewworld/
	Аукційний дім «Дукат» (вул. Володимирська, 5): https://www.facebook.com/dukatauction/
	«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21): https://www.facebook.com/DymchukGallery/
	ТРЦ «Gorodok Gallery» (просп. Степана Бандери, 23): https://chernozem.info/event/kuratorskiy-proekt-leonory-yanko-i-leri-litvinovoyi-kulturne-misce/
	Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2): https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
	Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104): https://www.facebook.com/m17art.center/


	–   М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія)
	–   Ж. Ануй «Пасажир без багажу» (драма на 2 дії)
	Нова сцена
	–  «Добрі люди… » (трагіфарс без антракту за оповіданнями А. П. Чехова)
	Сцена під дахом
	–  Кокі Мітані «Академія сміху» (комедія на 1 дію)
	–   І. Новак, Ю. Яковлєв «Про Кохання. (Мої рідненькі)» (історії з сімейного альбому)
	Нова сцена
	–  Л. Бугадзе «Навігатор» (спроба любити)
	–  Леся Українка «Камінний господар» (драма)
	Зала Ігоря Славинського
	–  М. Панич «Вийшов месник із туману…» (чорна комедія)
	–  А. Бондаренко «Mudak» (балада про секс, дерева та майбутнє)
	– Т. Малярчук «Жити в Києві» (молоде / смішне). Вистава у рамках проєкту OPEN_MIND_СТУДЕНТ
	– Miłość / Любов (любов пізнав той, хто чекає телефонного дзвінка, знаючи, що він вже ніколи не продзвенить). Автор ідеї, режисер, хореограф – М. Миколайчик (Польща)

	Вистави Академічного театру «Київ Модерн-балет». Лібрето, хореографія та постановка – Раду Поклітару:
	–  П. Чайковський «Лебедине озеро. Сучасна версія» (балет на 2 дії)
	–  А. Адан «Жізель» (балет на 2 дії)
	– А. Курейчик «Обережно, жінки!» (комедія). Вистава Театру «Тисячоліття» (м. Київ)
	–  М. Гоголь «Ревізор» (комедія). Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, Л. Ребрик, В. Горянського та ін. (режисер – В. Жила)
	– Т. Морозова «Любов без правил» (романтична комедія). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ»
	– М. Гавран «Чоловік моєї дружини» (комедія). Антрепризна вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, Д. Лаленкова (режисер – В. Астахов)
	–  «Історії кохання для дорослих» (кабаре-комедія за мотивами твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, Л. Смородіної, А. Гнатюка та ін. (режисер – В. Жила)
	– Б. Шоу «Маленькі люди на великому ліжку» (пікантний анекдот для дорослих). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ»
	–  Б. Томас «Здрастуйте, я ваша тітонька» (комедія на 2 дії). Антрепризна вистава за участі Ю. Гапчук, А. Гнатюка, О. Вертинського та ін. (режисер – В. Жила)
	–  А. Ніколаї «І тільки смерть розлучить нас» (комедія на 2 дії). Антрепризна вистава за участі К. Кістень, О. Ступки, К. Костишина (режисер – В. Астахов)
	–  М. Камолетті «Лазанья по-французьки» (комедія на 2 дії). Антрепризна вистава за участі Д. Лаленкова, Г. Хостікоєва, Т. Яценко та ін.
	Гала-концерт
	–  Відкриття 153-го театрального сезону 

	–  «Пісні від сонця і землі». Концерт Національного заслуженого академічного народного хору України імені Г. Г. Верьовки
	– Гала-концерт з фрагментів вистав та концертних номерів із репертуару театру : https://kontramarka.ua/ru/galakoncert-56624.html
	 –   Класика в саду. Оркестр «Віртуози Києва»
	Виставкові зали «Хлібня»
	– Живопис та графіка О. Дубовика (у рамках програми ІІI  Фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage)
	– «Меморандум Незалежності України». Документальна виставка до Дня Незалежності України
	–  «Палац казок Г. Х. Андерсена». Ескізи декорацій та костюмів, ілюстрації українських художників до творів письменника-казкаря Г. Х. Андерсена (1805–1875) 
	–  «Зірковий слід на небосхилі Лаври». До 120-річчя початку розписів Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври художником-монументалістом В. Д. Соніним (1852–1942)
	Виставкова зала Успенського собору
	–  «Благодаті повна».    До 20-річчя відтворення Успенського собору Києво-Печерської лаври 
	Велика лаврська дзвіниця
	– «З любов’ю до України». Роботи студентів Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука  (живопис, вишивка, батик, кераміка, художнє різьблення, ткацтво)
	–  «Цвіте терен…». Живопис Л. Міненко (м. Канів, Черкаська обл.)
	–  До 80-річчя від дня народження письменниці М. Влад (1940–2017). У рамках музейної рубрики «Літературний календар»
	– «Осінній вернісаж». Виставка творчих робіт вихованців Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» (м. Київ). До Дня знань
	–  «Світова література в українських перекладах». У рамках музейної програми «Україна-Світ. Діалог культур» (з фондової колекції музею)
	– Виставка книг дитячої письменниці, перекладачки Лесі Ворониної та ілюстрацій до них К. та В. Штанків. До 65-річчя письменниці (у партнерстві з видавництвом «Знання»). У рамках літературно-мистецького проєкту «З книжкової полиці» 
	– «Повернення феномена». Ретроспективна виставка пам’яті художника, сценографа, дизайнера і педагога Ю. В. Скандакова (1932–2007)
	–  «Найдовший рік». Живопис Р. Лужецького (м. Київ)
	–  Артпроєкт «ОДНОГО ДНЯ ПІСЛЯ…/ ONE DAY AFTER…». Роботи, створені під час самоізоляції
	–  «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)
	– Міжнародний проєкт  «Pavlovka pinholefest». Фотографії, зроблені без об’єктива. Організатор – ГО «Мистецька фундація ”Pavlovka“»
	–  «Думи гетьмана». Графіка В. Рака (м. Київ). До 29-ї річниці незалежності України
	– «Вихід на позитив». Живопис, графіка, скульптура українських мистців: О. Яблонської, Є. Волобуєва, В. Бернадського та ін. (з музейної збірки) 
	– «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): http://www.dovzhenkocentre.org/event/354/
	– «До моря». Колективна виставка живопису та графіки П. Бевзи, А. Борецького, А. Криволапа та ін.
	–  Цифрові інсталяції за мотивами творчості Сальвадора Далі, Пабло Пікассо та Ієроніма Босха
	–  «День знань». Живопис В. Шерешевського (м. Київ)
	–  «Діана і Когути». Графіка В. Кравця (м. Київ)
	– «Античний бестіарій». Серія текстильних полотен А. Подерв’янської, виконаних у техніці ручної вишивки та колажу 
	–  «Квітковий ретрит». Живопис Л. Мартинюка (м. Київ)
	–  «Інша реальність». Живопис Т. Василенко (м. Київ)
	Ornament Art Space (вул. В. Тютюнника, 53): https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/
	Артгалерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11): https://www.facebook.com/galleryportal11
	Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2): http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions

