
 

 

МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЛИСТОПАД  – 2020* 

 

Серед дат місяця: 

09.11 – День української писемності та мови 

 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів  

народного мистецтва 

 – Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і  

антисемітизму 

10.11 – Всесвітній день науки задля миру та розвитку 

16.11 – День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

 – Міжнародний день толерантності 

17.11 – День студента 

19.11 – Всесвітній день філософії 

 – Міжнародний день чоловіків 

20.11 – Всесвітній день дитини 

21.11 – День Гідності та Свободи 

 – Всесвітній день телебачення 

25.11 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства 

над жінками 

28.11 – День пам’яті жертв голодоморів 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 
 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 ІІІ Фестиваль кінооператорської майстерності «КІНОКО» (29.10–01.11): 

https://detector.media/production/article/181952/2020-10-27-festival-

operatorskoi-maisternosti-kinoko-ogolosiv-programu/ 

 ХІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Світ у твоїх долонях» (29.10–01.11): http://fest-portal.com/ev/hiii-

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

tvoyih-dolonyah-3/ 

 ХІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої творчості «Сонце ЗА 

нас» (31.10–01.11): http://fest-portal.com/ev/hiv-vseukrayinskij-festival-

konkurs-dityachoyi-tvorchosti-sontse-za-nas/ 

 VIII Міжнародний фестиваль-конкурс талантів «Gold Star Fest» (31.10–

01.11): http://goldstar.kiev.ua/ 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.10.2020 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://detector.media/production/article/181952/2020-10-27-festival-operatorskoi-maisternosti-kinoko-ogolosiv-programu/
https://detector.media/production/article/181952/2020-10-27-festival-operatorskoi-maisternosti-kinoko-ogolosiv-programu/
http://fest-portal.com/ev/hiii-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolonyah-3/
http://fest-portal.com/ev/hiii-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolonyah-3/
http://fest-portal.com/ev/hiii-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolonyah-3/
http://fest-portal.com/ev/hiv-vseukrayinskij-festival-konkurs-dityachoyi-tvorchosti-sontse-za-nas/
http://fest-portal.com/ev/hiv-vseukrayinskij-festival-konkurs-dityachoyi-tvorchosti-sontse-za-nas/
http://goldstar.kiev.ua/
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 V Відкритий конкурс піаністів «Інтерпретація сучасної музики» (01–

08.11): https://www.facebook.com/Modern-Music-Workshop-Творча-

майстерня-інтерпретації-сучасної-музики-104271473323956/ 

 Багатожанровий продюсерський конкурс «Сузір’я Україна – Європа» 

(онлайн; 03–07.11): http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-

bagatozhanrovij-prodyuserskij-onlajn-konkurs/ 

 Наукова конференція «Українська писемність та мова в манускриптах і 

друкарстві» (10.11, Музей книги і друкарства України): 

https://www.facebook.com/events/771276933442937 

 XXIV Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряна 

брама» (15–25.11): http://fest-portal.com/ev/24-j-mizhnarodnij-festival-

konkurs-mistetstv-zoryana-brama/ 

 IV Міжнародний форум «Креативна економіка у новій реальності» 

(онлайн; 19–20.11): https://creativeukraine.org.ua 

 IV Міжнародний креативний фестиваль-конкурс талантів «SuperSTAR 

Fest» (21–22.11): http://fest-portal.com/ev/super-star-fest-kreativnyj-

mezhdunarodnyj-festival-konkurs-talantov/ 

 V Всеукраїнський конкурс юних піаністів ім. В. С. Косенка (21–23.11): 

https://www.facebook.com/internationacompetition/posts/1433388706872207/ 

 Міжнародний телевізійно-дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв 

«Український унісон» (21–22.11): http://fest-portal.com/ev/ukrayinskij-

unison-mizhnarodnij-televizijno-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Аll stars» (23.11): http://fest-

portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-all-stars/ 

 IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої творчості «Зоряний старт» 

(23.11): http://fest-portal.com/ev/zoryanij-start-chetvertij-vseukrayinskij-

konkurs-festival-dityachoyi-tvorchosti/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «WoW Fest» (23–24.11): 

http://fest-portal.com/ev/mezhdunarodnyj-konkurs-festival-iskusstv-wow-fest-

winners-of-the-world/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Золота амфора» (28–29.11): 

https://www.talantfest.com/za 

 Міжнародний творчий фестиваль-конкурс «Єдина країна» (29.11): 

http://fest-portal.com/ev/yedina-krayina-mizhnarodnij-tvorchij-festival-

konkurs/ 

 

*** 

 V Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти 

біографістики: до 165-річчя від дня народження Д. І. Яворницького» 

(онлайн; 06.11, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна): 

http://philosophy.karazin.ua/ua/news/news_131.html 

 Міжнародний конкурс скрипалів імені Мирона Полякіна (онлайн; 01–

14.11, м. Черкаси): http://mironpolakin.in.ua 

https://www.facebook.com/Modern-Music-Workshop-Творча-майстерня-інтерпретації-сучасної-музики-104271473323956/
https://www.facebook.com/Modern-Music-Workshop-Творча-майстерня-інтерпретації-сучасної-музики-104271473323956/
http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-bagatozhanrovij-prodyuserskij-onlajn-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-bagatozhanrovij-prodyuserskij-onlajn-konkurs/
https://www.facebook.com/events/771276933442937
http://fest-portal.com/ev/24-j-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv-zoryana-brama/
http://fest-portal.com/ev/24-j-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv-zoryana-brama/
https://creativeukraine.org.ua/
http://fest-portal.com/ev/super-star-fest-kreativnyj-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-talantov/
http://fest-portal.com/ev/super-star-fest-kreativnyj-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-talantov/
https://www.facebook.com/internationacompetition/posts/1433388706872207/
http://fest-portal.com/ev/ukrayinskij-unison-mizhnarodnij-televizijno-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/ukrayinskij-unison-mizhnarodnij-televizijno-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-all-stars/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-all-stars/
http://fest-portal.com/ev/zoryanij-start-chetvertij-vseukrayinskij-konkurs-festival-dityachoyi-tvorchosti/
http://fest-portal.com/ev/zoryanij-start-chetvertij-vseukrayinskij-konkurs-festival-dityachoyi-tvorchosti/
http://fest-portal.com/ev/mezhdunarodnyj-konkurs-festival-iskusstv-wow-fest-winners-of-the-world/
http://fest-portal.com/ev/mezhdunarodnyj-konkurs-festival-iskusstv-wow-fest-winners-of-the-world/
https://www.talantfest.com/za
http://fest-portal.com/ev/yedina-krayina-mizhnarodnij-tvorchij-festival-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/yedina-krayina-mizhnarodnij-tvorchij-festival-konkurs/
http://philosophy.karazin.ua/ua/news/news_131.html
http://mironpolakin.in.ua/
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Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?month=01-11-2020 

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

 

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

Сцена «77» 

12, 13,  

14, 15 

–  Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (комедія на 1 дію) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

http://ft.org.ua/ua/program 

Основна сцена 

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

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

17 –   І. Франко «Украдене щастя» (драма на 2 дії) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

3, 4, 28 – «Трамвай “Бажання”» (вистава на 1 дію за мотивами 

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

12, 22 – «Крум» (вистава на 1 дію за мотивами однойменної пʼєси 

Х. Левіна) 

21 –  «Стіна» (вистава на 1 дію за п’єсою Л. Якимчук та 

Т. Меттлера) 

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

«Танці на Луназу») 

 

 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:   

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

Основна сцена 

2, 14, 19 –   М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

Сцена під дахом 

2, 10, 15  –  Кокі Мітані «Академія сміху» (комедія на 1 дію) 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-11-2020
http://operetta.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
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(19:30) 

7, 18, 23, 

27  

(19:30)  

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

сімейного альбому) 

 

 Київський національний академічний Молодий театр: 
https://molodyytheatre.com/afisha/2020-11 

Основна сцена 

8 –  М. Гоголь «Шинель» (вистава на 1 дію) 

Камерна сцена 

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

22 – «Момент» (фатальна подорож). Вистава за оповіданнями 

В. Винниченка «Момент», «На той бік»  

Мікросцена 

19 –  К. Мельников «Ліки для Ліки» (трансплантація почуттів) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі 

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

5, 15 – М. Спіацці «Сімейний альбом / Album di Famiglia» 

(трагікомедія про вареники та 90-ті) 

7 –  Є. Корняг «VIÑO» (фізичний театр) 

Мала сцена 

3, 19 –  Д. Данілов «Людина з…» (оперативна розробка на 1 дію) 

21  

(15:00), 

29  

(19:00) 

–  Д. Макміллан «Усі найкращі речі» (моновистава у виконанні 

з.а. України О. Жураківської) 

22  

(15:00) 

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

 

 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

http://theatreonpodol.com/ 

Нова сцена 

6  

(19:00), 

21  

–  Л. Бугадзе «Навігатор» (спроба любити) 

https://molodyytheatre.com/afisha/2020-11
https://drama-comedy.kiev.ua/
http://theatreonpodol.com/
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(18:00) 

29  

(13:00) 

–  А. Курков «Сірі бджоли» (драма) 

15 

(18:00), 

17  

(19:00) 

–  Е. Берджес «Механічний апельсин» (психологічний трилер) 

 

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

5, 14 –  А. Бондаренко «Mudak» (балада про секс, дерева та майбутнє) 

16 – Автор віршів М. Кіяновська «Мій номер. Бабин Яр» (стадія 

прийняття). Вистава у виконанні студентів КНУКіМ: 

К. Бєлякової, С. Вишневської, М. Ковальчука та ін. (у рамках 

проєкту OPEN_MIND_СТУДЕНТ). Керівник постановки – 

С. Жирков, режисер – Т. Губрій 

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

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

 

Київський академічний театр на Печерську: 

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next 

14  

(18:00) 

– «Поколінні пепсі» (поетично-фантастичний трилер початку 

нульових за мотивами творів С. Жадана) 

20 

(19:00), 

21  

(18:00) 

–  «Привид в обладунку» (детективна історія у стилі кіберпанку 

за класичними манга Масамуне Сіро) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/lystopad-2/ 

«Новий український театр» 

15 – І. Рибалко «Спекотна ніч у ”Ігуані“» (моремрії без антракту) 

20, 21,  

29, 30 

– М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

22 –  Ю. Васюк «Собачий вальс» (моторошна комедія) 

Театр «Божа корівка» 

7  

(11:00) 

–  М. Смілянець «Канікули у великому місті» (пригоди на дорозі) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
http://tuz.kiev.ua/afisha/Nov_2020 

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://nut.kiev.ua/lystopad-2/
http://tuz.kiev.ua/afisha/Nov_2020
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Велика сцена 

7, 22, 28 – К. Людвіг «Позичте тенора» (комедія на 2 дії) 

7, 25  

(12:00) 

–  К. Нестлінґер «Хлопчик із бляшанки» (неймовірно 

фантастична комедія на 2 дії) 

8, 14 – О. Степнова «Навіжена» (комедія на 2 дії) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2020-11 

Літня сцена 

7, 15, 22 

(11:00)  

–  К. Лукʼяненко; автор віршів – М. Патокова «Зубата втрата» 

(зубна комедія жахів для дітей від 4-х років) 

Велика зала 

14, 29  

(13:00) 

–  Г. Сапгір «Цирк, або Куль-коник» (лірична казка) 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

Дніпра: https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/ 

14, 29 

(11:00, 

13:00) 

– Р. Неупокоєв «Мюнхгаузен» (мюзикл за мотивами книги 

Р. Е. Распе «Пригоди барона Мюнхгаузена») 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

29 –   «Ама» (сучасний балет на 1 дію). Автор ідеї – Гала Пеха 

–  «Де ти?» (балет на 1 дію). Автор ідеї – К. Водзянська (спільно 

з творчим об’єднанням baza.art people) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

5, 6 

(19:00),  

  7 

(18:00)    

–  «Животоки» (етношоу) 

14, 28 – «Марія Примаченко. Світ чарівний» (магічно-біографічна 

галерея) 

 

*** 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2020-11
https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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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На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

12 –  «Тільки твоя» (комедія кохання). Антрепризна вистава за 

участі К. Кістень, О. Вертинського, Д. Маржеця та ін. (режисер 

– Ж. Богусевич) 

14 –  М. Мюллюахо «Хаос. Жінки на межі нервового зриву» 

(сучасна комедія). Антрепризна вистава за участі К. Кістень, 

В. Біблів, Д. Олійника та ін. (режисер – М. Голенко) 

22, 25 – «Дівич-вечір» (комедія за мотивами роману Л. Каннінгем 

«Прекрасні тіла»). Антрепризна вистава за участі К. Кістень, 

Н. Васько, О. Алімової та ін. (режисер – Т. Тихомиров) 

 

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

21, 22 –  «Маленький принц» (балет на 2 дії на музику В. А. Моцарта та 

українських колискових у виконанні М. Пилипчак, за 

мотивами однойменного твору А. де Сент-Екзюпері). Вистава 

Академічного театру «Київ Модерн-балет», постановка – Раду 

Поклітару : 

    https://www.facebook.com/events/2689833384568100/ 

 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна»: http://palace-

ukraine.com/afisha/?eventhall=3&eventtype=&date_1=&date_2= 

Малий зал 

1 – О. Неволько «Любити і вижити» (драматична комедія). 

Вистава Театру «Темний софіт» (м. Київ) 

5 –  «Я куплю тобі Мальдіви» (комедія за п’єсою Р. Куні «Смішні 

гроші»). Вистава Театру «Тисячоліття» (м. Київ) 

21 – «Жага» (драма за мотивами роману В. Набокова «Камера 

обскура»). Вистава Театру «Тисячоліття» (м. Київ) 

29  

(14:00) 

–  Музика – Б. Раденко «Попелюшка. Чарівний бал» (музична 

казка-феєрія та світлове шоу). Вистава Театру-студії 

«Колоритми» (м. Київ) 

 

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

210.html 

27 – А. Новіков, Ю. Громовий, В. Сердитов «Танцюючі на граблях» 

(комедія). Вистава Театру «Дивні люди» (м. Київ) 

 

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

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

https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
https://www.facebook.com/events/2689833384568100/
http://palace-ukraine.com/afisha/?eventhall=3&eventtype=&date_1=&date_2
http://palace-ukraine.com/afisha/?eventhall=3&eventtype=&date_1=&date_2
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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1 – Р. Куні «№13, або Олінклюзів» (ексцентрична театральна 

комедія). Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

В. Горянського, Л. Ребрик та ін. (режисер-постановник – 

В. Жила) 

3 – Б. Шоу «Маленькі люди на великому ліжку» (пікантний 

анекдот для дорослих). Вистава Театру «Візаві» (м. Київ) 

5 –  Е. Скарпетта «Пригоди італійців у Італії» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участі Р. Писанки, О. Вертинського, 

Леся Задніпровського та ін. (режисер-постановник – В. Жила) 

7 – «Пурпурові сни Аліси» (мерсійне шоу за мотивами казки 

Л. Керрола «Аліса в Країні див»). Режисер – О. Брайловський 

10 – «Шикарне весілля» (комедія за однойменним твором 

Р. Хоудона). Антрепризна вистава за участі А. Савченко, 

Астраї, К. Вертинської та ін. (режисер – В. Белозоренко) 

11 –  «Бути знизу» (комедія за п’єсою Ю. Тупікіної «Вертикальна 

жінка»). Вистава Театру «Дивні люди» (м. Київ) 

25 – «Великий переполох у маленькому місті» (комедія). 

Антрепризна вистава за участі В. Горянського, Р. Писанки, 

М. Максимюка, В. Захарченка (режисер – І. Матіїв) 

26 –  Композитор та автор віршів О. Меламуд «Дракон» (казка для 

дорослих  за мотивами однойменної п’єси Є. Шварца). 

Антрепризна вистава за участі О. Суханова, Д. Ступки, 

А. Джеджули та ін. (режисер – В. Горянський) 

27 –  М. Гоголь «Ревізор» (комедія). Антрепризна вистава за участі 

О. Вертинського, Л. Ребрик, В. Горянського та ін. (режисер-

постановник – В. Жила) 

 
*** 

17-26 – «Камінний господар» (онлайн-вистава з елементами 3D  за 

мотивами однойменної драми Лесі Українки).  Відеоверсія 

театральної постановки Київського академічного драматичного 

театру на Подолі (режисер – І. Уривський): 

 https://kontramarka.ua/uk/onlajnvistava-z-elementami-d-kaminnij-

gospodar-65202.html ; https://www.facebook.com/events/театр-на-

подолі/камінний-господар-театральна-відеовистава-з-

елементами-3d/262484101852589/ 

https://kontramarka.ua/uk/onlajnvistava-z-elementami-d-kaminnij-gospodar-65202.html
https://kontramarka.ua/uk/onlajnvistava-z-elementami-d-kaminnij-gospodar-65202.html
https://www.facebook.com/events/театр-на-подолі/камінний-господар-театральна-відеовистава-з-елементами-3d/262484101852589/
https://www.facebook.com/events/театр-на-подолі/камінний-господар-театральна-відеовистава-з-елементами-3d/262484101852589/
https://www.facebook.com/events/театр-на-подолі/камінний-господар-театральна-відеовистава-з-елементами-3d/262484101852589/
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Театральні гастролі 
 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна»:  
Гастролі Дніпровського академічного театру драми та комедії 

3 –   «Одного разу на Брайтоні…» (комедія чи ні?). Вистава за 

п’єсою В. Шендеровича «Потерпілий Гольдінер»: http://palace-

ukraine.com/event/odnoho-razu-na-braitoni/ 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

2     Френк Сінатра 

–  Національний академічний духовий оркестр України (диригент 

– О. Вікулов). Соліст – В. Костенко (вокал) 

3 Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і 

сучасність» 

– «Ціла вічність – від струни і до струни…». Національна 

заслужена капела бандуристів України ім. Г. І. Майбороди 

(художній керівник і головний диригент – Ю. Курач, диригент 

– О. Бояр). Солісти – С. Магера (бас), С. Чахоян (сопрано), 

Р. Шевченко (баритон) та ін.  

7  За підтримки Посольства Французької Республіки в 

Україні, Французького інституту в Україні 

– «Сила вічності». Київський камерний оркестр (диригент – 

Н. Краузе, Франція). Солісти – Р. Лопатинський (фортепіано), 

М. Головін (труба), В. Іванов (скрипка) 

10 «Мелодія серця» 

– Творчий вечір факультету мистецтв ім. А. Авдієвського 

Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова (м. Київ) 

 Музей театрального, музичного та кіномистецтва України 

(вул. Лаврська, 9, корп. 26) 

–  «Дитячий альбом». Т. Школьна (сопрано), Ансамбль народних 

інструментів «Дивограй» (художній керівник – 

В. Чорнокондратенко) 

15  Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

http://palace-ukraine.com/event/odnoho-razu-na-braitoni/
http://palace-ukraine.com/event/odnoho-razu-na-braitoni/
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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(вул. М. Коцюбинського 9, кв.4) 

Шедеври камерної музики ХІХ століття 

–  Ю. Шутко (флейта), Л. Деордієва (фортепіано) 

17 Максиму Рильському присвячується 

«Тобі, мистецтво, шлю поклін» 

–  Н.а. України, Герой України А. Паламаренко (художнє слово), 

н.а. України В. Гришко (тенор), Муніципальний академічний 

камерний хор «Київ» (художній керівник і диригент – 

М. Гобдич), Є. Ліпітюк (сопрано) та ін. 

26 Легендт року. Світові хіти з репертуару гуртів EAGLES, 

BEATLES, SCORPIONS та ін. 

– Національний академічний духовий оркестр України (диригент 

– О. Вікулов). Соліст – О. Онофрійчук (вокал) 

*** 

 – Трансляції концертів онлайн з Колонного залу 

 ім. М. В. Лисенка: http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-

translyatsiyi-kontsertiv/ 

 

Національний будинок органної та камерної музики 

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

Itemid,59/lang,ua/ 

3 

(19:30) 

Від бароко до сучасності 

–  Камерний ансамбль «Київ», Камерний ансамбль «Київ-Брасс», 

н.а. України В. Кошуба (орган) 

5 

(19:30) 

 Музика Баха 

–  Н.а. України І. Калиновська (орган), з.а. України О. Шиналь 

(сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), В. Титов (бас) 

7 

(19:30) 

Французька органна музика 

  – З.а. України І. Харечко (орган) 

9 

(19:30) 

 Класика. Найкраще 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

н.а. України І. Калиновська (орган), заслужені артисти України 

М. Ліпінська (мецо-сопрано), І. Іщак (контртенор), 

К. Баженова (фортепіано); С. Котко (колоратурний бас), Т. Рой 

(флейта) 

11 

(19:30) 

 Шедеври інструментальної музики 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – з.д.м. України Б. Пліш), Заслужений ансамбль 

України Квартет ім. М. Лисенка, заслужені артисти України 

К. Баженова (фортепіано), І. Харечко (орган); О. Стицюк 

http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/
http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
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(скрипка), В. Коваль (гобой) 

12 

(19:30) 

Бах та музика українських композиторів 

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

13 

(19:30) 

Словʼянський дивертисмент 

– Камерний ансамбль «Равісан», заслужені артисти України 

Н. Кравченко (фортепіано), О. Мороз (кларнет), М. Сидоренко 

(орган); С. Котко (колоратурний бас), О. Дудниченко (скрипка), 

А. Полуденний (віолончель) 

17 

(19:30) 

Від класики до джазу 

– Народні артисти України А. Баженов (скрипка), В. Кошуба 

(орган), заслужені артисти України М. Ліпінська (мецо-

сопрано), І. Іщак (контртенор), К. Баженова (фортепіано) 

18 

(19:30) 

 «Янгол миру» 

–  Струнний квартет Muse angelike, заслужені артисти України 

О. Шиналь (сопрано), І. Харечко (орган); А. Кирилов (тенор), 

Т. Бабашин (контрабас), І. Довбня (фортепіано) 

21 

(19:30) 

«AVE MARIA!» 

– Заслужені артисти України І. Іщак (контртенор), Г. Бубнова 

(орган, фортепіано); О. Бояринцева (мецо-сопрано) 

23 

(19:30) 

Музика Людвіга ван Бетховена (до 250-річчя від дня 

народження) 

–  Н.а. України І. Кучер (віолончель), заслужені артисти України 

Н. Пилатюк (скрипка), І. Харечко (орган); Т. Войтех 

(фортепіано) 

24 

(19:30) 

Перлини доби бароко 

– Струнний секстет Ансамблю класичної музики ім. Бориса 

Лятошинського, н.а. України В. Кошуба (орган) 

26 

(19:30) 

Колекція музичних шедеврів 

–  Н.а. України І. Кучер (віолончель), заслужені артисти України 

Н. Пилатюк (скрипка), В. Балаховська (орган); С. Андрощук 

(тенор), Т. Войтех (фортепіано) 

 

Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?type=99&month=01-11-2020 

14 –  Концерт артистів балету пам’яті балетмейстера-постановника, 

н.а. України Аніко Рехвіашвілі (1963–2019) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list 

20  –  «Від серця до серця». Концерт української музики  

https://opera.com.ua/afisha?type=99&month=01-11-2020
http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list
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Національний палац мистецтв «Україна»: http://palace-

ukraine.com/afisha/?eventhall=2 

10 

(19:00),  

11 

(19:30)     

– Концерт Валерія Меладзе (РФ) 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

4 

(17:00, 

19:30) 

–  «Танцювальний ринг». Національний заслужений академічний 

ансамбль танцю України  ім. П. Вірського та Івано-

Франківський національний академічний Гуцульський 

ансамбль пісні і танцю «Гуцулія» 

26 

(19:30) 

–  Концерт етногурту «ДахаБраха» 

27 –  Н.а. України В. Гришко з програмою «Vivat Паваротті» (до 85-

річчя від дня народження італійського оперного співака 

Лучано Паваротті, 1935–2007)  

 

Національний цирк України: https://www.circus.kiev.ua/ 

1-29 –  Шоу-програма «День народження. Свято цирку»  

6-29 Цирк нової генерації 

–  «Ecolibrum». Унікальна шоу-програма без тварин 

1     

(16:00) 

–  «Хеллоуїн. Цирк жахів»  

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 
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(19:30) 

–   Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

14 

(19:30) 

– «Міжгалактична медитація “Музика небесних сфер”». 

Музично-проєкційне шоу звукової медитації 

20 

(19:30) 

– «Vivat Opera». Повнокупольна музична шоу-програма зі 

світовими оперними шедеврами за участі К. Болкуневич 

(драматичне сопрано), О. Братик (ліричне сопрано), 

Ю. Михайлюка (баритон), Н. Мамедьярової (фортепіано) 

27 

(19:30) 

–  «Рок під зорями». Акустичне повнокупольне шоу павер-метал-

гурту Sunrise 

 

http://palace-ukraine.com/afisha/?eventhall=2
http://palace-ukraine.com/afisha/?eventhall=2
https://www.circus.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
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Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

5 – «Душа, окрилена піснею». Концерт до 95-річчя від дня 

народження композитора, хорового диригента, вокаліста, 

н.а. України Михайла Кречка (1925–1996) 

 

 Будинок актора (вул. Ярославів Вал, 7): https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-

aktera-244.html 

3 – «The Greatests Orchestras of the 20th Century». Джазові 

композиції 30–90-хх років у виконанні оркестру Big “Yellow” 

Band 

12 – Концерт Академічного камерного хору «Хрещатик» 

з програмою «Viva La Musica!» 

16 – «Брамс&Дворжак». Камерні твори композиторів у виконанні 

В. Соколова (скрипка), Н. Кулеби (альт), О. Шадріна 

(віолончель), Р. Лопатинського (фортепіано) 

17 – «Вечір фортепіанних дуетів». З.а. України М. Сидоренко 

(м. Київ)  та С. Залі (м. Тегеран, Іран) 

 

Кірха Святої Катерини (вул. Лютеранська, 22):   

https://kiev.karabas.com/ua/hall/kirkha-svyatoj-ekateriny/ 

28  

 

Шедеври камерної музики ХІХ ст. : Бетховен, Шуберт, Франк 

– Солісти Національної філармонії України – з.а. України 

Ю. Шутко (флейта), Л. Деордієва (фортепіано) 

 

 

*** 

 

7  

(20:00) 

–  Андрій Макаревич (РФ) зі спеціальним джазовим проєктом 

Yo5: https://concert.ua/uk/event/andrii-makarevich-yo5 

9  

(20:00) 

– «Золоті хіти Михайла Шуфутинського». Триб’ют-шоу Романа 

Руссу: https://ticket.kiev.ua/zoloti-hiti-odessa/ 

21  

(20:00) 

–  Концерт рокгурту O.Torvald (до 15-річчя від часу створення)  

https://concert.ua/uk/event/otorvald-xv 

28 –  Великий осінній концерт гурту «Тартак»:  

    https://moemisto.ua/kiev/kontsert-gurtu-tartak-v-doker-pabi-

28827.html 

 

https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-aktera-244.html
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-aktera-244.html
https://kiev.karabas.com/ua/hall/kirkha-svyatoj-ekateriny/
https://concert.ua/uk/event/andrii-makarevich-yo5
https://ticket.kiev.ua/zoloti-hiti-odessa/
https://concert.ua/uk/event/otorvald-xv
https://moemisto.ua/kiev/kontsert-gurtu-tartak-v-doker-pabi-28827.html
https://moemisto.ua/kiev/kontsert-gurtu-tartak-v-doker-pabi-28827.html
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ВИСТАВКИ 

 

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

протягом 

місяця 

– «Золото Поділля: історія народів». У експозиції: 

археологічні знахідки, які відображають культуру багатьох 

народів, що проживали у цьому регіоні від найдавніших 

часів до середньовіччя (із зібрання Вінницького обласного 

краєзнавчого музею) 

 – 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 заповідник «Софія Київська»: 

https://www.facebook.com/Національний-заповідник-Софія-Київська-Виставки-

567099073393981/ 

Виставкові зали «Хлібня» 

до 15 – Виставка-конкурс проєктів логотипу/знаку Софії Київської 

студентів кафедри графічного дизайну КНУКіМ 

Будинок митрополита 

протягом 

місяця 

– «Палац казок Г. Х. Андерсена». Ескізи декорацій та 

костюмів, ілюстрації українських художників до творів 

письменника-казкаря Г. Х. Андерсена (1805–1875)  

Брама Забаровського 

протягом 

місяця 

–  «Відтінки українського бароко». Штудія різьби Софійського 

іконостаса В. Кричевського 1920-х рр. і ліногравюра 

І. Батечка 1970-х рр. (зі збірки заповідника) 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

https://kplavra.kyiv.ua/ua 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври». Оновлений 

виставковий проєкт з колекції заповідника 

 

Національний музей літератури України: 

протягом 

місяця 

– «Життєдайні джерела». Літературно-мистецька виставка 

української і світової класики видавництва «Знання» 

 –  «Засіяно квітами…». Творчі роботи вихованців Центру 

дитячої та юнацької творчості Деснянського району м. 

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://www.facebook.com/Національний-заповідник-Софія-Київська-Виставки-567099073393981/
https://www.facebook.com/Національний-заповідник-Софія-Київська-Виставки-567099073393981/
https://kplavra.kyiv.ua/ua
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Києва 

 – «Моє село».  Персональна виставка живопису 

М. Перевальської (м. Київ) 

 –  «Спогади Ікара». До 115-річчя від дня народження 

балетного танцівника та хореографа Сержа Лифаря (1905–

1986; з колекції музею) 

 – Виставка книг дитячої письменниці, перекладачки Лесі 

Ворониної та ілюстрацій до них К. та В. Штанків. До 65-

річчя від дня народження письменниці (у партнерстві з 

видавництвом «Знання»). У рамках літературно-

мистецького проєкту «Таємниці книжкової полиці» 

 –  До 85-річчя від дня народження поета В. Р. Коломійця 

(1935–2017; у рамках музейної рубрики «Літературний 

календар») 

 

«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): https://www.facebook.com/prostirmystetstva/ 

до 8 –  «Олександр Дейнека. Людина іншої епохи». Твори митця 

1930–1960-х рр. із фондів Національного музею «Київська 

картинна галерея» 
 

Національний музей Тараса Шевченка: https://museumshevchenko.org.ua 

до 3 –  «Академічна Retroспектива». Графічні роботи В. Левіної та 

В. Смалько 

з 3 – «Шевченко мовою міста». Проєкт, у рамках якого 

досліджуватиметься трансформація особистого досвіду 

людини в місті у процесі урбанізації з ХІХ ст. і до сьогодні 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

з 5 –  «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів». До 120-річчя 

від дня народження художниці 

протягом 

місяця 

–  «Дарунки музею». Роботи О. Міловзорова (м. Київ) 

 

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

протягом 

місяця 

– «Меланхолія вічних споруд». До 300-річчя від дня 

народження італійського графіка, архітектора та археолога 

Дж. Б. Піранезі (1720–1778) 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:  

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

до 8 –  Артпроєкт «ОДНОГО ДНЯ ПІСЛЯ…/ ONE DAY AFTER…». 

Роботи, створені під час самоізоляції  

https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
https://museumshevchenko.org.ua/
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/pg/kyivhistorymuseum/events/?ref=page_internal
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3-16 –  «За мотивами логіки». Живопис В. Лисинюка (м. Умань, 

Черкаська обл.) 

10-22 –  «Акценти». Живопис Н. Стрижко (м. Київ) 

10-24 –  Живопис В. Цепкової (м. Київ) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

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

до 1 – «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) 

з 11 – «ZHOVart». Творчий звіт пленеристів різних культурно-

мистецьких секторів: Г. Іпатьєвої, М. Шиліної, 

М. Карловського та ін. 

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 8 –  Всеукраїнська виставка до Дня художника 

з 27 – «Філософія творчості». Художня виставка  ГО «Барви 

Життя» 

 

«Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей 

Революції Гідності» (вул. Алея Героїв Небесної Сотні): 

https://www.facebook.com/maidanmuseum.org 

до 15 –  «Століття нескорених». Виставковий вуличний проєкт про 

сторічну боротьбу українців за державність 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: https://artarsenal.in.ua 

протягом 

місяця 

– «Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!». 

Роботи А. Сагайдаковського (м. Львів) 

 

Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6 ): 

до 4 –  «Коли клятви підписані кров’ю». Фотопроєкт А. Дубчака 

(До свята Покрови та Дня захисника України) 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

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

3-20 –  «Вона». Живопис, графіка В. Колесникова (м. Київ) 

 

https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
https://www.facebook.com/maidanmuseum.org
https://artarsenal.in.ua/
https://www.facebook.com/avsart.gallery
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Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea»  

(вул. Софіївська, 11-15): 

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

до 11 –  –  Цифрові інсталяції за мотивами творчості Сальвадора Далі, 

Пабло Пікассо та Ієроніма Босха 

до 12 – «Укійо-Е. Мистецтво мінливого світу. Три століття японської 

ксилографії». Твори Кацусіка Хокусай, Кітаґава Утамаро, 

Тойохара Кунітіка та ін. з відеоартом за мотивами творчості 

видатних японських художників 

 

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

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

до 3 –  «Hometrips». Живопис Є. Лісняка (м. Київ) 
 

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

до 15 – «Найсолодша пісня скорботи». Персональна виставка 

М. Кадана (м. Київ) 

  

Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):  
https://www.facebook.com/goldensection.auction/ 

до 13 –  «Oeuvres modernes». Ретроспективна виставка-продаж 

В. Макаренка (Україна-Франція) 
 

Артоб’єднання «Kievphotos-Hall» (вул. Січових Стрільців, 1-5): 

https://www.facebook.com/GrafikPhotoexhibition/posts/2275604612658676/ 

до 22 – «Осіння молитва». Фоторетроспектива В. Лещинського 

(м. Київ) 
 

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

https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal 

протягом 

місяця 

–  «ХО». Скульптура Є. Примаченка (м. Київ) 

 

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

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

до 22 – «Віднови контроль над даними!». Проєкт в онлайн та 

офлайн форматах про медіаграмотність та захист 

персональних даних в мережі Інтернет  
  

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

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

до 7 –  «Український пейзаж кін. ХІХ – І пол. ХХ століття». Роботи 

Й. Бокшая, І. Труша, О. Шовкуненка та ін. 

https://www.facebook.com/artarea.official/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/goldensection.auction/
https://www.facebook.com/GrafikPhotoexhibition/posts/2275604612658676/
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
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Ornament Art Space (вул. В. Тютюнника, 53): 

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

3-25 –  «Зелене море». Живопис В. Зленка (Білорусь)  

 

Артгалерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11): 

https://www.facebook.com/galleryportal11 

до 8 –  «Місце». Живопис А. Чижова (м. Львів) 
 

Мистецький простір «Gallery 83» (вул. Тарасівська, 3а): 

5-17 –  «Крик». Фотопроєкт І. Хмари (м. Київ) 
 

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

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

протягом 

місяця 

– «Крапка, лінія, можливості». Твори А. Аверіної, 

Г. Алавердова, К. Бучацької та ін. 

 – 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 12 –  «ПОП-project». Виставка-продаж фоторобіт Н.Тарашкевич 

(м. Київ) 
 

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

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

до 20 –  «Прихований пейзаж». Живопис В. Наразяна (м. Харків) 
 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

до 11 – «Дуже персональна виставка». Інсталяція К. Бучацької 

(м. Київ) 
 

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

https://www.dolesko.com 

до 7 – «Вовняний водограй». Роботи українських майстринь: 

С. Тимофєєвої, О. Крайнової, Н. Шевченко та ін. (вироби з 

вовни, створені в техніках мокрого та сухого валяння: одяг, 

взуття, аксесуари, картини та іграшки) 

до 9 –  «Бабусі». Живопис Ю. Левицької (м. Київ) 

6-21 –  «Продовження». Живопис І. Яресько (м. Ірпінь, Київська 

обл.) 

11-24 – «Забарвлене сонячне світло». Ескізи та збільшені 

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
https://www.dolesko.com/
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фотографії вітражів М. Рота (1865–1944, Угорщина)  
 

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

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

 з 6 – «Від акції до перформативної скульптури». Мистецький 

проєкт М. Куліковської (Україна – Швеція) 

 

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): https://yagallery.com 

до 28 – «Ренесанс-ілюзії». Персональний проєкт А. Дудченка 

(м. Київ) 

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

