
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  СІЧЕНЬ  – 2021* 

Серед дат місяця: 

01.01 – Новорічне свято

– Всесвітній день миру

20.01 – День Автономної Республіки Крим

22.01 – День Соборності України

27.01 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

29.01 – День пам’яті героїв Крут

Головні релігійні свята 

07.01 – Різдво Христове

19.01 – Богоявлення. Хрещення Господнє

Докладніше про дати місяця натиснути тут 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Біла

ластівка – Різдво 2021» (онлайн; 07–27.01): http://fest-portal.com/ev/bila-

lastivka-rizdvo-2021/

 Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс вокального мистецтва

«Зоряні октави» (08.01; у рамках культурно-мистецького проєкту

«Україна іде по Землі»): http://fest-portal.com/ev/zoryani-oktavi-

mizhnarodnij-televizijnij-festival-konkurs-vokalnogo-mistetstva/

 Всеукраїнський новорічний фестиваль мистецтв (онлайн; 13–15.01):

http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-novorichnij-festival-13-15-sichnya-

2021-roku/

 Всеукраїнський дистанційний літературний конкурс «Зоряна Брама»

(22.01): http://fest-portal.com/ev/24-j-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv-

zoryana-brama/

*** 

* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.12.2020 р.).
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням.

http://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2021/kalend2021.pdf
http://fest-portal.com/ev/bila-lastivka-rizdvo-2021/
http://fest-portal.com/ev/bila-lastivka-rizdvo-2021/
http://fest-portal.com/ev/zoryani-oktavi-mizhnarodnij-televizijnij-festival-konkurs-vokalnogo-mistetstva/
http://fest-portal.com/ev/zoryani-oktavi-mizhnarodnij-televizijnij-festival-konkurs-vokalnogo-mistetstva/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-novorichnij-festival-13-15-sichnya-2021-roku/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-novorichnij-festival-13-15-sichnya-2021-roku/
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/
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 Вертеп-фест в Інтернеті (08–10.01): https://vertepfest.com/ 

 Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс талантів 

«Різдвяна зірка» (09.01, м. Запоріжжя): 

 http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-

vikovih-obmezhen-rizdvyana-zirka/ 

 Благодійна Різдвяна Свічечка 2021: вертепи, колядки, затишна атмосфера 

та різдвяний ярмарок у форматі онлайн (10.01): 

https://www.facebook.com/events/691866571513012 

 

 

Новорічні вистави та концерти 

 
 Новий Рік 2021 : святковий маршрут  (19.12.2020–20.01.2021):  

https://kyiv.dityvmisti.ua/folk-ukraine/novyi-rik-2021-sviatkovyi-marshrut/ 

 «Зимова казка». Шоу-програма для дітей та дорослих (19.12.2020–

19.01.2021, «Парк Київська Русь», с. Копачів, Київська обл.): 

https://moemisto.ua/kiev/pid-kievom-vidkrivaetsya-tsikl-shou-zimova-kazka-

191088.html 

 Зимові канікули 2020 – 2021 (04–09.01; афіша розваг та відпочинку «Діти 

в місті»): https://kyiv.dityvmisti.ua/blog/5979-iak-ditiam-provesty-zymovi-

kanikuly-2020-2021/#section2 

 Різдво у Музеї просто неба (07.01, Національний музей народної 

архітектури та побуту України): https://moemisto.ua/kiev/rizdvo-u-muzeyi-

prosto-neba-199311.html 

 

 

Національний комплекс «Експоцентр України» (просп. Академіка Глушкова, 

1): https://moemisto.ua/kiev/rizdvyana-programa-na-vdng-228705.html 

1-7 

(10:00) 

–   Резиденція Санти на ВДНГ: 

    https://concert.ua/uk/events/rezidentsija-santy 

1-17 

(10:00) 

–  «Різдвяна Фабрика Мрій» на ВДНГ : 

   https://kontramarka.ua/uk/rizdvana-fabrika-mrij-66007.html 

протягом 

місяця 

– «Зимова країна» на ВДНГ : https://kiev.karabas.com/ua/zimova-

krayina-na-vdng 

 

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-01-2021 

1  

(19:00),  

2  

(12:00, 

19:00) 

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

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

https://vertepfest.com/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-rizdvyana-zirka/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-rizdvyana-zirka/
https://www.facebook.com/events/691866571513012
https://kyiv.dityvmisti.ua/folk-ukraine/novyi-rik-2021-sviatkovyi-marshrut/
https://moemisto.ua/kiev/pid-kievom-vidkrivaetsya-tsikl-shou-zimova-kazka-191088.html
https://moemisto.ua/kiev/pid-kievom-vidkrivaetsya-tsikl-shou-zimova-kazka-191088.html
https://kyiv.dityvmisti.ua/blog/5979-iak-ditiam-provesty-zymovi-kanikuly-2020-2021/#section2
https://kyiv.dityvmisti.ua/blog/5979-iak-ditiam-provesty-zymovi-kanikuly-2020-2021/#section2
https://moemisto.ua/kiev/rizdvo-u-muzeyi-prosto-neba-199311.html
https://moemisto.ua/kiev/rizdvo-u-muzeyi-prosto-neba-199311.html
https://moemisto.ua/kiev/rizdvyana-programa-na-vdng-228705.html
https://concert.ua/uk/events/rezidentsija-santy
https://kontramarka.ua/uk/rizdvana-fabrika-mrij-66007.html
https://kiev.karabas.com/ua/zimova-krayina-na-vdng
https://kiev.karabas.com/ua/zimova-krayina-na-vdng
https://opera.com.ua/afisha?month=01-01-2021
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6 –  П. Чайковський, А. Лядов, А. Рубінштейн, Е. Гріг, Ж. Массне 

«Снігова королева» (балет на 2 дії за мотивами однойменної 

казки Г. К. Андерсена) 

7 – Новорічно-різдвяний концерт за участі провідних майстрів 

оперної та балетної сцени 

 
Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/afisha/ 
2, 4 

(12:00),  

6  

(12:00, 

15:00) 

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

лялькова фантазія для всієї родини) 

3  

(12:00) 

–  «У ритмі Африки» (казка на 1 дію; прем’єра) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

1  

(13:00)  

30  

(12:00) 

– «Джельсоміно в країні брехунів» (музична казка на 2 дії за 

мотивами твору Дж. Родарі) 

2  

(12:00) 

– Музика В. Васалатій «Попелюшка» (казка-мюзикл на 2 дії за 

кіносценарієм Є. Шварца)  

4, 6 

(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 

5  

(12:00) 

 –  Д. Гуменний «Мама сказала "Ні"» (нова українська казка на 

2 дії) 

 

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:   

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

7 –  Н. Птушкіна «Різдвяні марева» (комедія на 2 дії) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі 

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

3  

(12:00) 

–  В. Бойко «Даринка, Гриць та Нечиста сила» (весела й мудра 

казка) 

 

http://operetta.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://drama-comedy.kiev.ua/
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Київський академічний театр на Печерську: 

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

25  –  «Наше Різдво» (сімейна комедія) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

2, 3, 4, 5  

(12:00, 

15:00),  

6  

(12:00) 

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

Гофмана «Лускунчик і Мишачий король») 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-01 

Велика зала 

2  

(11:00, 

14:00, 

17:00) 

– О. Дмітрієва «Казка для маленького зайчика» (новорічна історія 

за казками С. Козлова) 

3, 5  

(11:00, 

14:00, 

17:00) 

– І. Федірко «Попелюшка. Новорічний бал» (казка-мюзикл за 

мотивами твору Ш. Перро «Попелюшка»; прем’єра) 

6  

(11:00, 

14:00) 

–  Ю. Шаповал «Красуня і Чудовисько» (казка-мюзикл за твором 

Г.-С. Вільньова та Ж.-М. Бомона) 

Мала зала 

2, 3,  

5, 6  

(11:30) 

– К. Лук’яненко «Різдвяна рукавичка» (новорічно-різдвяне 

дійство для дітей за мотивами української народної казки 

«Рукавичка») 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

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

1  

(13:00) 

–  С. Єфремов «Снігурчин концерт» (новорічна вистава) 

2  

(11:00, 

13:00, 

17:00) 

– Д. Драпіковський «Новорічний гармидер» (концертно-ігрове 

шоу) 

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-01
https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
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3  

(11:00, 

13:00) 

– Д. Драпіковський «Казка про музичну ялинку» (інтерактивна 

казка-забавка; прем’єра) 

6  

(11:00) 

–  В. Гайдай «Новорічні пригоди» (феєрична казка) 

7  

(11:00, 

13:00, 

17:00) 

–  С. Козлов «Снігова квітка» (новорічна казка) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2021 

2, 3  

(12:00) 

–   С. Маршак «Дванадцять місяців» (казка-феєрія на 2 дії) 

5, 6  

(12:00) 

– «Дюймовочка» (музична казка на 2 дії за мотивами 

однойменної казки Г. К. Андерсена) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/elementor-7530/ 

Театр «Божа корівка» 

2, 3  

(10:30) 

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

Нового року) 

2  

(13:00) 

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

ніч) 

2, 7  

(15:30) 

–  Бал «Новорічний» 

3  

(13:00) 

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

дівчинки Тані) 

3  

(15:30) 

–  Бал «Чарівний» 

4, 6  

(11:00),  

7  

(10:30, 

13:00)  

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

прем’єра) 

5  

(11:00),  

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

гра)  

6, 7  

(15:30) 

–  Бал «Різдвяний» 

 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2021
http://nut.kiev.ua/elementor-7530/
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Київський академічний театр «Актор» (вул. Велика Житомирська, 40): 

http://teatr-aktor.kiev.ua 

3  

(16:00),  

6, 31  

(19:00) 

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

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/  

3 – «Моя колядка над світом лине». Концерт-присвята видатному 

українському співаку І. С. Козловському (1900–1993) за участі 

солістів Київського національного академічного театру 

оперети: з.а. України Л. Доброноженко, О. Федоренко, 

Т. Дідух, М. Гари, В. Іванова, В. Сащука (концертмейстер – 

з.а. України А. Поліщук) 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

2  

(16:00) 

(20:00) 

–  Б. Павловський «Білосніжка» (балет на 2 дії за мотивами казки 

братів Грімм «Білосніжка та семеро гномів») 

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

Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»). Вистави за участі 

прими-балерини Національної опери України, н.а. України 

Катерини Кухар 

5 –  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  

 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

2  

(11:00, 

13:00),  

7  

(13:00) 

– «Снігова королева. Сила гарячого серця» (новорічна казка-

мюзикл за мотивами казки Г. К. Андерсена «Снігова 

королева»). Вистава Міжнародного театру пригод і 

фантастики «Каскадер»: https://concert.ua/uk/events/snigova-

koroleva?fbclid=IwAR14h1eUd_oMrJCjMPWzJFKmKSRwc0ok

0outWxOWBaaOSN7KjQFanhQxl2Q 

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

2-7 

(11:00) 

–  «Зіркові пригоди Дракоши» (новорічний перформанс)  

http://teatr-aktor.kiev.ua/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://concert.ua/uk/events/snigova-koroleva?fbclid=IwAR14h1eUd_oMrJCjMPWzJFKmKSRwc0ok0outWxOWBaaOSN7KjQFanhQxl2Q
https://concert.ua/uk/events/snigova-koroleva?fbclid=IwAR14h1eUd_oMrJCjMPWzJFKmKSRwc0ok0outWxOWBaaOSN7KjQFanhQxl2Q
https://concert.ua/uk/events/snigova-koroleva?fbclid=IwAR14h1eUd_oMrJCjMPWzJFKmKSRwc0ok0outWxOWBaaOSN7KjQFanhQxl2Q
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
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2-7  

(12:30, 

15:00) 

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

2, 3, 4,  

5, 6, 7  

(13:30, 

16:00) 

–  «Космічна новорічна подорож» (новорічний перформанс) 

 

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

2, 3, 4,  

5, 6, 7  

(13:00, 

16:00) 

–  Циркові пригоди «Дива Різдва» (новорічна вистава) 

 

Будинок актора (вул. Ярославів Вал, 7): https://kontramarka.ua/uk/nebo-i-zemla-

60798.html 

26 – «Небо і Земля». Колядки та щедрівки у виконанні Академічного 

камерного хору «Хрещатик» 

 

Будинок архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 

https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html 

 2 

(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– Новорічне Фікси шоу «Дід Мороз існує!» (вистава для дітей) 

 

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

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

   2     

(15:00), 

   3 

 (12:00) 

– П. Чайковський «Лускунчик» (сімейна музична вистава за 

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

Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

О. Олейнікової, М. Самарського та ін. 

   7 – «Вечори на хуторі біля Диканьки» (різдвяна вистава за 

мотивами повісті М. Гоголя «Ніч перед Різдвом»). 

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

В. Дмитрука та ін. 

 
Театр пісочної анімації «Золотий Лев» (вул. Саксаганського, 6): 

https://kyiv.dityvmisti.ua/art-studiya-zolotij-lev/ 

https://www.circus.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/nebo-i-zemla-60798.html
https://kontramarka.ua/uk/nebo-i-zemla-60798.html
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html
https://ticket.kiev.ua/freedom-hall/
https://kyiv.dityvmisti.ua/art-studiya-zolotij-lev/
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Трансляції онлайн  

1 – Г. К. Андерсен «Снігова королева» (пісочне шоу-казка; 

прем’єра). Художники: С. Данильченко, О. Крижановська 

5, 6, 7 –  Різдвяні казки та історії від Сашка Лірника та Театру пісочної 

анімації «Золотий Лев» (премʼєра) 

 

*** 

 
1, 2,  

3, 7 

(17:00) 

– «Чаросвіт» (театралізоване льодове шоу для всієї родини). 

Вистава цирку на льоду Saveliev Grand: 

    https://kyiv.dityvmisti.ua/osocor-residence/shou-dlia-vsiiei-sim-i-v-

osocor-residence-vystupyt-iedynyi-v-ukraini-tsyrk-na-lodu/ 

1, 2 

(12:00, 

18:00) 

– «Пригоди Санти та його друзів» (онлайн; новорічна шоу-казка): 

https://kyiv.dityvmisti.ua/family-quest-femili-kvest-1/novorichna-

shou-kazka-online-prygody-santy-ta-iogo-druziv/ 

2, 3  

(15:00, 

18:00) 

–  «Лускунчик» (симфонічне шоу з пісочною анімацією за казкою 

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

Л. Ґаджеро, пісочна анімація – С. Вадько : 

https://concert.ua/uk/events/luskunchyk?utm_source=facebook&ut

m_medium=cpc&utm_campaign=luskunchyk&fbclid=IwAR23zq

mZ4-h55daCe3Xr7rvsQTnwAZjZOWREi6rxtwyujeJ0-

10DC4pnYKw 

6  

(19:30) 

– «Ніч перед Різдвом» (комедія за однойменною повістю 

М. Гоголя). Вистава Театру «Маскам Рад» (м. Київ): 

https://www.facebook.com/events/208744414051325/ 

 

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-01-2021 

3 –  М. Лисенко «Наталка Полтавка» (сповнена гумору, танців та 

фольклору історія кохання на 2 дії) 

5 –  Дж. Б. Перголезі «Служниця-пані» (комічна опера на 1 дію) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/afisha/ 

Сцена «77» 

https://kyiv.dityvmisti.ua/osocor-residence/shou-dlia-vsiiei-sim-i-v-osocor-residence-vystupyt-iedynyi-v-ukraini-tsyrk-na-lodu/
https://kyiv.dityvmisti.ua/osocor-residence/shou-dlia-vsiiei-sim-i-v-osocor-residence-vystupyt-iedynyi-v-ukraini-tsyrk-na-lodu/
https://kyiv.dityvmisti.ua/family-quest-femili-kvest-1/novorichna-shou-kazka-online-prygody-santy-ta-iogo-druziv/
https://kyiv.dityvmisti.ua/family-quest-femili-kvest-1/novorichna-shou-kazka-online-prygody-santy-ta-iogo-druziv/
https://concert.ua/uk/events/luskunchyk?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=luskunchyk&fbclid=IwAR23zqmZ4-h55daCe3Xr7rvsQTnwAZjZOWREi6rxtwyujeJ0-10DC4pnYKw
https://concert.ua/uk/events/luskunchyk?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=luskunchyk&fbclid=IwAR23zqmZ4-h55daCe3Xr7rvsQTnwAZjZOWREi6rxtwyujeJ0-10DC4pnYKw
https://concert.ua/uk/events/luskunchyk?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=luskunchyk&fbclid=IwAR23zqmZ4-h55daCe3Xr7rvsQTnwAZjZOWREi6rxtwyujeJ0-10DC4pnYKw
https://concert.ua/uk/events/luskunchyk?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=luskunchyk&fbclid=IwAR23zqmZ4-h55daCe3Xr7rvsQTnwAZjZOWREi6rxtwyujeJ0-10DC4pnYKw
https://www.facebook.com/events/208744414051325/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-01-2021
http://operetta.com.ua/afisha/
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3 –  Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична комедія 

на 1 дію) 

5 –  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 

2, 27  

(19:30) 

– «Френк Сінатра». Моновистава на 1 дію у виконанні 

з.а. України Д. Шарабуріна (режисер-постановник – 

з.д.м. України О. Білозуб) 

30 

(19:30) 

– «Георг Отс». Моновистава на 1 дію за мотивами 

автобіографічних спогадів артиста у виконанні з.а. України 

Д. Шарабуріна (режисер-постановник – з.д.м. України 

О. Білозуб) 

Театр у фойє 

2 –  Музика та лібрето Г. Доніцетті «Дзвіночок» (комічна опера на 

1 дію) 

3, 31 –  Ж. Оффенбах «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» 

(опера-буф) 

4, 28 –  Ж. Оффенбах «Звана вечеря з італійцями» (опера-буф) 

5, 29 –  Й. С. Бах «Кавова кантата» (вечір-концерт) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

4, 26 – «Сірано де Бержерак»  (сценічна фантазія за мотивами 

однойменної п’єси Е. Ростана)  

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

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

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

1, 4,  

29 

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

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

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

Х. Левіна) 

http://ft.org.ua/ua/program
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31 –  В. Маковій «Буна» (вистава на 1 дію) 

 

 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:   

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

Основна сцена 

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

(майже комедія) 

30 –   М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

Сцена під дахом 

3  

(19:30)  

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

сімейного альбому) 

6, 29  

(19:30) 

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

 

 Київський національний академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-01 

Основна сцена 

28 –  М. Гоголь «Шинель» (мюзикл) 

Камерна сцена 

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

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

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

Мікросцена 

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

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі 

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

Основна сцена 

5 –  М. Спіацці «Сімейний альбом/Album di Famiglia» (трагікомедія 

про вареники та 90-ті) 

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

Мала сцена 

5 –   Н. МакКартні «Дім» (колективне сновидіння) 

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

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://molodyytheatre.com/afisha/2021-01
https://drama-comedy.kiev.ua/
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1 дію) 

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

з.а. України О. Жураківської) 

30, 31 

(15:00) 

–  І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія одного 

рішення) 

 

 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

http://theatreonpodol.com/ 

Нова сцена 

2  

(18:00) 

–  Б. Нушич «ОБЕЖ» (комедія) 

5 –  П. Медведєва «Сніг у квітні» (вистава з антрактом; 

    інсценізація повісті Т. Вільямса «Римська весна місіс Стоун») 

25  –  Леся Українка «Камінний господар» (драма) 

29 –  А. Курков «Сірі бджоли» (драма) 

31  

(18:00) 

–  Л. Бугадзе «Навігатор» (спроба любити) 

Зала Ігоря Славинського 

7, 31  

(13:00, 

18:00)  

–   І. Франко «Імітація» (детектив) 

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

26 –  М. Гоголь «Шинель» (повість з привидами) 

Трансляції онлайн 

2, 8,  

15, 23  

(19:00) 

–  Леся Українка «Камінний господар» (драма) 

9, 14, 22  

(19:00) 

–  І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (комедія) 

 

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

29, 30,  

31 

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

комедія на 2 дії) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

http://theatreonpodol.com/
http://teatr-koleso.kiev.ua/
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
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Основна сцена (Салон) 

30 –  «Аварія» (інсценізація за творами Ф. Дюрренматта) 

Мікросцена 

3  

(19:30) 

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

геометрія) 

 

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

27 –  Я. Гловацький «Таргани» (іронічно про еміграцію) 

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

рамках проєкту OPEN_MIND_СТУДЕНТ 

 

Київський академічний театр на Печерську: 

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

27 

 

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

І. Котляревського «Наталка Полтавка) 

28, 29 –  І. Вирипаєв «Іранська конференція» (гуманістична дискусія) 

30  

(18:00) 

– «Відрада та Втіха» (сторінки життя Соні Гриньової (за 

спогадами її сучасників)) 

 

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

«Новий український театр» 

2 – А. Арканов, Г. Горін «Маленькі комедії великого дому» 

(любовна серенада з антрактом) 

6 – І. Рибалко «Спекотна ніч у ”Ігуані“» (моремрії з фуршетом) 

7 – В. Кіно «Життя як диво» (сповідь зірки) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2021 

Велика сцена 

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

Мала сцена 

3  

(18:00),  

5  

(19:00) 

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

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://nut.kiev.ua/hruden-2/
http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2021
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Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

25 – «Иноходец». Музична моновистава-сповідь у виконанні 

н.а. України В. Засухіна (вокал, гітара). До річниці від дня 

народження російського поета і актора В. Висоцького (1938–

1980) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

29  –  «Животоки» (етношоу) 

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

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

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

29 –  «Хостел 24/7» (милотравматичний жарт; комедія на 1 дію)  

31 –   «# Додому» (вербатім). Вистава акторської майстерні Богдана 

Бенюка (режисер – О. Щурська) 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

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

Антрепризна вистава за участі Т. Шляхової та О. Зубкова 

(режисер-постановник – Т. Аркушенко) 

 

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

30 –  «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  

 

На сцені Культурного центру Freedom Hall: 

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

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

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

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
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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Леся Задніпровського та ін. (режисер – В. Жила) 

3 –  «Дівич-вечір» (комедія за мотивами роману Л. Каннінгем 

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

Н. Васько, В. Біблів та ін. (режисер – Т. Тихомиров) 

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

вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 

Д. Лаленкова (режисер – В. Астахов) 

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

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

В. Жила) 

30 –  Р. Куні «№13, або Олінклюзів» (ексцентрична театральна 

комедія). Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

В. Горянського, Л. Ребрик та ін. (режисер – В. Жила) 

31 –  В. Ольхівська «Віддані дружини» (детектив). Антрепризна 

вистава за участі Н. Васько, В. Біблів, В. Кобзар та ін. 

(режисер  – Т. Губрій) 

 

 

Театральні гастролі 
  

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

Гастролі Чернігівського обласного академічного українського музично-

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

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

однойменної повісті М. Гоголя) 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

3    З Новим роком! 

– Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (художній 

керівник – В. Чорнокондратенко), Київський квартет 

саксофоністів  (художній керівник – Ю. Василевич, саксофон-

сопрано), М. Мимрик (саксофон-альт), О. Москаленко 

(саксофон-тенор), С. Гданський (саксофон-баритон), 

В. Шпудейко (степ), В. Полянський (фортепіано), Т. Школьна 

(народний спів), А. Юрченко (баритон), К. Кондрашевська 

(сопрано) 

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


15 

 

 3 

(15:00) 

Меморіальний Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121) 

   «Італійська фантазія» 

–  Ю. Шутко (флейта), А. Остапенко (гітара) 

4 

(15:00) 

  Національний Києво-Печерський історико-культурний 

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

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

О. Шушвар; Ансамбль народних інструментів «Дивограй» 

(художній керівник – В. Чорнокондратенко) 

5     «Заметіль у ритмі вальсу» 

– Національний академічний духовий оркестр України (диригент 

–  М. Мороз). Солістка – Є. Ліпітюк (сопрано) 

5  Національний Києво-Печерський історико-культурний 

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

«Крила янгола» 

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

сопрано),  Ансамбль народних інструментів «Дивограй» 

(художній керівник – В. Чорнокондратенко) 

25 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

– Концертний дует «DUETTO CONCERTANTE»: Ю. Шутко 

(флейта), А. Остапенко (гітара) 

27 «У різдвяну нічку…» 

– Національна заслужена капела бандуристів України імені 

Г. І. Майбороди (художній керівник і головний диригент – 

Ю. Курач, диригент – О. Бояр). У програмі – колядки, щедрівки 

27 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«Багряний вечір догорів» 

– Р. Смоляр (бас), С. Бортник (тенор), В. Цимощук (партія 

фортепіано), Н. Насікан (художнє слово) 

28 – Ювілейний авторський концерт композитора і джазового 

піаніста Олександра Саратського 

29 Моцарт, Шостакович 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (головний диригент – М. Дядюра). Солісти – 

Д. Медоліз (флейта), Я. Некляєва (арфа) 

29 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

   «У родині – Україні» 
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–  Сольний концерт Руслани Якобінчук (мецо-сопрано) 

30     Моцарт, Шуман, Рунчак 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко). 

Соліст – Р. Рєпка (фортепіано)  

31 Шпор, Вагнер, Шенберг, Брух 

–  Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 

(художній керівник і головний диригент – В. Матюхін). 

Солісти – К. Бондар (скрипка), Я. Некляєва (арфа), А. Поліщук 

(мецо-сопрано), В. Буграк (альт), фортепіанний дует Kyiv 

Piano Duo: О. Зайцева, Д. Таванець 

31 

(15:00) 

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України 

(вул. Лаврська, 9 корп. 26) 

«Великий саксонець» (Георг Фрідріх Гендель) 

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

*** 

Онлайн-трансляції 

11 

(19:00) 

    «Таємниця Різдва» 

– Київський квартет саксофоністів (художній керівник – 

Ю. Василевич), Ансамбль народних інструментів «Рідні 

наспіви» (художній керівник – Ю. Карнаух). Солісти – 

С. Грінченко (баян), Є. Ліпітюк (сопрано), С. Бортник (тенор), 

О. Харламов (бас), В. Шпудейко (степ) 

13 

(19:00) 

   «Duetto Concertante» 

–  Ю. Шутко (флейта), А. Остапенко (гітара) 

15 

(19:00) 

Симфонічна музика Йозефа Гайдна 

– А. Баришевський (фортепіано), Академічний симфонічний 

оркестр Національної філармонії України (диригент – 

І. Палкін) 

16 

(19:00) 

Моцартіана 

– Київський камерний оркестр (головний диригент – 

Н. Пономарчук) 

протягом 

місяця 

– Трансляції концертів 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/ 

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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 2 

(19:30) 

Новорічний концерт  

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», заслужені артисти України 

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

М. Сидоренко (орган); з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано); 

В. Чікіров (ліричний баритон), С. Котко (колоратурний бас), 

Т. Рой (флейта) 

 4 

(19:30) 

     Різдвяні вечори у стилі бароко (вечір п’ятий) 

Органні твори старих майстрів 

–  З.а. України В. Балаховська 

5 

(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) 

7 

(19:30) 

Різдвяний концерт 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

заслужені артисти України І. Харечко (орган), І. Пліш 

(сопрано), Т. Гавриленко (мецо-сопрано), К. Баженова 

(фортепіано); С. Андрощук (тенор), М. Кушніренко (баритон) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

30  –  Концерт української музики «Від серця до серця» 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/  

5  –  «Історія кохання». Концерт для закоханих і не тільки за участі 

артистів Київського національного академічного театру 

оперети 

26 –  Вечір романсів «Напиши мені листа»  

29 – «Звуки мюзиклу». Світові хіти у виконанні з.а України 

І. Беспалової-Примак, Т. Дідух, К.  Басковського, Л. Титаренко 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

3, 4 – Великий різдвяний концерт Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського 

6, 7 – «Щедрик». Концерт співака і музиканта, з.а. України Олега 

Скрипки та Національного академічного оркестру народних 

інструментів України (НАОНІ) 

http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
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 25 – «Я, конечно, вернусь…».  Триб’ют-концерт М. Грицкана та 

друзів до річниці від дня народження російського поета і 

актора В. Висоцького (1938–1980) 

 

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

протягом 

місяця 

–  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 

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

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

  2 

(20:00), 

 3 

(18:30) 

– «Археоастрономія майя: спостерігачі Всесвіту». 

Повнокупольний фільм: віртуальна екскурсія у 6 храмах 

індійців майя – Сан-Хервасіо, Чічен-Іца, Ушмаль, Ецна, 

Паленке і Бонампак 

 2 

(21:00),                 

    3 

(20:00) 

– «Наша буремна планета: землетруси, вулкани, цунамі» 

(повнокупольна програма) 

 

Будинок архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 

https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html 

7 – Святковий концерт Національного ансамблю солістів «Київська 

камерата» (диригент – В. Матюхін). Водний живопис – 

А. Золота 

 

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

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

22 – «Король вальсу». Творчий вечір композитора, н.а. Молдови 

Євгена Доги 

 

*** 

 

1  Ексклюзивний концерт 

– Сергій Міхалок та рокгурт «Ляпис-98» з програмою 

«Метелиця»: 

    https://parter.ua/ru/event/ljapis-98 

4 –  Святковий новорічний концерт рокгурту «СКАЙ»: 

    https://www.facebook.com/events/864591880782812/ 

26 – «55 років». Концерт до дня народження з.а. України Ігоря 

Завадського (акордеон): https://kontramarka.ua/uk/igor-zavadskij-

https://www.circus.kiev.ua/
https://www.circus.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html
https://ticket.kiev.ua/freedom-hall/
https://parter.ua/ru/event/ljapis-98
https://www.facebook.com/events/864591880782812/
https://kontramarka.ua/uk/igor-zavadskij-koncert-do-dna-narodzenna-66127.html
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koncert-do-dna-narodzenna-66127.html 

29 –  «З тобою». Концерт співака і композитора Юрія Звонаря та 
інді-поп рокгурту Yura Zvonar : https://kontramarka.ua/uk/s-

toboj-65367.html 

31   Додатковий безпечний концерт 

–   Концерт фолк-метал рокгурту «Тінь Сонця»: 

 https://kontramarka.ua/uk/tin-sonca-66090.html 

https://kontramarka.ua/uk/igor-zavadskij-koncert-do-dna-narodzenna-66127.html
https://kontramarka.ua/uk/s-toboj-65367.html
https://kontramarka.ua/uk/s-toboj-65367.html
https://kontramarka.ua/uk/tin-sonca-66090.html
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ВИСТАВКИ 

 

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

  до 5  – «Володимирова спадщина: Київська православна 

митрополія у калейдоскопі української історії XVII–XVIII 

ст.». Унікальні зразки золотарства, стародруки й 

манускрипти, археологічні пам’ятки, гравюри тощо 

(у партнерстві з Національним Києво-Печерським 

історико-культурним заповідником та Національною 

бібліотекою України ім. В. І. Вернадського):  

     https://www.facebook.com/events/365237328262133/?acontext 

протягом 

місяця 

– «Андрій Мельник – воїн і соборник». До 130-річчя від дня 

народження державного, політичного та військового діяча, 

голови Проводу Організації українських націоналістів 

А. А. Мельника (1890–1964) 

 – «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) 

 – «Скіфський звіриний стиль: труднощі ”перекладу“». До 

100-річчя від дня народження археолога, дослідниці 

скіфських старожитностей В. А. Іллінської (1920–1979)  

 – 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: 

https://www.facebook.com/namu.museum/ 

до 24 –  «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/ 

протягом 

місяця 

– «Помічник, супутник, друг». Виставковий проєкт, 

присвячений темі зображення тварин в українському 

мистецтві XIX – початку ХХ ст. (твори О. Мурашка, 

В. Максимовича, М. Самокиша та ін.) 

 

Національний музей Голодомору-геноциду (вул. Лаврська, 3): 

https://holodomormuseum.org.ua 

https://www.nmiu.com.ua/
https://www.facebook.com/events/365237328262133/?acontext
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/namu.museum/
https://www.facebook.com/events/2840023759656807/
https://holodomormuseum.org.ua/
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протягом 

місяця 

–  «Марія». Проєкт пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–

1933 рр. художниці Лесі Марущак (Україна – Канада) 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

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

567099073393981/ 

Виставкові зали «Хлібня» 

 до 27 –  «Прощай 2020 Пам'ятай». Колективна виставка живопису та 

кераміки Е. Бєльського, К. Бурліної, В. Дейсуна та ін. 

Будинок митрополита 

 до 18 – «Палац казок Г. К. Андерсена». Ескізи декорацій та 

костюмів, ілюстрації українських художників до творів 

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

Брама Забаровського 

протягом 

місяця 

–  «Авторські новорічні листівки та пейзажі Києва». Офорти 

В. Іванова-Ахметова (м. Київ) 

 

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 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 4) 

–  «Святе Письмо в Україні». В експозиції  рідкісні Євангелія: 

рукописне кінця XVI – початку XVII ст., друковані, що були 

видані Печерською, Острозькою, Почаївською та 

Львівською братською друкарнями, рукописні Євангелія і 

Апостол, переписані в часи комуністичних гонінь 20-х років 

XX ст. тощо (спільно зі Свято-Успенською Києво-

Печерською лаврою і Музеєм «Православна Україна») 

 

Національний музей літератури України: 

до 18 –   «Людмила Жоголь у мистецькому колі». До 90-річчя від дня 

народження художниці та майстрині гобеленів, педагога 

Л. Є. Жоголь (1930–2015, з фондів Дирекції художніх 

виставок України)   

2-31 –  До 95-річчя від дня народження української та бразильської 

письменниці, літературознавця, перекладача Віри Вовк 

(у рамках музейної рубрики «Літературний календар») 

5-31 –  До 125-річчя від дня народження українського художника, 

н.х. СРСР В. І. Касіяна (1896–1976; з фондів музею) 

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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14-31 – «Наш  Агатангел  Кримський». До 150-річчя від дня 

народження  письменника, історика, перекладача та одного з 

організаторів АН України  А. Ю. Кримського (1871–1942, з 

музейної колекції) 

До різдвяно-новорічних свят 

до 20 –  Виставка книг «Надзвичайні дива. Зимове чтиво для 

малечі» (у рамках літературно-мистецького проєкту 

«З книжкової полиці» у співпраці з провідними 

видавництвами України) 

 –  «У світлі Вифлеємської зорі». Іконопис, роботи сучасних 

народних майстрів, українські народні строї (з музейної 

колекції) 

 

«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

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

до 10 –  «Краса врятує». Фотовиставка творів О. Баженова, 

К. Барана, Д. Копилова та ін. 
 

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

 до 17 –  «Лялькове диво». Колективна виставка ляльок та живопису 

А. Кацан, К. Косьяненко, П. Пінчука та ін. 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

  до 18 –  Авторська лялька Я. Рассаднікової (м. Київ) 

протягом 

місяця 

– «Калинові береги Марії Примаченко». Твори н.х. України 

М. О. Примаченко (1909–1997; з фондової колекції музею) 

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

від дня народження художниці 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:  

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

до 6 –  «The cut». Виставковий проєкт Є. Чепурної (Chepurna) та 

М. Чорної (Chorna) 

 

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

http://www.sholomaleichemmuseum.com 

до 20 –  «Жовідь Forever!». Фотовиставка І. Сауткіна (м. Київ) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

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

протягом 

місяця 

– «Вітер. Гайдамака. Кущ. МіСт». Твори трьох українських 

художників: А. Гайдамаки, А. Куща, В. Вітра 

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
http://www.sholomaleichemmuseum.com/
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
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Музей книги і друкарства України: 

протягом 

місяця 

– «Творча сила свободи. Ініціативи Майдану». Виставковий 

проєкт зі збірки Національного меморіального комплексу 

Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності: 

https://www.facebook.com/events/815546942338743/ 

 – «Класна виставка. Від усього серця». Художні роботи 

С. Жданова (у рамках фестивалю «Зимові забави 

Азбукового Королівства Магів і Янголів») 

 

Центральний будинок художника НСХУ (вул. Січових стрільців, 1-5): 

http://dvnshu.com 

  до 10 –  «Калейдоскоп». Колективна виставка молодих українських 

художників 

протягом 

місяця 

–  Всеукраїнська художня різдвяна виставка (образотворче та 

декоративно-ужиткове мистецтво) 

 

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

http://tychynamuseum.com.ua 

 до 7 – «Дім, в якому…». Роботи Г. Животовської (батик, м. Київ) 

 

«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 

  до 24 – «Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!». 

Роботи А. Сагайдаковського (м. Львів) 

Мала Галерея 

  до 17 – «Архів фотографа Олександра Ранчукова». Роботи 

О. Ранчукова (1943–2019, Київ) з архіву К. Дімідової-

Ранчукової 

 

 

 

Національний центр Олександра Довженка: 

http://www.dovzhencentreko.org/events-2020/ 

https://www.facebook.com/events/815546942338743/
http://dvnshu.com/
http://tychynamuseum.com.ua/
https://www.facebook.com/maidanmuseum.org
https://artarsenal.in.ua/
http://www.dovzhencentreko.org/events-2020/


24 

 

протягом 

місяця 

–  «Польоти уві сні та наяву». Музейний проєкт, що досліджує 

однойменну культову кінострічку Р. Балаяна та епоху, в яку 

вона створювалася ( за підтримки Українського культурного 

фонду) 

 

Археологічний музей Інституту археології НАНУ (вул. Богдана 

Хмельницького, 15): https://iananu.org.ua/novini/vistavki 

протягом 

місяця 

– «Наказано не знати: українські археологи в лещатах 

тоталітаризму». Присвячено археологам, які, попри утиски 

й репресії, проводили дослідження та здійснили важливі 

наукові відкриття (за участі Українського інституту 

національної пам’яті та ін.) 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

 

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

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

 5-22 – «Рожева виставка». Персональний проєкт А. Немет 

(м. Львів) 
  

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

https://www.facebook.com/voloshyngallery 

 до 24 – «Не смішно». Роботи І. Ісупова різних періодів його 

творчості у різноманітних медіумах: від картин до 

скульптур (м. Київ) 

 

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

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

 до 31 – «Грязне». Персональна виставка А. Саєнка (м. Київ) 

 

Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):  

https://www.facebook.com/goldensection.auction/ 

 до 27 – Виставковий проєкт «Іпостасі Олександра Сухоліта. 

Скульптура. Графіка. Живопис»  

 

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

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

до 14 –  «На свята».  Живопис Н. Корф-Іванюк (м. Київ) 
 

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

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

протягом – Виставка робіт номінантів першої в Україні професійної 

https://iananu.org.ua/novini/vistavki
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/voloshyngallery
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://www.facebook.com/goldensection.auction/
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/m17art.center/
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місяця скульптурної премії – М17 «Sculpture Prize»: К. Бучацької, 

В. Буряник, Д. Галкіна та ін. 

  

Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12): 

http://mytets.com/#anonces 

 до 3 – «Різдвяний вернісаж». Колективна виставка  сучасних 

українських митців: О. Якібчук, В. Бездробного, О. Киян та 

ін. (живопис, графіка, скульптура)   

 

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

протягом 

місяця 

–  «Приховані простори». Персональний проєкт О. Манецького 

 

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

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

  до 3 – «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 

 

Центр сучасного мистецтва «Soviart» (Андріївський узвіз, 22а): 

https://www.facebook.com/1004486766269003/ 

до 17 –  «Навіть не думай». Живопис А. Варварова, І. Коновалова, 

С. Корнієвського, Е. Потапенкова 
 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

 до 13 –  «Semi Life». Живопис Д. Саліванова (м. Київ) 
 

Артгалерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 

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

=2 

до 16 – «Краєвиди». Роботи резидентів галереї: М. Білоуса, 

Р. Мірзоєва,  Є. Петрова 

 

 

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

протягом 

місяця 

–  «Мертві пси». Фотопроєкт А. Войтенко (м. Київ) 

 

 

 

 

http://mytets.com/#anonces
https://portal11.com.ua/
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://www.facebook.com/1004486766269003/
https://www.facebook.com/thenakedroom
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://yagallery.com/
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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 
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mailto:dif@nplu.org



