
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЛЮТИЙ  – 2021* 

Серед дат місяця: 

01–07.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних 
відносин 

13.02 – Всесвітній день радіо

16.02 – День вшанування військового журналіста України

20.02 – День Героїв Небесної Сотні

– Всесвітній день соціальної справедливості

21.02 – Міжнародний день рідної мови

26.02 – День кримського спротиву російській окупації

Головні релігійні свята 

15.02 – Стрітення Господнє

Докладніше про дати місяця натиснути тут 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 

 Всеукраїнський хореографічний фестиваль сучасної та естрадної

хореографії DANCE CREW (14.02):

https://www.facebook.com/events/839914429908511

 Міжнародна науково-практична конференція «Світовий та український

музичний театр у контексті сучасного культурного дискурсу» (22–23.02,

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського):

https://knmau.com.ua/nauka/konferentsiyi/

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавчого мистецтва «Зимова

казка» (27.02): http://fest-portal.com/ev/art-land-fest-zimova-kazka-kiyiv-

vseukrayinskij-festival-konkurs/

*** 

 Всеукрaїнський дистанційний конкурс фото-, кіно- та аудіовізуальних

мистецтв Світ ISee (07–17.02): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/

 Всеукраїнський дистанційний конкурс «Лавина Талантів» (09.02):

https://nashsled.com.ua/09.02.21-lav-tal/

 Міжнародний телевізійно-дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв

«Український унісон» (14.02): http://fest-portal.com/ev/ukrayinskij-unison-

* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 29.01.2021 р.).
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням.

http://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2020/Kalendar2020.pdf
https://www.facebook.com/events/839914429908511
https://knmau.com.ua/nauka/konferentsiyi/
http://fest-portal.com/ev/art-land-fest-zimova-kazka-kiyiv-vseukrayinskij-festival-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/art-land-fest-zimova-kazka-kiyiv-vseukrayinskij-festival-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
https://nashsled.com.ua/09.02.21-lav-tal/
http://fest-portal.com/ev/ukrayinskij-unison-mizhnarodnij-televizijno-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv/
https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2021/kalend2021.pdf
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mizhnarodnij-televizijno-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv/ 

 Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс Creativ flight   2021 / 

Творчий політ 2021 (14.02): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-

distantsijnij-festival-konkurs-creativ-flight-2021/ 

 Міжнародний продюсерський конкурс співаків, музикантів, авторів 

пісень, музикантів-інструменталістів, композиторів «Сила музики» 

(онлайн; 15.02): http://fest-portal.com/ev/sila-muziki-the-power-of-music-

mizhnarodnij-prodyuserskij-onlajn-konkurs-spivakiv-muzikantiv-avtoriv/ 

 Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс  

«Зірковий драйв» (13.02, м. Запоріжжя):  

https://sites.google.com/view/zlagodafest?fbclid=IwAR226NHEbgidiZRT3W3

bzirX-L9lvHkGtIATwv9mir3bjpUWfvnrN7DoytA 

 Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «Арт-Трамплін» 

(17.02): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-

konkurs-art-tramplin/ 

 Науково-практична конференція «Інтеграція науки та практики як 

механізм ефективного розвитку суспільства» (онлайн; 26–27.02, м. Львів). 

Секції конференції: Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури; 

Театральне мистецтво; Образотворче мистецтво; Декоративне і прикладне 

мистецтво та ін.: http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/arch/info/ 

 

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-02-2021 

7 –  О. Глазунов «Раймонда» (героїко-фантастичний балет на 2 дії) 

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

14 –  С. Прокоф’єв «Ромео і Джульєтта» (балет на 3 дії) 

16 –  Ю. Шевченко «За двома зайцями» (балет на 2 дії за мотивами 

п’єси М. Старицького) 

25 –  М. Скорульський «Лісова пісня» (балет на 3 дії за мотивами 

однойменної драми-феєрії Лесі Українки) 

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

 

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

Сцена «77» 

3, 17 –  Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію) 

http://fest-portal.com/ev/ukrayinskij-unison-mizhnarodnij-televizijno-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-festival-konkurs-creativ-flight-2021/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-festival-konkurs-creativ-flight-2021/
http://fest-portal.com/ev/sila-muziki-the-power-of-music-mizhnarodnij-prodyuserskij-onlajn-konkurs-spivakiv-muzikantiv-avtoriv/
http://fest-portal.com/ev/sila-muziki-the-power-of-music-mizhnarodnij-prodyuserskij-onlajn-konkurs-spivakiv-muzikantiv-avtoriv/
https://sites.google.com/view/zlagodafest?fbclid=IwAR226NHEbgidiZRT3W3bzirX-L9lvHkGtIATwv9mir3bjpUWfvnrN7DoytA
https://sites.google.com/view/zlagodafest?fbclid=IwAR226NHEbgidiZRT3W3bzirX-L9lvHkGtIATwv9mir3bjpUWfvnrN7DoytA
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-art-tramplin/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-art-tramplin/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/arch/info/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-02-2021
http://operetta.com.ua/afisha/
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6 –  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) 

12, 24 –  Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична комедія 

на 1 дію) 

*** 

7  

(12:00) 

– Т. Зілінська «У ритмі Африки» (музична казка на 1 дію). 

Вистава перша мистецько-освітнього проєкту «Перший крок у 

велике мистецтво», створеного за підтримки Українського 

культурного фонду 

21  

(12:00) 

–  Т. Зілінська «Велика Jazz-подорож» (музична казка на 1 дію). 

Вистава друга мистецько-освітнього проєкту «Перший крок у 

велике мистецтво», створеного за підтримки Українського 

культурного фонду 

28  

(12:00) 

–  «Іспанські історії» (музична казка на 1 дію). Вистава третя 

мистецько-освітнього проєкту «Перший крок у велике 

мистецтво», створеного за підтримки Українського 

культурного фонду 

Stage_Lab # Експериментальна сцена 

9, 23  

(19:30) 

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

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

з.д.м. України О. Білозуб) 

16 

(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) 

27 

(19:30) 

– І. Бауершима «#На_краю_світу» (екзистенційна романтична 

комедія на 1 дію) 

Театр у фоє 

7, 27 –  Ж. Оффенбах «Звана вечеря з італійцями» (оперета на 1 дію) 

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

(комічна опера на 1 дію) 

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

британських композиторів). Вокально-пластичний перформанс 

солістки театру М. Боднар (сопрано) та ансамблю артистів 

оркестру, балету та хору 



4 

 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

 3 –  «Ах, цей Оффенбах!» (вистава-попурі з творів  Ж. Оффенбаха) 

6, 20 –   «# Додому» (вербатім). Вистава акторської майстерні Богдана 

Бенюка (режисер – О. Щурська) 

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

23 – «Твоя дочка, Єва» (драма на 1 дію за сценарієм фільму 

І. Бергмана «Осіння соната»). Постановка і музичне рішення – 

Я. Ушпік 

25 –  «Ліквідація» (не просто комедія  за мотивами сатиричної п’єси 

В. Шендеровича «Два янголи, чотири людини») 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

11, 23 – «Сірано де Бержерак»  (сценічна фантазія за мотивами 

однойменної п’єси Е. Ростана)  

12, 19 –   І. Франко «Украдене щастя» (драма на 2 дії) 

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

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

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

9, 14, 24 – «Трамвай “Бажання”» (вистава на 1 дію за мотивами 

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

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

Х. Левіна) 

25, 27 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

 

 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:   

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

Основна сцена 

3, 27 – А. де Ла Пательєр, М. Делапорт «Майже сімейна вечеря» 

(майже комедія) 

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

19, 21,  –   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія з антрактом)  

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
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23 

Сцена під дахом 

2  

(19:30)  

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

сімейного альбому) 

8, 18 

(19:30) 

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

 

 Київський національний академічний Молодий театр: 
https://molodyytheatre.com/afisha/2021-02 

Основна сцена 

18 –  М. Гоголь «Шинель» (мюзикл) 

Камерна сцена 

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

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

Мікросцена 

28 –  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, 23 –  С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/плакати/розуміти) 

14 –  П. Ар’є  «Сталкери» (специфічна комедія) 

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

19, 21 –  М. Спіацці «Сімейний альбом/Album di Famiglia» (трагікомедія 

про вареники та 90-ті) 

27, 28 –  О. Лягушонкова «Ерендіра не хоче вмирати» (трагіфарс) 

Мала сцена 

5, 20 –   Н. МакКартні «Дім» (колективне сновидіння) 

6, 27  

(15:00) 

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

з.а. України О. Жураківської) 

7  

(15:00), 

26  

(19:00) 

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

рішення) 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-02
https://drama-comedy.kiev.ua/
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21  

(15:00) 

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

 

 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

http://theatreonpodol.com/ 

Нова сцена 

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

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

25  –  Леся Українка «Камінний господар» (драма) 

20  

(18:00) 

–  Л. Бугадзе «Навігатор» (спроба любити) 

Зала Ігоря Славинського 

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

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

20, 21  

(18:00)  

– «Імітація» (вистава-детектив за романом І. Франка «Для 

домашнього огнища») 

26 

(19:00), 

27  

(13:00, 

18:00) 

–  Д. Глаттауер «Вбити не можна розлучитися» (комедія) 

 

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

12, 13 – Н. Коломієць «FLOWER BOOM/Квітковий бум» (комедія-

мюзикл на 2 дії) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

Основна сцена (Салон) 

5, 21 –  Е.-Е. Шмітт «Таємниця Шопена» (музична ініціація) 

 

25 –  А. Дяченко «Бельведер» (трагікомедія) 

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

Мікросцена 

2, 3  –  М. Панич «Дівчинка в акваріумі для золотої рибки» (вистава-

http://theatreonpodol.com/
http://teatr-koleso.kiev.ua/
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
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(19:30) геометрія) 

12, 26  

(19:30) 

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

Країні чудес») 

 

14  

(19:30) 

– «Призначено на злам» (капкан фантазій; вистава на 1 дію за 

мотивами  п’єси Т. Вільямса) 

 

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

8 – М. Кіяновська (автор віршів) «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 

 

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

 

Київський академічний театр на Печерську: 

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

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

нульових за мотивами творів С. Жадана) 

10, 11 – «Привид в обладунку» (фантастичний комікс з елементами 

кіберпанку за класичними манга Масамуне Сіро) 

16 

(19:00), 

21  

(18:00) 

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

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-02 

4, 7,  

13, 27  

(17:00) 

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

мотивами твору Ш. Перро «Попелюшка») 

7, 20 

(11:00),  

13  

(13:00) 

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

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

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
http://tuz.kiev.ua/afisha/Feb_2021 

Велика сцена 

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-02
http://tuz.kiev.ua/afisha/Feb_2021
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5, 6 

(12:00) 

–  «До кого приходить святий Миколай» (казка за мотивами 

твору О. Каретник «Тільки диво») 

6, 27 – К. Людвіг «Позичте тенора» (комедія на 2 дії) 

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

Мала сцена 

5, 24  

(19:00) 

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

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

6 –  В. А. Моцарт «Весілля Фігаро» (трилер; концертно-сценічна 

версія на 2 дії) 

21 

(12:00, 

15:00) 

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

Гофмана «Лускунчик і Мишачий король») 

27 –  Г. Доніцетті «Viva la Mamma (Нехай живе мама!), або 

Театральні порядки та безпорядки» (комічна опера на 2 дії) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/liutyi-3/ 

«Новий український театр» 

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

Театр «Божа корівка» 

21  

(12:00) 

– М. Смілянець «Майстри чудес» (дивовижна історія) 

 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua 

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

17 –  Б. Томас «Здрастуйте, я ваша тітонька!» (комедія на 2 дії) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 6   

(18:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

14 

(18:00), 

–  «Весілля в Авлабарі» (музична комедія за п’єсою А. Цагарелі 

«Ханума») 

https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://nut.kiev.ua/liutyi-3/
http://teatr-aktor.kiev.ua/
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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17, 18,        

19 

 (19:00) 

27  –  «Животоки» (етношоу) 

Онлайн-трансляції:  

https://kontramarka.ua/uk/theatre/onlajn-konferencia-1068.html  

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

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

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

галерея) 

28 –  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 

*** 

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) 

13 –  Р. Хоудон «Третій зайвий» (комедія). Антрепризна вистава за 

участі А. Савченко, К. Вертинської, Д. Соловйова та ін. 

(режисер – В. Белозоренко) 

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

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

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

 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий 

палац): https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html 

13 –  «Варшавська мелодія 2» (театральна фантазія І. Афанасьєва 

за п’єсою Л. Зоріна «Варшавська мелодія»). Антрепризна 

вистава за участі А. Роговцевої, А. Сеітаблаєва, К. Степанкової 

та ін. 

18 –  «Женихи» (комедія на 2 дії за пʼєсою М. Гоголя «Одруження»). 

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

О. Скороходової та ін. 

21 –  А. Вівальді, М. Ріхтер, Ф. Ґласс, К. Мартінес, А. Пярт «Діти 

ночі» (балет на 2 дії). Друга частина трилогії «Children of the 

Night» за участі народних артистів України К. Кухар та 

О. Стоянова, артистів Національної опери України 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/onlajn-konferencia-1068.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
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(хореографія і постановка О. Абдукаримова) 

 

 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 

4 

(19:30) 

– «Імперія янголів» (за мотивами однойменного твору 

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

Є. Морозов) 

11 

(19:30) 

– «Самотність в мережі» (за однойменним романом 

Я. Вишневського). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» 

25 –  «Любов не за сценарієм» (комедія). Антрепризна вистава за 

участі К. Кістень, О. Яреми, М. Трепікової (режисер – 

А. Артіменьєв) 

 

На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для 

дітей та юнацтва:  

7  Вечір одноактних балетів  Академічного театру  

 «Київ Модерн-балет»  

–  Музика доби Ренесансу та ірландська народна музика «In vino  

veritas» (балет на 1 дію); 

– Музика Ф. Шопена «Дев’ять побачень» (балет на 1 дію). 

Лібрето, хореографія та постановка – Раду Поклітару: 

https://kiev.ticketsbox.com/ua/event/kyiv-modern-ballet-in-pivo-

veritas-devyat-svidanij-a.html 

 

Будинок актора (вул. Ярославів Вал, 7): http://actorhall.com/ 

5 – А. Чехов «Чайка» (нова версія). Вистава Класичного 

художнього альтернативного театру (м. Київ). У головній 

ролі – н.а. України Л. Кадочникова 

10 –    О. Анненко «Поцілунок Монро». Вистава Київського театру-

студії «Новоліття» (режисер – В. Журбенко) 

12 –  «Ніч з графом Каліостро» (містична комедія про кохання за 

мотивами повісті О. Толстого «Граф Каліостро»). Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру (м. Київ) 

16 –  А. Чехов «Освідчення» (комедія). Вистава Монотеатру «МІФ» 

(м. Київ) у виконанні з.а. України М. Фіци (режисер-

постановник – П. Миронов) 

27  До 150-річчя від дня народження Лесі Українки  

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
https://kiev.ticketsbox.com/ua/event/kyiv-modern-ballet-in-pivo-veritas-devyat-svidanij-a.html
https://kiev.ticketsbox.com/ua/event/kyiv-modern-ballet-in-pivo-veritas-devyat-svidanij-a.html
http://actorhall.com/
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– Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода). Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру (м. Київ) 

 

На сцені Культурного центру Freedom Hall: 

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

3, 4 –  «Два анекдоти на вечерю» (комедія за пʼєсами А. Чехова 

«Ведмідь» та «Пропозиція»). Антрепризна вистава за участі 

О. Сумської, О. Вертинського, Ю. Горбунова та ін. (режисер-

постановник – В. Жила) 

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

вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 

Д. Лаленкова (режисер – В. Астахов) 

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

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

та ін. (режисер – В. Малахов) 

17 –  «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) 

 

 

Театральні гастролі 
  

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

 28 –  «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 Будинку культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6): 
Гастролі Чернігівського обласного академічного українського музично-

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

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

комедія на 2 дії) 

  28  – Музика К. Стеценка «Сватання на Гончарівці» (музична 

комедія-жарт на 2 дії за однойменним твором Г. Квітки-

Основ’яненка) 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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Концерти та інші заходи 
 

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

1 Френк Сінатра 

–  Національний академічний духовий оркестр України 

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

2 Київська коляда 

– Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені 

Л. М. Ревуцького (головний диригент – В. Курач, диригент – 

А. Смірнов), Н. Матвієнко (народний спів), А. Паламаренко 

(художнє слово), В. Іваненко (сопрано) 

 3 

(15:00) 

 Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 

(вул. Лаврська, 9, корп. 25) 

«Калинове серце України» 

– Р. Якобінчук (мецо-сопрано), А. Юрченко (баритон); 

акомпанемент – Ансамбль народних інструментів «Дивограй» 

(художній керівник – В. Чорнокондратенко) 

 5 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Дай, Боже, щастя!»  

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

сопрано), Н. Афанасьєва (фортепіано)  

 6 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Музика душі» 

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

(художнє слово) 

6 Шуберт. Мендельсон. Брамс 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (диригент 

– І. Пучков) 

 7 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«Шедеври камерної музики ХІХ століття» 

– Ю. Шутко (флейта), М. Віхляєва (фортепіано), О. Єременко 

(художнє слово) 

9 Мусоргський – Картинки з виставки. Бізе – Щедрін – 

Кармен-сюїта 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – М. Мороз) 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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10 Шуберт. Малер. Ванхаль 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

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

Соліст – В. Гречух (контрабас) 

11 Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121)  

«Мальви кохання» 

– Р. Якобінчук (мецо-сопрано), А. Юрченко (баритон),  

В. Цимощук (фортепіано) 

13 

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121)  

«Let it snow» (Нехай сніжить) 

– Р. Смоляр (бас), В. Матюшенко-Матвійчук (сопрано); 

акомпанемент – Ансамбль народних інструментів «Дивограй» 

(художній керівник – В. Чорнокондратенко) 

13 «Щоб краще в світі жилося!» 

– Національна заслужена капела бандуристів України 

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

– Ю. Курач, диригент – В. Марунич). Художнє слово – 

А. Паламаренко  

18 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«Амадей – улюбленець богів» 

–  Т.  Андрієвська-Боденчук (фортепіано) 

20 

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121)  

«Ти – мій спокій» 

–  В. Матюшенко-Матвійчук (сопрано), Н. Базіна (фортепіано) 

20   Пам’яті Небесної Сотні 

     Музично-літературна композиція «Народжена вільною»  

– Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені 

Л. М. Ревуцького (головний диригент – В. Курач, диригент – 

А. Смірнов). Автор проєкту і режисер-постановник – 

О. Круковський 

27 «Христос родився, Бог воплотився!»  

–  Гурт «Хорея Козацька» (художній керівник – Т. Компаніченко) 

28 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«Італійська фантазія» 

–  А. Остапенко (гітара), Ю. Шутко (флейта) 
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Онлайн-трансляції 

 5 

(19:00) 

     Бетховен. Брамс 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Н. Пономарчук). Соліст – Д. Ткаченко 

(скрипка) 

 7  

(19:00) 

«Пори року. Погляд крізь віки»:  Вівальді, Чайковський, 

П’яццолла, Ріхтер 

– Квартет баяністів імені Миколи Різоля (художній керівник – 

О. Шиян) 

12 

(19:00) 

Моцарт. Вебер 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – С. Голубничий). Соліст – О. Саєнко 

(фагот) 

26 

(19:00) 

Концерти В. А. Моцарта 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – І. Палкін). Соліст – Ю. Кот (фортепіано) 

 

Національний будинок органної та камерної музики 

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

Itemid,59/lang,ua/ 

2 

(19:30) 

Твори Баха та Бетховена 

–  З.а. України І. Харечко (орган), О. Люба (сопрано), О. Гордик 

(мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон) 

 4 

(19:30) 

      Вечір французької музики 
–  Камерний ансамбль «Равісан», заслужені артисти України 

І. Іщак (контртенор), Н. Кравченко (фортепіано), О. Мороз 

(кларнет), М. Сидоренко (орган); О. Вознюк (тенор), 

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

6 

(19:30) 

 Музика кохання 

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

Н. Пилатюк (скрипка), І. Харечко (орган); С. Андрощук 

(тенор), Т. Войтех (фортепіано) 

8 

(19:30) 

Шедеври оперної класики 

– З.а. України Г. Бубнова (орган), з.а. Бурятії Л. Реутова 

(фортепіано), О. Швидка (сопрано), О. Бояринцева (мецо-

сопрано), А. Лабуть (мецо-сопрано), А. Кирилов (тенор), 

Р. Лузан (баритон) 

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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10 

(19:30) 

«Пори року» 

– Камерний ансамбль «Равісан», заслужені артисти України 

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

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

13 

(19:30) 

LOVE STORY 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

заслужені артисти України І. Пліш (сопрано), К. Баженова 

(фортепіано), І. Харечко (орган); С. Андрощук (тенор), Т. Рой 

(флейта) 

16 

(19:30) 

Музичне свято в стилі брасс 

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

В. Кошуба (орган), Ю. Кот (фортепіано), з.а. України А. Ільків 

(труба) 

18 

(19:30) 

Магія бароко 

–  З.а. України В. Балаховська (орган), Н. Хмілевська (сопрано), 

Р. Меліш (контртенор), К. Шарапов (скрипка), Т. Андрієвська 

(скрипка), В. Рекало (віолончель), Н. Фоменко (клавесин) 

20 

(19:30) 

«Затули мене крилом». Памʼяті Героїв Небесної Сотні 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – з.д.м. України Б. Пліш), заслужені артисти України 

І. Пліш (сопрано), Л. Бабашина (альт); Р. Лузан (баритон), 

В. Заєць (скрипка), О. Стицюк (скрипка), І. Дзядевич 

(віолончель), Д. Таванець (фортепіано)  

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

13 

(19:00),  

14   

(15:00, 

19:00) 

– «Музика сердець». Святкова шоу-програма до Дня святого 

Валентина  

18 Музична вітальня 

–  Концерт «Вівальді. Класика з Оксаною Мадараш» 

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

25 «Закохана душа» 

–  Концертна програма за участі заслужених артистів України 

Т. Ходакової та А. Поліщук 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/  

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

артистів Київського національного академічного театру 

оперети 

16 – «Напиши мені листа…». Вечір романсів за участі артистів 

Київського національного академічного театру оперети: 

І. Беспалової-Примак, О. Галушки, Я. Татарової, Р. Лещова, 

О. Чувпила. За роялем – з.а. України А. Поліщук 

18 –  «Музика. Любов. Кіно». Концерт за участі артистів Київського 

національного академічного театру оперети: А. Середи-

Голдун, А. Лук’яненко, В. Мірашніченка та соліста 

Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних 

сил України Є. Заморського 

 

Національний палац мистецтв «Україна»:  

20, 21 

(19:30) 

– «Notre dame de Paris Le Concert». Концертне виконання 

мюзиклу за романом В. Гюго «Собор Паризької Богоматері». 

Музика – Р. Коччанте 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html 

   6 –  Адріано Челентано. Кавер шоу гурту Jack London 

  12 

(19:30) 

– Концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound з 

програмою «Love Story» до Дня святого Валентина 

  14 

(18:00) 

– «Про любов жартома та всерйоз…». Концерт Н. Фаліон та 

гурту «Лісапетний батальйон» 

 
 

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

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

 14 – «Музичні історії кохання». Концерт за участі П. Ігнатьєва 

(фортепіано), К. Пурцеладзе (вокал), А. Золотої (водний 

живопис) 

 

Київський академічний музично-драматичний циганський театр 

«Романс» (пр-т Перемоги, 38): 

5 –  «Романтика романсу». Камерний концерт при свічках 

26 – Святковий концерт до річниці заснування Київського 

академічного музично-драматичного циганського театру 

«Романс» 

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
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Національний цирк України: https://www.circus.kiev.ua/ 

5  

(19:00),  

6, 7,  

21, 28  

(12:00, 

16:00) 

  Цирк нової генерації 

–  «Ecolibrum». Унікальна шоу-програма без залучення тварин 

12, 19, 26  

(19:00),  

13, 14,  

20, 27  

(12:00, 

16:00) 

–  «Love stories» («Історії кохання»). Циркові мандри 

протягом 

місяця 

–  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 

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

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

 2 

(19:30) 

– «Музика світла». Композитор і піаніст Pol Solonar з концертною 

програмою «Melancholy» 

14 

(16:30, 

18:00, 

19:30) 

–  Шоу-програма «День закоханих під зоряним небом» 

18 

(19:30) 

–   Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

 

Будинок актора (вул. Ярославів Вал, 7): http://actorhall.com/ 

11 – Концерт Академічного камерного хору «Хрещатик» 

з програмою «Viva La Musica!» 

14 –  «Вечір романсу». Концерт за участі з.а. України М. Шуляка, 

В. Рожковської. Партія фортепіано – І. Шуляк 

17 –  «Inspiration Classic». Концерт-присвята співачці Марії Каллас 

(1923–1977). Участь беруть: К. Болкуневич (сопрано), 

О. Братик (сопрано), О. Форкушак (бас-баритон), 

Н. Мамедьярова (фортепіано), А. Хоптинець (фортепіано) 

23, 24 –  «Камерна музика з Валерієм Соколовим». Концертна програма 

за участі В. Соколова (скрипка), О. Чорнокондратенко 

(скрипка), С. Грабовської (скрипка), В. Васильєвої (скрипка), 

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
http://actorhall.com/
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Н. Кулеби (альт), К. Кулеби (альт), А. Полуденного 

(віолончель), О. Шадріна (віолончель) 

28 –  Концерт з.а. України Ігоря Завадського (кнопковий акордеон) 

 

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

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

14 – «Чарівний вечір з класикою». Концерт Національного 

ансамблю солістів «Київська камерата» (диригент – 

В. Матюхін). Водний живопис – А. Золота 

 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а): 

25    «Північне сяйво». Едвард Гріг 

–  Київський камерний оркестр Національної філармонії України  

(головний диригент – Р. Кофман). У рамках проєкту скрипаля 

В. Борисова: 

    https://kiev.karabas.com/pivnichne-syajvo-edvard-grig-kiyivskij-

kamernij-orkestr 

 

Будинок-музей М. Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 121): 

https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska 

14 

(15:00) 

–  «Вальсуючі спогади з мансарди». Концерт студентів НМАУ 

ім П. І. Чайковського 

 

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

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

14 – Музичний вечір у День святого Валентина за участі 

А. Лаврентьєва  

27, 28 – «Король вальсу». Творчий вечір композитора, н.а. Молдови 

Євгена Доги 

 

 

*** 

 

2 Пам’яті співака, композитора, Героя України А. Кузьменка 

(1968–2015) 

– Концерт гурту «Скрябін»: https://kontramarka.ua/uk/skrabin-

66348.html 

4 – Концерт Київського камерного оркестру Національної 

філармонії України та скрипаля В. Борисова з програмою 

«Prodigy»: https://kontramarka.ua/uk/prodigikiivskij-kamernij-

orkestr-62420.html 

https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html
https://kiev.karabas.com/pivnichne-syajvo-edvard-grig-kiyivskij-kamernij-orkestr
https://kiev.karabas.com/pivnichne-syajvo-edvard-grig-kiyivskij-kamernij-orkestr
https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska
https://ticket.kiev.ua/freedom-hall/
https://kontramarka.ua/uk/skrabin-66348.html
https://kontramarka.ua/uk/skrabin-66348.html
https://kontramarka.ua/uk/prodigikiivskij-kamernij-orkestr-62420.html
https://kontramarka.ua/uk/prodigikiivskij-kamernij-orkestr-62420.html
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6 –  Концерт гурту «Табула Раса» : https://kiev.karabas.com/tabula-

rasa-48 

9 –  Брати Капранови. Літературно-музичний вечір з програмою 

«Любіть українок» : https://kiev.karabas.com/brati-kapranovi 

11, 12 – «Любов живе у повітрі…». Концерт гурту «Друга Ріка»    

https://kontramarka.ua/uk/druga-rika-66499.html 

14 У день всіх закоханих 

– Христина Соловій з програмою «Тримай мене міцно»: 

https://kiev.karabas.com/hristina-solovij-romanticheskaya-

programma 

16 – «Читання». Творчий вечір письменника, музиканта, 

громадського діяча Сергія Жадана: 

    https://kiev.karabas.com/chitannya 

26  

(20:00) 

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

https://kontramarka.ua/uk/otorvaldxv-65570.html 

https://kiev.karabas.com/tabula-rasa-48
https://kiev.karabas.com/tabula-rasa-48
https://kiev.karabas.com/brati-kapranovi
https://kontramarka.ua/uk/druga-rika-66499.html
https://kiev.karabas.com/hristina-solovij-romanticheskaya-programma
https://kiev.karabas.com/hristina-solovij-romanticheskaya-programma
https://kiev.karabas.com/chitannya
https://kontramarka.ua/uk/otorvaldxv-65570.html
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ВИСТАВКИ 

 

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

протягом 

місяця 

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

археологічні знахідки, які відображають культуру багатьох 

народів, що проживали у цьому регіоні від найдавніших 

часів до середньовіччя (із зібрання Вінницького обласного 

краєзнавчого музею) 

 – «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/ 

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 

протягом 

місяця 

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

1933 рр. художниці Лесі Марущак (Україна – Канада) 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: https://st-

sophia.org.ua/uk/golovna/ 

Виставкові зали «Хлібня» 

протягом 

місяця 

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

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

Брама Заборовського 

протягом 

місяця 

–  «Авторські новорічні листівки та пейзажі Києва». Офорти 

В. Іванова-Ахметова (м. Київ) 

 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»: 

https://kplavra.kyiv.ua/ua 

протягом 

місяця 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври». Оновлений 

виставковий проєкт з колекції заповідника 

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/namu.museum/
https://holodomormuseum.org.ua/
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://kplavra.kyiv.ua/ua
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(корпус 

№ 1) 

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 14 –   «Українські митці в офортах Василя Касіяна». До 125-річчя 

від дня народження українського художника, н.х. СРСР 

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

8-28 –  «І слово уста мої німії оживило – і я вчинила диво…». 

Літературно-мистецька виставка до 150-річчя від дня 

народження поетеси, прозаїка, перекладача, культурно-

громадської діячки Лесі Українки (1871–1913) 

10-28 –   «Квіти в житті і поезії Лесі Українки». Творчі роботи учнів 

гімназії №117 імені Лесі Українки (м. Київ) 

15-28 –  «У дитячому крузі». До 150-річчя від дня народження 

поетеси, прозаїка, перекладача, культурно-громадської 

діячки Лесі Українки (1871–1913). Спільно з Державною 

художньою середньою школою  ім. Т. Г. Шевченка 

(м. Київ) 

18-28 –  Літературно-мистецька виставка до Міжнародного дня 

рідної мови  

протягом 

місяця 

–  «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) 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

 до 3 –   «Море я бачу душею». Присвячено творчості художника, 

педагога, н.х. України В. Г. Пузиркова (1918–1999). У 

партнерстві з Національним художнім музеєм України та 

Національною академією образотворчого мистецтва і 

архітектури : 

https://www.facebook.com/events/398467468068148 

 

 «Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

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

до 14 –  «Метелик і тінь».  Скульптурні твори С. Карунської (бронза, 

мозаїка, папір) 

https://www.facebook.com/events/398467468068148
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
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Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка (пров. Тараса 

Шевченка, 8а): https://www.facebook.com/hatyna.shevchenka 

 до 24 – До 200-річчя українського підприємця-цукрозаводчика, 

інженера-конструктора, мецената П. Ф. Симиренка (1821–

1863). Матеріали з родинного архіву Симиренків-Хропалів, 

які зберігаються у колекції Будинку-музею Тараса Шевченка 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

протягом 

місяця 

– «Калинові береги». 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 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

https://honchar.org.ua 

протягом 

місяця 

Онлайн-виставка 

– «Іван Гончар: 110». До дня народження художника, 

етнографа, колекціонера, н.х. України І. М. Гончара (1911–

1993) 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:  

http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu 

до 10 –  «Крізь чужі обличчя». Колажі К. Ситої (м. Київ) 

 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): http://www.sholomaleichemmuseum.com 

 3-25 –  «Крило янгола». Живопис Д. Ноздрі (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 

 

Музей книги і друкарства України: https://www.mkdu.com.ua 

  до 21 – «Творча сила свободи. Ініціативи Майдану». Виставковий 

проєкт зі збірки Національного меморіального комплексу 

Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності: 

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

 

Будинок-музей М. Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 121): 

https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska 

  з 25 – «Простори Лесі». Виставка сценографії до вистав поетеси, 

https://www.facebook.com/hatyna.shevchenka
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://honchar.org.ua/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
http://www.sholomaleichemmuseum.com/
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
https://www.mkdu.com.ua/
https://www.facebook.com/events/815546942338743/
https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska
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прозаїка, перекладача, культурно-громадської діячки Лесі 

Українки (1871–1913) 

 

Музей гетьманства: http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php 

  до 14 –  «Винуватиці». Виставка керамічних скульптур та графіки 

А. Іллінського (м. Київ) 

  до 15 –  «Епоха в шовку». Персональна виставка вишитих картин 

Л. Гончарук (м. Київ) 
 

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

http://dvnshu.com 

   4-15 –  «Кареніна не згодна». Живопис І. Гаршиної (м. Суми) 

 

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

http://tychynamuseum.com.ua 

 до 26 –  «Мій шлях то із костриці, то із жоржин». До 130-річчя від 

дня народження поета, перекладача, громадського та 

державного діяча П. Г. Тичини (1891–1967) 

 

«Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей 

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

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

  до 15 –  «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 

Мала галерея 

  до 14 – «Архів фотографа Олександра Ранчукова». Роботи 

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

Ранчукової 

 

Національний центр Олександра Довженка: 

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

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) 

 

http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php
http://dvnshu.com/
http://tychynamuseum.com.ua/
https://www.facebook.com/maidanmuseum.org
https://artarsenal.in.ua/
http://www.dovzhenkocentre.org/about/
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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 

 

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

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

   до 12 –  «Мандри». Живопис О. Ясенєва (м. Київ) 
 

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

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

   до 6 –  «Vario tempore et vario modo» («У різний час і по-різному»). 

Живопис С. Лопухової (м. Київ) 

  

«Voloshyn Gallery» (вул. Терещенківська, 13):   
https://www.facebook.com/voloshyngallery 

протягом 

місяця 

–  «Розкопки з майбутнього». Персональний проєкт М. Рідного 

(м. Харків) 

 

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

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

 до 10 – Виставковий проєкт «Іпостасі Олександра Сухоліта. 

Скульптура. Графіка. Живопис»  

 

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

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

  до 21 – Виставка робіт номінантів першої в Україні професійної 

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 5 – Виставка живопису індійського релігійного діяча, філософа і 

художника Шрі Чинмоя (1931–2007, Індія – США) 

 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

https://iananu.org.ua/novini/vistavki
https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/voloshyngallery
https://www.facebook.com/goldensection.auction/
https://www.facebook.com/m17art.center/
http://mytets.com/#anonces
https://www.facebook.com/thenakedroom
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протягом 

місяця 

–  Виставка вибраних робіт з нового проєкту Нікіти Кадана 

«Скалічений міф» 
 

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

https://www.dolesko.com 

  4-24 –  «Йдемо назустріч вічному». В експозиції представлено 

роботи (комп’ютерна графіка) з фондів кафедри 

містобудування архітектурного факультету Київського 

національного університету будівництва і архітектури, 

виконані студентами протягом 2020 – 2021 рр.  

 

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

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

 до 20 – «Точка і краєвид: Народний музей Авдіївки». Виставковий 

проєкт П. Армяновського у колаборації з художницями 

Народного музею: Х. Скрипниченко, О. Корбою, 

Л. Мережко та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач відділу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва.  

 

Електронна адреса: 

info_nplu@ua.fm ; dif@nplu.org , 

контакт. тел.: 425-23-26 

 

 

https://www.dolesko.com/
https://www.facebook.com/ShchAC/
mailto:info_nplu@ua.fm
mailto:dif@nplu.org

