
 

 

МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ГРУДЕНЬ  – 2020* 

 

Серед дат місяця: 

01.12 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

02.12 – Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

03.12 –  День людей з інвалідністю 

05.12 – День волонтера 

06.12 – День Збройних сил України 

07.12 – День місцевого самоврядування 

07–13.12 – Всеукраїнський тиждень права 

10.12 – День прав людини 

13.12 – День благодійництва 

14.12 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аваріїна 
Чорнобильській АЕС 

20.12 – Міжнародний день солідарності людей 

24.12 – День працівників архівних установ 

Головні релігійні свята 

04.12 – Введення у храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) 

25.12 – Різдво Христове (за григоріанським календарем) 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 
 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 V Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Родина» імені 

Назарія Яремчука (29.11–09.12): http://fest-portal.com/ev/p-yatij-

vseukrayinskij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-rodina-imeni-nazariya-

yaremchuka/ 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва   «Lavina 

Dance» (04.12): http://fest-portal.com/ev/lavina-dance-festival-vseukrayinskij-

festival-konkurs-horeografichnogo-mistetstva/ 

 Міжнародний конкурс-фестиваль творчості «ProFest» (12.12): 

https://profest.com.ua/ 

 IX Всеукраїнський конкурс танцю «Ритми майбутнього» (13.12): 

http://fest-portal.com/ev/ix-vseukrainskij-konkurs-tantsa-ritmy-budushhego/ 

 Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «Зимова фантазія. 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.11.2020 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/p-yatij-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-rodina-imeni-nazariya-yaremchuka/
http://fest-portal.com/ev/p-yatij-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-rodina-imeni-nazariya-yaremchuka/
http://fest-portal.com/ev/p-yatij-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-rodina-imeni-nazariya-yaremchuka/
http://fest-portal.com/ev/lavina-dance-festival-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnogo-mistetstva/
http://fest-portal.com/ev/lavina-dance-festival-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnogo-mistetstva/
https://profest.com.ua/
http://fest-portal.com/ev/ix-vseukrainskij-konkurs-tantsa-ritmy-budushhego/
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Різдвяні візерунки 2020» (15.12): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-

distantsijnij-festival-konkurs-zimova-fantaziya-rizdvyani-vizerunki-2020/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Сяйво різдвяних зірок» 

(19.12): http://fest-portal.com/ev/syajvo-rizdvyanih-zirok-mizhnarodnij-

festival-mistetstv/ 

 ХVІIІ Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс-фестиваль «Kyiv 

Art Time» (20.12): http://kievarttime.org/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Соняшник» (20.12): 

http://fest-portal.com/ev/sonyashnik-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надій» (онлайн; 

26.12): http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-onlajn-festival-

konkurs-mistetstv/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс талантів «Gold Star Fest» (26–27.12): 

http://fest-portal.com/ev/gold-star-fest-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-

talantov/ 

*** 

 Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс талантів «Зореграй» 

(онлайн; 05.12, м. Запоріжжя):  

https://sites.google.com/view/zlagodafest?fbclid=IwAR3fLjgju50JbJoJA6GhX

4QaIKU6tXIA-HvmFG4onx0U2S6vnB_rwGTi16Q 

 Онлайн-конференція «Релігія після тоталітаризму: як тоталітаризм був 

(не) подоланий в релігійних спільнотах» (12.12):  

https://www.facebook.com/events/221792142702216 

 VIII Міжнародний дистанційний мистецький фестиваль-конкурс 

«GRAND FEST – зима 2020» (13.12): http://fest-portal.com/ev/viii-

distantsijnij-mizhnarodnij-mistetskij-festival-konkurs-grand-fest-zima-2020-

13-grudnya-2020-r-ukrayina/ 

 

 

Новорічні вистави та концерти 

 
 Засвічення Головної новорічної ялинки країни та святкування Дня 

святого Миколая  (19.12, Софійська площа):  

 https://moemisto.ua/kiev/vidkrittya-golovnoyi-novorichnoyi-yalinki-ukrayini-

15776.html ; https://nv.ua/ukr/kyiv/noviy-rik-2021-kiyevi-yak-svyatkuvatimut-

novini-kiyeva-50124779.html ;  

http://www.doroga.ua/Pages/Events.aspx?EventID=572 

 «Резиденція святого Миколая» (01–25.12, Велика лаврська дзвіниця 

Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника): 

https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-November-Residence-of-St-Nicholas-ukr 

http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-festival-konkurs-zimova-fantaziya-rizdvyani-vizerunki-2020/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-festival-konkurs-zimova-fantaziya-rizdvyani-vizerunki-2020/
http://fest-portal.com/ev/syajvo-rizdvyanih-zirok-mizhnarodnij-festival-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/syajvo-rizdvyanih-zirok-mizhnarodnij-festival-mistetstv/
http://kievarttime.org/
http://fest-portal.com/ev/sonyashnik-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-onlajn-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-onlajn-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/gold-star-fest-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-talantov/
http://fest-portal.com/ev/gold-star-fest-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-talantov/
https://sites.google.com/view/zlagodafest?fbclid=IwAR3fLjgju50JbJoJA6GhX4QaIKU6tXIA-HvmFG4onx0U2S6vnB_rwGTi16Q
https://sites.google.com/view/zlagodafest?fbclid=IwAR3fLjgju50JbJoJA6GhX4QaIKU6tXIA-HvmFG4onx0U2S6vnB_rwGTi16Q
https://www.facebook.com/events/221792142702216
http://fest-portal.com/ev/viii-distantsijnij-mizhnarodnij-mistetskij-festival-konkurs-grand-fest-zima-2020-13-grudnya-2020-r-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/viii-distantsijnij-mizhnarodnij-mistetskij-festival-konkurs-grand-fest-zima-2020-13-grudnya-2020-r-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/viii-distantsijnij-mizhnarodnij-mistetskij-festival-konkurs-grand-fest-zima-2020-13-grudnya-2020-r-ukrayina/
https://moemisto.ua/kiev/vidkrittya-golovnoyi-novorichnoyi-yalinki-ukrayini-15776.html
https://moemisto.ua/kiev/vidkrittya-golovnoyi-novorichnoyi-yalinki-ukrayini-15776.html
https://nv.ua/ukr/kyiv/noviy-rik-2021-kiyevi-yak-svyatkuvatimut-novini-kiyeva-50124779.html
https://nv.ua/ukr/kyiv/noviy-rik-2021-kiyevi-yak-svyatkuvatimut-novini-kiyeva-50124779.html
http://www.doroga.ua/Pages/Events.aspx?EventID=572
https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-November-Residence-of-St-Nicholas-ukr
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 «Зимова країна» на ВДНГ (12.12.2020–14.03.2021, Національний 

комплекс «Експоцентр України»): https://aabb.com.ua/reklama-na-vdng-v-

period-novogo-roku-2020-2021/ 

 

 

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2020 

24, 25 – Новорічно-різдвяний концерт за участі провідних майстрів 

оперної та балетної сцени 

28, 29, 30  

(12:00, 

19:00),  

31  

(12:00, 

17:00) 

–  П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії за казкою 

Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король») 

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

19, 26, 27  

(15:00), 

20  

(12:00) 

– Т. Зілінська «Вертеп. Казки тихої ночі» (різдвяна музична 

лялькова фантазія для всієї родини) 

23, 24, 26 –  Новорічний концерт «Штраус в опереті» 

28, 29, 30 –  Святковий концерт «Різдвяні зустрічі». Українські колядки і 

щедрівки, класичні твори Й. Штрауса у виконанні артистів та 

оркестру театру 

29  

(11:00) 

– Музика В. Домшинського «Білосніжка та семеро гномів» 

(музична казка за мотивами твору братів Грімм) 

30  

(11:00) 

–   Музика С. Бедусенка «Лампа Аладдіна» (музична казка) 

 
Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

27, 30 

(12:00) 

–  «Снігова королева» (казка на 2 дії за мотивами однойменного 

твору Г. К. Андерсена). У виставі звучать вірші І. Франка, 

В. Сосюри та Р. Бернса 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

23, 24 – «Christmas songs». Музичний різдвяний концерт за участі 

М. Боднар (сопрано) та Н. Сміщенко (арфа) 

30 – Різдвяний концерт за участі П. Фруміна (скрипка) та 

https://aabb.com.ua/reklama-na-vdng-v-period-novogo-roku-2020-2021/
https://aabb.com.ua/reklama-na-vdng-v-period-novogo-roku-2020-2021/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2020
http://operetta.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
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С. Галайдюка (гітара) 

 

Київський академічний театр на Печерську: 

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

25, 28 – «Наше Різдво» (сімейна комедія) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

16 –  С. Прокоф’єв «Попелюшка» (балет на 2 дії за мотивами 

однойменної казки Ш. Перро) 

18 –  П. Чайковський  «Лебедине озеро» (балет на 2 дії) 

21, 22, 23, 

24, 28,  

29, 30   

(12:00, 

15:00) 

–  Д. Саратський «Санта 2. Глобальне потепління» (новорічний 

мюзикл на 2 дії) 

31  

(12:00, 

18:00) 

–  П. Чайковський «Лускунчик» (балет на 2 дії за казкою Е. Т. А. 

Гофмана «Лускунчик і Мишачий король») 

 

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

12  

(11:00), 

25  

(10:30, 

13:00),  

30  

(13:00) 

– М. Смілянець «Майстри новорічних чудес» (дивовижна історія; 

прем’єра) 

13  

(12:00), 

29  

(13:00) 

– Т. Макарова «Сніг відправляється в місто» (снігова історія  

дівчинки Тані) 

19  

(10:30, 

13:00, 

15:30),  

20  

(10:30, 

13:00),  

30  

(10:30) 

–  А. Воробйов «Сім добрих справ святого Миколая» (вистава-

гра)  

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://nut.kiev.ua/hruden-2/
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24  

(17:00), 

25, 26  

(15:30) 

–  Бал «Різдвяний» 

26, 27,  

29, 31  

(10:30), 

28  

(11:00) 

– А. Воробйов «Зимова казка» (випадок у лісі напередодні 

Нового року) 

26, 27, 31  

(13:00) 

– А. Воробйов «Новорічні пригоди Сніговика» (дива в новорічну 

ніч) 

27  

(15:30) 

–  Бал «Сюрприз» 

29  

(15:30) 

–  Бал «Веселий заєць» 

30, 31  

(15:30) 

–  Бал «Новорічний» 

 

Київський академічний театр «Актор» (вул. Велика Житомирська, 40): 

http://teatr-aktor.kiev.ua 

14, 23,  

30 

–  М. Гоголь «Ніч перед Різдвом» (музична комедія) 

28 –  «Лускунчик» (вистава за казкою Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і 

Мишачий король»). Читає – н.а. України О. Вертинський 

 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:  

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

19, 26 – «Новорічні хіти». Святковий концерт за участі піаніста-

віртуоза П. Ігнатьєва та джазової вокалістки К. Пурцеладзе   

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

25, 26, 27 

(11:00, 

13:00) 

–  «Новорічна історія іграшок» (дитяче новорічне свято) 

30, 31 –  П. Чайковський «Лускунчик» (балет на 2 дії  за казкою Е. Т. А. 

Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»). Вистава 

Академічного театру «Київ  Модерн-балет». Лібрето, 

хореографія та постановка – Раду Поклітару  

 

http://teatr-aktor.kiev.ua/
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Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

19  

(11:00, 

13:30) 

–  «Чарівна книга Миколая» (святкова вистава для дітей) 

25  

(11:00, 

13:00),  

26  

(11:00) 

– «Рапунцель. Новорічні дива» (вистава-мюзикл для дітей і 

дорослих за мотивами казки братів Грімм). Вистава 

Міжнародного театру пригод і фантастики «Каскадер» 

(м. Київ) 

29  

(11:00, 

14:00) 

–  «Superdoctor, або Не новорічні пригоди» (веселе і повчальне 

дійство для дітей) 

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

10-31 

(11:00) 

–  «Зіркові пригоди Дракоши» (новорічний перформанс)  

10-18  

(12:30), 

19-31  

(12:30, 

15:00) 

–  «Пригоди Хрумки в новорічному лісі» (новорічна феєрія) 

10-18  

(13:30), 

19-31  

(13:30, 

16:00) 

–  «Космічна новорічна подорож» (новорічний перформанс) 

 

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

18, 24 

(19:00), 

19, 20, 25, 

26, 27, 28, 

29, 30  

(13:00, 

16:00),  

31  

(13:00) 

–  Циркові пригоди «Дива Різдва» (новорічна вистава) 

 
Культурний центр Freedom Hall (вул. Кирилівська, 134): 

https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://www.circus.kiev.ua/
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21 –  Велика святкова свінгова програма «Merry Swinging 

Christmas». Різдвяні та новорічні пісні у виконанні ANIKO 

DOLIDZE BIG BAND 
 

President Hotel (Конгрес-хол,  вул. Госпітальна, 12): 

30  

(11:00, 

13:00),  

31  

(11:00) 

– «Новорічні пригоди на Ігробаченні» (феєрична інтерактивна 

казка): https://kiev.karabas.com/ua/novorichni-prigodi-na-

igrobachenni 

 

30, 31 – «Новорічний Привид Опери» (вистава-дивертисмент). Арії із 

оперет «Фіалка Монмартра», «Баядера», «Летюча миша» та ін. 

у виконанні О. Гребенюк, О. Монастирського, Д. Миколенко, 

Б. Кірєєва.: 

    https://kiev.karabas.com/ua/novorichnij-prizrak-operi-1 

 

 

Театри в умовах адаптивного карантину та заплановані 

прем’єри 
 

Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2020 

4 –  Дж. Россіні «Севільський цирульник» (опера на 3 дії) 

 

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

Сцена «77» 

5, 19 –  Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична комедія 

на 1 дію) 

9 –  Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію) 

20 –  Музика А. Пʼяццолли «Любовний монолог…» (моновистава за 

мотивами пʼєси Г. Г. Маркеса «Любовна одповідь чоловікові, 

який сидить в кріслі» у виконанні з.а. України А. Середи-

Голдун, з.а. України І. Беспалової-Примак (режисер-

постановник – н.а. України Б. Струтинський) 

Stage_Lab # Експериментальна сцена 

5  

(19:30) 

–  І. Бауершима «#На_краю_світу» (екзистенційна романтична 

комедія на 1 дію) 

https://kiev.karabas.com/ua/novorichni-prigodi-na-igrobachenni
https://kiev.karabas.com/ua/novorichni-prigodi-na-igrobachenni
https://kiev.karabas.com/ua/novorichnij-prizrak-operi-1
https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2020
http://operetta.com.ua/afisha/
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Театр у фойє 

10 – «Містерія туманного Альбіону» (музичне фентезі на музику 

британських композиторів). Вокально-пластичний перформанс 

солістки Національної оперети України М. Боднар (сопрано) та 

ансамблю артистів оркестру, балету та хору 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

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

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

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

23, 24 –   Е. Ростан «Сірано де Бержерак»  (драма) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

2, 12,  

20, 28 

– «Трамвай “Бажання”» (вистава на 1 дію за мотивами 

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

18 – «Стіна» (вистава на 1 дію за п’єсою Л. Якимчук та Т. Меттлера) 

19, 30 – «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 

3 – А. де Ла Пательєр, М. Делапорт «Майже сімейна вечеря» 

(майже комедія) 

4, 14 –   М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

Сцена під дахом 

17  

(19:30) 

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

21, 28  

(19:30)  

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

сімейного альбому) 

 

 Київський національний академічний Молодий театр: 
https://molodyytheatre.com/afisha/2020-12 

Основна сцена 

http://ft.org.ua/ua/program
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://molodyytheatre.com/afisha/2020-12
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4, 31 –  М. Гоголь «Шинель» (мюзикл) 

Камерна сцена 

18, 31 –  І. Горовіц «Вона жила в Парижі» (вистава на 2 дії) 

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

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

Мікросцена 

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

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі 

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

8, 17, 31 –  М. Спіацці «Сімейний альбом/Album di Famiglia» (трагікомедія 

про вареники та 90-ті) 

28 –  С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/плакати/розуміти) 

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

Мала сцена 

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

з.а. України О. Жураківської) 

11 –  М. Досько «Лондон» (моновистава у виконанні Я. Федорчука) 

16 –  Д. Данілов «Людина з…» (оперативна розробка; вистава  на 

1 дію) 

 

 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

http://theatreonpodol.com/ 

Нова сцена 

1, 17, 18  –  А. Курков «Сірі бджоли» (драма) 

24 –  Л. Бугадзе «Навігатор» (спроба любити) 

26  

(18:00) 

–  Леся Українка «Камінний господар» (драма) 

Зала Ігоря Славинського 

4  

(19:00),  

5, 6 

(18:00), 

26  

–   І. Франко «Імітація» (детектив) 

https://drama-comedy.kiev.ua/
http://theatreonpodol.com/
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(13:00, 

18:00) 

15 –  М. Панич «Спостерігач» (монолог для двох) 

 

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

на-грудень-2020 

16, 17 –  Н. Коломієць «FLOWER BOOM» / «Квітковий бум» (музична 

комедія на 2 дії) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances 

Основна сцена (Салон) 

3, 4 –  А. Дяченко «Бельведер» (трагікомедія) 

16 –  «Темні алеї» (композиція за творами І. Буніна) 

17 –  Е.-Е. Шмітт «Таємниця Шопена» (музична ініціація) 

Мікросцена 

2, 3 

(19:30) 

–  М. Панич «Дівчинка в акваріумі для золотої рибки» (вистава-

геометрія) 

8  

(19:30) 

–  «Сни Аліси» (сюрреалізм; вистава за твором Л. Керрола «Аліса 

в Країні чудес») 

 

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

7 – 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 

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

 

Київський академічний театр на Печерську: 

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

4  

 

–  «Наталка Полтавка.doc» (вистава-вербатім за мотивами п’єси 

І. Котляревського «Наталка Полтавка) 

14, 15 –  «Привид в обладунку» (детективна історія у стилі кіберпанку 

за класичними манга Масамуне Сіро) 

21 – «Покоління пепсі» (поетично-фантастичний трилер початку 

нульових за мотивами творів С. Жадана) 

http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуар-на-грудень-2020
http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуар-на-грудень-2020
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
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23, 24 –  І. Вирипаєв «Іранська конференція» (гуманістична дискусія) 

 

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

«Новий український театр» 

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

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

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
http://tuz.kiev.ua/afisha/Dec_2020 

Велика сцена 

2  

(12:00) 

–  К. Нестлінґер «Хлопчик із бляшанки» (неймовірно 

фантастична комедія на 2 дії) 

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

12 – К. Людвіг «Позичте тенора» (комедія на 2 дії) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2020-12 

5  

(11:00) 

12  

(17:00) 

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

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

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

14 – «Далеко по сусідству» (балет на 1 дію на музику зарубіжних 

композиторів) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

3, 4  –  «Животоки» (етношоу) 

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

галерея) 

18 –  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 

*** 

http://nut.kiev.ua/hruden-2/
http://tuz.kiev.ua/afisha/Dec_2020
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2020-12
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 

4 – В. Гібсон «Двоє на гойдалці» (оптимістична драма). 

Антрепризна вистава за участі Т. Шляхової та О. Зубкова 

(режисер-постановник – Т. Аркушенко) 

7 –  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) 

21 – «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) 

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

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

Ж. Богусевич) 

 

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

10 –  «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/ 

 

Національна музична академія України 

ім. П. І. Чайковського: https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-

akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

10  

(19:30) 

– «Імперія Янголів» (за мотивами однойменного твору 

Б. Вербера). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» (режисер – 

Є. Морозов) 

23  

(19:30) 

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

театру «ВІЗАВІ» 

24 –  «Вірні дружини» (детективна комедія за п’єсою В. Ольхівської 

«Добрі дружини»). Антрепризна вистава за участі В. Кобзар, 

Н. Васько, А. Кошмал та ін. (режисер – Т. Губрій)  

 

На сцені Будинку культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):  

10 – «Французький поцілунок» (комедія за п’єсою Р. Хоудона 

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

https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
https://www.facebook.com/events/2689833384568100/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html
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24 – А. Курейчик «Обережно, жінки!» (комедія). Вистава Театру 

«Тисячоліття» (м. Київ) 

 

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

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

1 – «Дон Жуан» (комедія). Антрепризна вистава за участі 

О. Вертинського, В. Біблів, М. Кукуюка та ін. (режисер – 

М. Голенко) 

6 –  «Історії кохання для дорослих» (кабаре-комедія за мотивами 

твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участі 

Я. Соколової, В. Харчишина, Г. Корогодського та ін. (режисер 

– В. Жила) 

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

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

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

11, 12 – О. Вампілов «Качине полювання» (драма). Антрепризна 

вистава за участі В. Горянського, О. Меламуда, Р. Халаїмова 

та ін. (режисер – В. Малахов) 

16 –  «Вбити дракона» (притча для дорослих за п’єсою Є. Шварца 

«Дракон»). Антрепризна вистава за участі О. Меламуда, 

Д. Ступки, О. Суханова та ін. (режисер – В. Горянський) 

 

 

Театральні гастролі 
  

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

24, 29 –    «Прийшов чоловік до жінки» (лірична комедія). Антрепризна 

вистава за участі акторів одеських театрів І. Охотніченко та 

О. Агоп’яна (автор і режисер – С. Злотников) 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

Гастролі Чернігівського обласного академічного українського музично-

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

 26 

(15:00, 

19:00) 

–   «Ніч перед Різдвом» (музична комедія на 1 дію за мотивами 

повісті М. Гоголя) 

 

На сцені Будинку культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):  

Гастролі Чернігівського обласного академічного українського музично-

https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

3 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (народна музична 

комедія на 2 дії) 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

1  Музей видатних діячів української культури  

(Музей Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Дай, Боже, щастя!» 

– В. Матюшенко (сопрано), Р. Якобінчук (мецо-сопрано), 

В. Цимощук (фортепіано), Н. Насікан (художнє слово) 

3 –  Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

(диригент – І. Пучков). Солісти – Ю. Стьопін, В. Лесь 

(скрипка), О. Дарбінь (альт), І. Пацовський, І. Чекайло, 

В. Рекало (віолончель) 

 4 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського 9, кв.4) 

«Музичні подорожі країнами світу» 

– В. Матюшенко (сопрано), З. Володарська (фортепіано), 

Б. Матвійчук (флейта), Н. Насікан (художнє слово) 

8 «Хіти джазу» 

– Біг-бенд Національного академічного духового оркестру 

України (диригент – О. Вікулов). Солістка – А. Башкіна 

 9 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського 9, кв.4) 

«Українські народні пісні в обробці Б. Лятошинського» 

–  Л. Ткач (сопрано), Н. Афанасьєва (фортепіано) 

10 Концерт із циклу «Вечори виконавської майстерності».  

 До 250-річчя від дня народження Людвіга ван Бетховена  

(1770–1827) 

– Концерт учнів та випускників Київської середньої 

спеціалізованої музичної школи імені М. В. Лисенка 

15 –  Концерт за участі Л. Монастирської (сопрано), Т. Штонди 

(бас), В. Дитюка (тенор), Ансамблю народних інструментів 

«Рідні наспіви» (художній керівник – Ю. Карнаух) 

16 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського 9, кв.4) 

«Вокальні перлини» 

–  О. Харламов (бас) 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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23 

(13:00) 

Національний Києво-Печерський історико-культурний 

заповідник (вул. Лаврська, 9, корп. 25) 

«Різдво крокує світом» 

–  Вокальне тріо «Козачка»: Т. Школьна, І. Карзанова, 

О. Шушвар, Ансамбль народних інструментів «Дивограй» 

(художній керівник – В. Чорнокондратенко) 

23 

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121)      

«Чарівна класика» 

–  В. Матюшенко (сопрано), О. Табуліна (мецо-сопрано), 

Ансамбль класичної музики «Фрески»: О. Конопляна 

(скрипка), Л. Баранова (віолончель), К. Баришевська 

(фортепіано) 

24 «Різдво у стилі джазу» 

– Біг-бенд Національного академічного духового оркестру 

України (диригент – О. Вікулов). Солістка – О. Лукачова 

(вокал) 

27 Різдво a cappella 

–  Вокальний гурт ManSound  

28 

(15:00) 

Національний Києво-Печерський історико-культурний 

заповідник (вул. Лаврська, 9, корп. 25) 

Пам'яті естрадного та оперного співака (баритон), 

н.а. СРСР Мусліма Магомаєва (1942–2008) 

– А. Юрченко (баритон), Ансамбль народних інструментів 

«Дивограй» (художній керівник – В. Чорнокондратенко) 

30 Новорічна феєрія Штрауса 

– Національний президентський оркестр (художній керівник і 

головний диригент – А. Молотай) 

*** 

 – 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/ 

 1 

(19:30) 

 Музична Італія 

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

Н. Пилатюк (скрипка), В. Балаховська (орган); О. Метей 

(сопрано), С. Андрощук (тенор), Т. Войтех (фортепіано) 

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/


16 

 

 2 

(19:30) 

 Її величність скрипка. Ювілейний вечір народного артиста  

України Анатолія Баженова  

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

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

України Квартет ім. М. Лисенка, з.д.м. України 

Н. Магомедбекова (фортепіано), заслужені артисти України 

Т. Гавриленко (мецо-сопрано), Н. Пилатюк (скрипка), 

В. Балаховська (орган); С. Андрощук (тенор), Т. Рой (флейта) 

 3 

(19:30) 

Загублене танго 

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

Н. Пилатюк (скрипка), М. Сидоренко (орган); Т. Войтех 

(фортепіано) 

11 

(19:30) 

Музика з ароматом кави 

– Камерний ансамбль «Равісан», заслужені артисти України 

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

(орган); О. Дудниченко (скрипка), А. Полуденний (віолончель), 

Т. Бабашин (контрабас), А. Дубій (баян) 

17 

(19:30) 

Різдвяна рапсодія 

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

18 

(19:30) 

Різдвяні вечори у стилі бароко (вечір перший) 

  На святого Миколая 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – з.д.м. України Б. Пліш), з.а. України І. Харечко 

(орган); І. Гусєва (сопрано), О. Гордик (мецо-сопрано), 

Р. Меліш (контртенор), О. Вознюк (тенор), Н. Фоменко 

(клавесин) 

21 

(19:30) 

Різдвяні вечори у стилі бароко (вечір другий) 

Органні твори Баха 

–   Н.а. України І. Калиновська (орган) 

22 

(19:30) 

Різдвяний настрій 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

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

К. Баженова (фортепіано), І. Харечко (орган) 

29 

(19:30) 

Різдвяні вечори у стилі бароко (вечір третій) 

–  Заслужені артисти України Т. Гавриленко (мецо-сопрано), 

К. Баженова (клавесин), М. Сидоренко (орган); Т. Рой (флейта), 

Є. Кострицький (скрипка), А. Шипунов (гітара) 

30 

(19:30) 

Різдвяні вечори у стилі бароко (вечір четвертий) 

Антоніо Вівальді «Пори року» 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського     

(диригент – н.а. України І. Андрієвський). Солісти: з.а. України 
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О. Шиналь (сопрано), І. Гусєва (сопрано), Р. Меліш 

(контртенор), В. Заєць (скрипка), О. Стицюк (скрипка), 

Т. Андрієвська (скрипка), І. Андрієвський (скрипка), 

Н. Фоменко (клавесин) 

 

Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2020&page=1 

 3 –  Концерт н.а. України Людмили Монастирської 

11 –  Вечір сучасної хореографії за участі артистів балету театру 

 

Київський національний академічний театр оперети: 
http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list 

18  –  Концерт української музики «Від серця до серця» 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: http://palace-

ukraine.com/afisha/?eventhall=2 

3  –  Концерт Степана Хаусера (віолончель) у супроводі Київського 

концертного симфонічного оркестру під керівництвом 

Р. Зиглєра 

4 

(19:00), 

5  

(15:00, 

19:00) 

– Концертна версія рок-опери «MOZART» (у супроводі 

симфонічного оркестру) 

9 –  Олег Винник з програмою «Безумна любов» 

11 

(19:30) 

– Концерт Віденського Філармонічного Штраус-Оркестру 

(диригент – А. Деак) 

 19, 20 

(19:30) 

–  Ювілейний концерт н.а. України Ірини Білик 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

1 – «Вечір французької музики». Концерт Національного 

академічного духового оркестру України (диригент – 

О. Вікулов). Солісти – А. Башкіна та В. Костенко 

16 –  Концерт Олега Кензова 

 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:  

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2020&page=1
http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list
http://palace-ukraine.com/afisha/?eventhall=2
http://palace-ukraine.com/afisha/?eventhall=2
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27 

(16:00, 

19:00) 

–  «Твоя тінь». Шоу Театру тіней Teulis 

 

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

5, 12  

(12:00, 

16:00),  

6, 13  

(12:00) 

–  Шоу-програма «День народження. Свято цирку»  

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

 3 

(19:30) 

–   Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

 9 

(19:30) 

– «Música. Pasión. Tango». Концерт аргентинської та іспанської 

музики  

11 

(19:30) 

– «Міжгалактична медитація “Музика небесних сфер”». 

Музично-проєкційне шоу звукової медитації 

17 

(19:30) 

– Композитор і піаніст Андрій Соловйов з програмою «Джаз 

крізь час» 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

10 –  «Український диптих. Поезія». Концерт за участі Ю. Іздрика, 

А. Полежаки, І. Ельтек, Д. Лазуткіна, О. Боголюбова (рояль), 

Л. Фещака (контрабас), О. Мартинюка (перкусія) 

11 – «Український диптих. Музика». Концерт за участі В. Дитюка, 

А. Гонюкова, О. Киреєва та ін., симфонічного оркестру та хору 

театру 

17 – «Кончертанто». Концерт камерної музики (диригент-

постановник – В. Плоскіна) 

 

 Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

18 –  «З Днем народження, Едіт!». Концерт до 105-ї річниці від дня 

народження французької співачки Едіт Піаф 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

https://www.circus.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
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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10 – Гала-концерт з фрагментів вистав та концертних номерів із 

репертуару театру 

 

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

aktera-244.html 

 8 –   «Світова зірка класичної гітари». Концерт Марка Топчія  

 9 –  «"Намисто красних пісень" і нові авторські аранжування 

народної музики». Концерт Академічного камерного хору 

«Хрещатик» 

17 – «П’ять плюс три». Концерт за участі В. Соколова (скрипка), 

Н. Кулеби (альт), К. Кулеби (альт), А. Полуденного 

(віолончель), Р. Лопатинського (фортепіано), В. Васильєвої 

(скрипка), В. Осадчого (альт), А. Ставицького (віолончель) 

 

Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6): 

17 –  Авторський вечір письменника Степана Зарубіна 

 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а): 

11 

(18:00) 

–  «До тебе лине моя пісня». Концерт артистів Академічного 

ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби 

України В. Стельмаха (вокал) та О. Кадирова (рояль) 

 

Культурний центр Freedom Hall (вул. Кирилівська, 134): 

https://ticket.kiev.ua/freedom-hall/ 

4 – «Джазові історії кохання». П. Ігнатьєв (фортепіано), 

К. Пурцеладзе (вокал), А. Золота (водний живопис) 

23 –  Надія Мейхер. Музична моновистава «Feelings» 

 

*** 

 

9 – Гурт «Табула Раса». 30 років від часу утворення: 

https://kiev.karabas.com/ua/tabula-rasa-47 

10 – «Piano party». Концерт П. Ігнатьєва (фортепіано): 

https://kiev.karabas.com/ua/pavel-ignatev-3 

11  

(19:30) 

–   Кiноперформанс «Земля / ДахаБраха»: 

 https://kiev.karabas.com/ua/kinoperformans-zemlya-dahabraha 

13 –  Гурт ТНМК з шоу-програмою «Jazzy DeLuxe»: 

https://concert.ua/ru/event/tnmk-jazzy-

deluxe?gclid=EAIaIQobChMI55nF5dal7QIVi7WyCh3n8wC0EAA

YASAAEgKQ0PD_BwE 

https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-aktera-244.html
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-aktera-244.html
https://ticket.kiev.ua/freedom-hall/
https://kiev.karabas.com/ua/nadiya-mejher-muzichna-monovistava-feelings
https://kiev.karabas.com/ua/tabula-rasa-47
https://kiev.karabas.com/ua/pavel-ignatev-3
https://kiev.karabas.com/ua/kinoperformans-zemlya-dahabraha
https://concert.ua/ru/event/tnmk-jazzy-deluxe?gclid=EAIaIQobChMI55nF5dal7QIVi7WyCh3n8wC0EAAYASAAEgKQ0PD_BwE
https://concert.ua/ru/event/tnmk-jazzy-deluxe?gclid=EAIaIQobChMI55nF5dal7QIVi7WyCh3n8wC0EAAYASAAEgKQ0PD_BwE
https://concert.ua/ru/event/tnmk-jazzy-deluxe?gclid=EAIaIQobChMI55nF5dal7QIVi7WyCh3n8wC0EAAYASAAEgKQ0PD_BwE
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22  

 

Концерт на замовлення 

–  Концерт рокгурту «Жадан і Собаки»: 

    https://kiev.karabas.com/ua/zhadan-i-sobaki-13 

https://kiev.karabas.com/ua/zhadan-i-sobaki-13
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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 художній музей України: 

протягом 

місяця 

–  «Знак Соборності. Великий герб України: від Нарбута до 

Якутовича». Виставковий проєкт, присвячений столітній 

традиції великого герба України (в офлайн та онлайн 

форматах) :  

https://www.facebook.com/events/2840023759656807/ 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

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

567099073393981/ 

Будинок митрополита 

протягом 

місяця 

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

костюмів, ілюстрації українських художників до творів 

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

Брама Забаровського 

  до 15 –  «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 

Велика лаврська дзвіниця 

1-25 – «Святий Миколай. Історія у картинках». Графічні роботи-

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/events/2840023759656807/
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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комікси  учасників Міжнародного мистецького проєкту 

«Мальована стрічка»; авторські роботи художниць ГО 

«Асоціація майстрів клаптикового шиття України», UAHA 

(Українська Асоціація Ручної Творчості), майстрів 

Є. Могилевцевої, Я. Власенко-Бернацької, А. Пан та ін. 

(у рамках новорічного проєкту «Резиденція святого 

Миколая») : https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-November-

Residence-of-St-Nicholas-ukr 

 

Національний музей літератури України: 

до 9 –   «Наше село». Живопис М. Перевальської (м. Київ) 

до 10 – 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» 

7-14 – Мистецька виставка з особистого архіву художниці  

А. Перепелиці 

10-31 –  До 180-річчя від дня народження українського письменника, 

театрального і громадського діяча М. П. Старицького 

(1839–1904; у рамках музейної рубрики «Літературний 

календар») 

11-23 –  «У пошуках гармонії». Живопис українських мисткинь (за 

сприяння Української творчої жіночої фундації W’ART) 

протягом 

місяця 

– «Життєдайні джерела». Літературно-мистецька виставка 

української і світової класики видавництва «Знання» 

 –  «Повір у себе».  Виставка робіт декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва вихованців спеціалізованої 

школи-інтернату № 15 м. Києва (до Міжнародного дня 

людей з інвалідністю)  

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

танцівника та хореографа Сержа Лифаря (1905–1986; 

з колекції музею) 

До різдвяно-новорічних свят 

15-31 –  Виставка книг «Надзвичайні дива. Зимове чтиво для 

малечі» (у рамках літературно-мистецького проєкту 

«З книжкової полиці» у співпраці з провідними 

видавництвами України) 

з 17 –  «Вже мете зима снігами». Літературно-мистецька виставка 

(з музейної колекції) 

з 29 – Декоративно-ужиткове мистецтво з фондів Дирекції 

художніх виставок України у рамках культурно-

мистецького проєкту «Різдвяна виставка» 

https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-November-Residence-of-St-Nicholas-ukr
https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-November-Residence-of-St-Nicholas-ukr
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«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

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

до 6 –   «Мрії». Виставковий проєкт П. Кузнєцової (м. Харків) 
 

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

протягом 

місяця 

– «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 

до 6 –  «Дарунки музею». Роботи О. Міловзорова (м. Київ) 

з 3 –  Авторська лялька Я. Рассаднікової (м. Київ) 

протягом 

місяця 

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

від дня народження художниці 

 

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

до 13 – «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 10 – «Я все ж тебе кохаю…». Живопис Р. Жука (Україна – 

Нідерланди) 

до 14 – «Genius Loci». Виставковий проєкт А. Подерв’янської та 

О. Смирнова 

 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»): 

до 14 –  «Відтінки простору». Графіка М. Лубніна (м. Київ) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

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

до 13 – «ZHOVart». Творчий звіт пленеристів різних культурно-

мистецьких секторів: Г. Іпатьєвої, М. Шиліної, 

М. Карловського та ін. 

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 6 – «Філософія творчості». Художня виставка  ГО «Барви 

Життя» 

до 7 –   «Задзеркалля». Живопис на склі Л. Задоянчук (м. Вінниця) 

 –   «Ремінісценції». Живопис Г. Криволап (м. Київ) 

з 18 –  Всеукраїнська художня різдвяна виставка (образотворче та 

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
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
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декоративно-ужиткове мистецтво) 

 

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини: 

4-20 –  «Барви життя». Батик О. Дмитрієвої 

 

«Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей 

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

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

протягом 

місяця 

–  «Барви свободи. Майдан, мальований дітьми». Виставка 

дитячих малюнків, створених під враженнями від 

розповідей про Майдан 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: https://artarsenal.in.ua 

протягом 

місяця 

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

Роботи А. Сагайдаковського (м. Львів) 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

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

1-18 – «Срібне сяйво зими». Колективна виставка живопису та 

графіки Ф. Захарова, І. Марчука, В. Зарецького та ін.  

 

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

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

до 12 – «Стінка на стінку». Колективний виставковий проєкт 

А. Аджинджала, А. Атоян, В. Шерешевського та ін. 
  

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

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

до 6 – «Тартарари». Роботи Д. Красного: графіка, колажі, 

фотографії тощо (м. Київ) 

з 10 – «Грязне». Персональний художній проєкт  А. Саєнка 

(м. Київ) 

 

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

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

до 26 –  «ХО». Скульптура Є. Примаченка (м. Київ) 
 

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

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

3-4 –  І Французько-український фестиваль VR «Virtualité»: 

https://www.facebook.com/maidanmuseum.org
https://artarsenal.in.ua/
https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/m17art.center/
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 https://www.facebook.com/events/1453446624846052/ 

  

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

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

до 11 –  «Нове покоління». Виставка фоторобіт О. Невмержицької, 

Т. Мицик, К. Ревізор та ін. 
 

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

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

до 18 –  «Зелене море». Живопис В. Зленка (Білорусь)  

 

Артгалерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11): https://portal11.com.ua 

до 13 – «Чудовий новий світ?». Роботи номінантів премії Portal Art 

Prize 2020: В. Адкозалової, О. Антонюка, А. Білецької та ін.  
 

 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 4 –  «CRUSH». Живопис В. Радченко 
 

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

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

до 24 –  «Gnossienne». Скульптури А. Бачуріної та Жені Шень  
 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

з 2 –  «Semi Life». Живопис Д. Саліванова (м. Київ) 
 

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

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

 2-15 –  «Śniło mi się» («Наснилось»). І. Вєтєр (серія колажів)  
 

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

https://www.dolesko.com 

  1-28 – «Х Свято новорічної іграшки»: ялинкові іграшки та 

вітальні листівки, новорічно-різдвяна атрибутика, 

фотомайданчик, майстер-класи тощо:  

https://www.facebook.com/events/1453446624846052/
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/
https://portal11.com.ua/
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/
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https://www.dolesko.com/-H-SVYATO-NOVORIICHNOYI-

IIGRASHKI-.html 

 

Артгалерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 

69): http://www.tsekh.com.ua/?page_uid=1284116099&page_lang_id=3&page_type

=2 

протягом 

місяця 

– «Краєвиди». Роботи резидентів галереї: М. Білоуса, 

Р. Мірзоєва,  Є. Петрова 

 

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

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

 до 12 – «Від акції до перформативної скульптури». Мистецький 

проєкт М. Куліковської (Україна – Швеція) 

 

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

до 5 – «Ренесанс-ілюзії». Персональний проєкт А. Дудченка 

(м. Київ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/-H-SVYATO-NOVORIICHNOYI-IIGRASHKI-.html
https://www.dolesko.com/-H-SVYATO-NOVORIICHNOYI-IIGRASHKI-.html
http://www.tsekh.com.ua/?page_uid=1284116099&page_lang_id=3&page_type=2
http://www.tsekh.com.ua/?page_uid=1284116099&page_lang_id=3&page_type=2
https://www.facebook.com/ShchAC/
https://yagallery.com/
mailto:info_nplu@ua.fm
mailto:dif@nplu.org

