
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  КВІТЕНЬ  – 2021* 

 

Серед дат місяця: 

01.04 – День сміху 

02.04 – Міжнародний день дитячої книги 

06.04 – Всесвітній день мультфільмів 
 – Міжнародний день спорту заради миру та розвитку 

07.04 – Всесвітній день здоров’я 

11.04 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 
концтаборів 

12.04 – Міжнародний день польоту людини в космос  

 – День працівників ракетно-космічної галузі України 
17.04 – День довкілля 

18.04 – День пам’яток історії та культури 

21.04 – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

22.04 – Міжнародний день Матері-Землі 
23.04 – Всесвітній день книги та авторського права 

26.04 – День Чорнобильської трагедії 

 – Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську                              
катастрофу 

 – Міжнародний день інтелектуальної власності 
 – Всесвітній день поріднених міст 

28.04 – Всесвітній день охорони праці 

29.04 – Міжнародний день танцю 

30.04 – Міжнародний день джазу 

Головні релігійні свята 

07.04 – Благовіщення Пресвятої Богородиці 

25.04 – Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя) 
Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 VII Міжнародний фестиваль комедійного мистецтва «ГаШоТю́» (онлайн; 

27.03–01.04):  https://www.facebook.com/atamplua/ 

 XVIII Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини 

Docudays UA (онлайн; 26.03–04.04): https://docudays.ua 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічних мистецтв Kashtan 

Dance Festival (10.04): http://fest-portal.com/ev/kashtan-dance-festival-

vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnih-mistetstv/ 

                                        
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 31.03.2021 р.). 
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням. 

http://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2021/kalend2021.pdf
https://www.facebook.com/atamplua/
https://docudays.ua/
http://fest-portal.com/ev/kashtan-dance-festival-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnih-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/kashtan-dance-festival-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnih-mistetstv/
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 VII Фестиваль дитячої творчості «Танцювальний промінчик»  (17.04): 
http://fest-portal.com/ev/tantsyuvalnij-prominchik-vii-festival/ 

 І Всеукраїнський конкурс молодих піаністів KyivSmartPiano – 2021 (17–

18.04, НМАУ ім. П. І. Чайковського): https://knmau.com.ua/zaproshuyemo-
vzyati-uchast-u-i-vseukrayinskomu-konkursi-molodih-pianistiv-

kyivsmartpiano-2021/ 

 ІХ Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича (22–

25.04): https://www.vivatart.com.ua/konkursy/stankovich/  

 Міжнародний багатожанровий конкурс JAM у номінаціях: хореографія, 

вокал, оригінальний жанр (24.04): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-

bagatozhanrovij-konkurs-jam/ 

 II Міжнародний фестиваль-батл талантів SPACE STAR FEST (24–25.04): 

http://fest-portal.com/ev/space-star-fest-mezhdunarodnyj-festival-battl-
talantov/ 

 
*** 

 ХІІ Міжнародний дистанційний фестиваль образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Весняні Барви» (01–05.04): 
http://fest-portal.com/ev/hii-mizhnarodnij-distantsijnij-festival-
obrazotvorchogo-ta-dekorativno-prikladnogo-mistetstva-vesnyani-barvi/ 

 Всеукраїнський телевізійний хореографічний фестиваль-конкурс DANCE-

клас (03.04, м. Дніпро): http://fest-portal.com/ev/vseukrainskij-televizionnyj-
horeograficheskij-festival-konkurs-dance-klass/ 

 Всеукрaїнський дистанційний конкурс фото-, кіно- та аудіовізуальних 
мистецтв Світ ISee (05–17.04): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

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

 Всеукраїнський дистанційний конкурс творчих людей «ПроКреатив. 

Літературний виклик» (07–21.04): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/ 

 Всеукраїнський багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс 

мистецтв «Україна єдина» (22–25.04): http://fest-
portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-

literaturnij-viklik/ 

  

 V Міжнародний інтернет-конкурс мистецтв Musical South Palmyra  

(23–26.04, м. Одеса): http://fest-portal.com/ev/v-mizhnarodnij-internet-

konkurs-mistetstv-musical-south-palmyra-odesa-ukrayina/ 

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

24.04): http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-onlajn-festival-
konkurs-mistetstv/ 

 Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс дитячої та юнацької 

творчості «Біла ластівка – весна 2021» (у офлайн і онлайн форматах; 24–
25.04, м. Дніпро): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-

http://fest-portal.com/ev/tantsyuvalnij-prominchik-vii-festival/
https://knmau.com.ua/zaproshuyemo-vzyati-uchast-u-i-vseukrayinskomu-konkursi-molodih-pianistiv-kyivsmartpiano-2021/
https://knmau.com.ua/zaproshuyemo-vzyati-uchast-u-i-vseukrayinskomu-konkursi-molodih-pianistiv-kyivsmartpiano-2021/
https://knmau.com.ua/zaproshuyemo-vzyati-uchast-u-i-vseukrayinskomu-konkursi-molodih-pianistiv-kyivsmartpiano-2021/
https://www.vivatart.com.ua/konkursy/stankovich/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-konkurs-jam/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-konkurs-jam/
http://fest-portal.com/ev/space-star-fest-mezhdunarodnyj-festival-battl-talantov/
http://fest-portal.com/ev/space-star-fest-mezhdunarodnyj-festival-battl-talantov/
http://fest-portal.com/ev/hii-mizhnarodnij-distantsijnij-festival-obrazotvorchogo-ta-dekorativno-prikladnogo-mistetstva-vesnyani-barvi/
http://fest-portal.com/ev/hii-mizhnarodnij-distantsijnij-festival-obrazotvorchogo-ta-dekorativno-prikladnogo-mistetstva-vesnyani-barvi/
http://fest-portal.com/ev/vseukrainskij-televizionnyj-horeograficheskij-festival-konkurs-dance-klass/
http://fest-portal.com/ev/vseukrainskij-televizionnyj-horeograficheskij-festival-konkurs-dance-klass/
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/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
http://fest-portal.com/ev/v-mizhnarodnij-internet-konkurs-mistetstv-musical-south-palmyra-odesa-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/v-mizhnarodnij-internet-konkurs-mistetstv-musical-south-palmyra-odesa-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-onlajn-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-onlajn-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-bila-lastivka-vesna-2021/
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dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-bila-lastivka-vesna-2021/ 
 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?month=01-04-2021 

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

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

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

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

однойменної драми-феєрії Лесі Українки) 

18  

(14:00, 
19:00) 

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет на 2 дії). Вистава за 

участі артистів театру «Молодий балет Києва», студентів та 
учнів Київського хореографічного коледжу та 

хореографічної гімназії «Кияночка» 

24 –  Л. Мінкус «Дон Кіхот» (балет на 3 дії) 

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

 

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

Головна сцена 

18, 19, 20 – Музика М. Варконі «Доріан Грей» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

21 –  Музика В. Ільїна, В. Лукашова «За двома зайцями» (мюзикл 
за мотивами однойменного твору М. Старицького) 

22 – Музика Дж. Стайна «В джазі тільки дівчата, або Sugar» 
(мюзикл на 2 дії) 

23, 24 –  Музика Й. Штрауса «Летюча миша» (оперета на 3 дії) 

24  
(11:00) 

– Музика Г. Гладкова «Пригоди бременських музикантів» 
(музична казка за п’єсою Ю. Ентіна та В. Ліванова 

«Трубадур та його друзі») 

29 –  Ліна Костенко «Маруся Чурай» (поетична драма) 

Сцена «77» 

10  – Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-bila-lastivka-vesna-2021/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-04-2021
http://operetta.com.ua/afisha/
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Stage_Lab # Експериментальна сцена 

23 

(19:30) 

–  І. Бауершима «#На_краю_світу» (екзистенційна романтична 

комедія на 1 дію) 

 
Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-
center.com.ua/afisha/ 

10, 30 –  «Хостел 24/7» (милотравматичний жарт; комедія на 1 дію)  

22 –  «Ліквідація» (не просто комедія;  за мотивами сатиричної 
п’єси В. Шендеровича «Два янголи, чотири людини») 

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

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

29 – «Хочу в Париж». Моновистава за мотивами однойменного 
оповідання М. Веллера у виконанні з.а. України 

В. Голосняка 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

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

15, 16, 22 –  Г. Ібсен «Пер Гюнт» (драма) 

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

27 – «Сірано де Бержерак»  (сценічна фантазія за мотивами 
однойменної п’єси Е. Ростана) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

  17, 27 – «Трамвай “Бажання”» (вистава на 1 дію за мотивами 
однойменної п’єси Т. Вільямса) 

  24 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

25 – «Крум» (вистава на 1 дію за мотивами однойменної пʼєси 
Х. Левіна) 

 

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

Основна сцена 

12,  –   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія на 2 дії) 

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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24, 30 

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

Сцена під дахом 

10, 17  
(19:30)  

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

18, 26 
(20:00) 

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

 
Київський національний академічний Молодий театр: 
https://molodyytheatre.com/afisha/2021-04 

Основна сцена 

11, 25 – «Убити чи любити» (інтригуюча комедія за п'єсою Р. Тома 

«Вісім жінок») 

Камерна сцена 

11 –  Є. Безпалько «Жага моря» (подорож до себе без антракту) 

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

В. Винниченка «Момент», «На той бік» 

Мікросцена 

13 – «Ідеальне вбивство» (не детектив на 1 дію). Вистава за 

мотивами оповідань К. Воннеґута, Р. Бредбері, Х. Курейші, 
Ф. С. Фіцджеральда 

30 – «Фенілетиламін» (півтори години про кохання без 
антракту). Вистава за мотивами оповідань Р. Карвера,  

Дж. Д. Селінджера, Р. Бредбері та Д. Деррі  

 

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

Основна сцена 

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

21 – М. Спіацці «Сімейний альбом/Album di Famiglia» 

(трагікомедія про вареники та 90-ті) 

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

24 –  О. Лягушонкова «Ерендіра не хоче вмирати» (трагіфарс) 

Мала сцена 

15, 28  –   Н. МакКартні «Дім» (колективне сновидіння) 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-04
https://drama-comedy.kiev.ua/
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16 –  М. Досько «Лондон» (моновистава у виконанні 

Я. Федорчука) 

17  
(15:00) 

–  Д. Макміллан «Усі найкращі речі» (моновистава у виконанні 
з.а. України О. Жураківської) 

21  
 

– Д. Данілов «Людина з…» (оперативна розробка; вистава 
 на 1 дію) 

23  

 

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

одного рішення) 

 
Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

http://theatreonpodol.com/ 

Нова сцена 

17 
(13:00, 
18:00) 

– А. Курков «Сірі бджоли» (драма)  

     https://kontramarka.ua/uk/siri-bdzoli-54545.html  

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

29, 30 –  Е. Берджес «Механічний апельсин» (психологічний трилер) 

    https://kontramarka.ua/uk/mehanicnij-apelsin-64546.html  

Зала Ігоря Славинського 

11  
(18:00)   

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

     https://kontramarka.ua/uk/imitacia-65424.html  

17  

(18:00) 

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

      https://kontramarka.ua/uk/sposterigac-65006.html  

18  
(15:00, 

18:00)   

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

23, 27  
(19:00),  

24, 25  
(18:00) 

–   П. Портнер «Ножиці» (слідчий експеримент на 2 дії) 

      https://kontramarka.ua/uk/nozici-67545.html  

Онлайн-трансляції вистав: 

1 –  М. Горький «На дні» (драма) 

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

3 –  Д. Фо, Ф. Раме «Вільні стосунки» (комедія) 

http://theatreonpodol.com/
https://kontramarka.ua/uk/siri-bdzoli-54545.html
https://kontramarka.ua/uk/mehanicnij-apelsin-64546.html
https://kontramarka.ua/uk/imitacia-65424.html
https://kontramarka.ua/uk/sposterigac-65006.html
https://kontramarka.ua/uk/nozici-67545.html
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4 –  Т. Іващенко «Замовляю любов» (комедія для дорослих) 

7 – Л. Піранделло «Шестеро персонажів у пошуках автора» 

(вигадана історія на основі реальних подій) 

8 –  А. Чехов «Дядя Ваня» (сцени сільського життя) 

9 –  М. Булгаков «Щоденник молодого лікаря» (скорботний лист 

(історія хвороби)) 

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

на-квітень-2021-року 

Основна сцена 

  11 –  М. Куліш «Блаженний острів» (комедія) 

   23, 24,  
      25 

– Н. Коломієць «FLOWER BOOM/Квітковий бум» (комедія-
мюзикл на 2 дії) 

Камінна зала 

  10 – «МАЕСТРО АЗНАВУР. Une vie d`amour» (ностальгічний 
шансон в одному куплеті за п'єсою Т. Альохіної). 

Моновистава у виконанні з.а. України П. Миронова (Театр 
«Маскам Рад», м. Київ)  

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances 

Основна сцена (Салон) 

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

Мала сцена 

23  

(19:30) 

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

«Аліса в Країні чудес») 

  24  

(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/  

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

14, 15  

 

–  О. Михайлов «Білка, яка прожила 100 років» (фантазії Біблів 

і Жиркова) 

 

http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуар-на-квітень-2021-року
http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуар-на-квітень-2021-року
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
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Київський академічний театр на Печерську: 
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next 

16  

 (19:00),  
17  

(18:00) 

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

24, 25 

(18:00) 

–  А. Барікко «Море-океан» (філософський трилер, розіграний 

комедійними персонажами) 

 
Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-04 

11, 18  

(11:00) 

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

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

17  

(17:00),  
25  

(15:00) 

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

мотивами твору Ш. Перро «Попелюшка») 

 
Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Apr_2021 

Велика сцена 

13  – «Сон» (вистава-колаж за творами Т. Г. Шевченка) 

14 

(16:00) 

– Леся Українка «Лісова пісня» (драма-феєрія на 3 дії) 

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

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

Мала сцена 

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

 
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

10      Вечір сучасних балетів 

–  Музика Ф. Шуберта «Легенда про вічне кохання» (балет на 

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

композиторів) 

16, 17 –  Музика Ш. Гуно «Ромео і Джульєтта» (опера на 2 дії, 
виконується українською мовою) 

    29  –  П. Чайковський «Спляча красуня» (балет-феєрія на 2 дії) 

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-04
http://tuz.kiev.ua/afisha/Apr_2021
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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(15:00) 

 

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

«Новий український театр» 

16, 17, 21 – М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

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

Театр «Божа корівка» 

24  

(11:00) 

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

дорозі) 

 
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

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

beregina-697.html 

15 –  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

17  
  (18:00)  

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

Онлайн-трансляції вистав: 

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

4 –  «Животоки» (етношоу) 

11 –  М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (драма) 

18 –  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

17 –   А. Курейчик «Обережно, жінки!» (комедія). Вистава Театру 
«Тисячоліття» (м. Київ) 

18 –  «Він – моя сестра» (епатажний детектив). Антрепризна 
вистава за участі А. Хостікоєва та В. Горянського. Режисер-

постановник – В. Малахов 

 

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

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

11  
      (15:00, 

–  «Маленький принц» (балет на 2 дії на музику В. А. Моцарта 

та українських колискових у виконанні М. Пилипчак, за 

http://nut.kiev.ua/berezen-3/
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
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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       19:00) мотивами однойменного твору А. де Сент-Екзюпері). 

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

17 
     (14:00) 

– «Білосніжка з Катериною Кухар». Балет «Білосніжка та 
семеро гномів» на музику Б. Павловського за участі прими-

балерини Національної опери України н.а. України К. Кухар  

17 
(16:00) 

–  М. Булгаков «Майстер та Маргарита». Антрепризна вистава 
за участі О. Сумської, С. Міляєва, Н. Гончарової та ін. 

(постановка – В. Беляковича, музика – С. Манченка) 

21 –  А. Барікко «Море-океан» (філософський трилер, розіграний 

комедійними персонажами). Вистава Київського 
академічного театру на Печерську 

25 

(15:00, 
19:30) 

–  Композитор Я. Барнич «Гуцулка Ксеня» (мюзикл). Режисер-

постановник –  Р. Держипільський 

 

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 

  11 –  «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) 

15   

(19:30) 

– «Самотність в мережі» (за однойменним романом 

Я. Вишневського). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» 

  18 –  А. Дяченко «Бельведер» (трагікомедія). Вистава Київської 

академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я» за 
участі Л. Руснак, А. Сеітаблаєва, К. Степанкової (режисери 

– О. Скляренко та К. Степанкова) 

29  
(19:30) 

– «Імперія янголів» (за мотивами однойменного твору 
Б. Вербера). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» (режисер 

– Є. Морозов) 

 
На сцені Будинку актора:  

10 – А. Чехов «Чайка». Вистава Класичного художнього 

альтернативного театру (м. Київ), у головній ролі – н.а. 
України Л. Кадочникова 

     https://kontramarka.ua/uk/cajka-2829.html  

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://kontramarka.ua/uk/cajka-2829.html
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11 – Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода). Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру (м. Київ) 

     https://kontramarka.ua/uk/joganna-3357.html  

17 – «Ніч з графом Каліостро» (містична комедія про кохання за 
мотивами повісті О. Толстого «Граф Каліостро»). Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру (м. Київ) 

     https://kontramarka.ua/uk/dzuzi-kaliostro-40840.html  

18 – «Зірка Б…» (романтична комедія за п’єсою М. Себастіана 

«Безіменна зірка»). Вистава Класичного художнього 
альтернативного театру (м. Київ) 

      https://kontramarka.ua/uk/zirka-b-49224.html  

23 – Л. де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспанському 
стилі). Вистава Класичного художнього альтернативного 

театру (м. Київ): 

     https://kontramarka.ua/uk/sobaka-na-sene-2830.html  

 
На сцені Центрального будинку художника НСХУ:  

18 – Г. Голубенко «Одесский подкидыш» («Одеський 

підкидько»). Вистава Театру «Маски-шоу» (м. Одеса) за 
участі Г. Делієва, Б. Барського та Н. Бузько (режисер –  

Г. Делієв) 

https://kontramarka.ua/uk/odesskij-podkidys-67041.html  

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

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

14 – Б. Кінн «Жінка та її чоловіки» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участі Л. Ребрик, Леся 
Задніпровського, І. Рубашкіна та ін. 

15, 27 –  «Історії кохання для дорослих» (кабаре-комедія за новелами 
З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участі В. 

Харчишина, Г. Корогодського, О. Вертинського та ін. 
(режисер – В. Жила) 

16 –   «Вбити дракона» (притча для дорослих за п’єсою Є. Шварца 
«Дракон»). Антрепризна вистава за участі В. Горянського, 

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

18 – «Вірні дружини» (детективна комедія за п’єсою 
В. Ольхівської «Добрі дружини»). Антрепризна вистава за 

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

https://kontramarka.ua/uk/joganna-3357.html
https://kontramarka.ua/uk/dzuzi-kaliostro-40840.html
https://kontramarka.ua/uk/zirka-b-49224.html
https://kontramarka.ua/uk/sobaka-na-sene-2830.html
https://kontramarka.ua/uk/odesskij-podkidys-67041.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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22 –  «Тільки твоя» (комедія кохання). Антрепризна вистава за 

участі К. Кістень, О. Вертинського, Д. Маржеця та ін. 
(режисер – Ж. Богусевич) 

         23  –  «Два анекдоти на вечерю» (комедія за пʼєсами А. Чехова 
«Ведмідь» та «Пропозиція»). Антрепризна вистава за участі 

О. Сумської, В. Борисюка, Ю. Горбунова та ін. (режисер – 
В. Жила) 

        30 –  О. Вампілов «Качине полювання» (драма). Антрепризна 

вистава за участі Р. Халаїмова, О. Меламуда, М. Філіпович 
та ін. (режисер – В. Малахов)  

 

*********** 
 

Онлайн-вистави: 

1-10 
(12:00) 

– «Шинель». Безкоштовна відеовистава Київського 
академічного драматичного театру на Подолі за мотивами 

повісті М. Гоголя у межах проєкту «Театр 360 градусів»  
(режисер театральної версії – В. Федотова, режисер 

відеоверсії – В. Кондратюк) 

   https://kontramarka.ua/uk/onlajnvistava-sinel-67881.html 

17 – Леся Українка «Камінний господар». Відеовистава 
Київського академічного драматичного театру на Подолі у 
межах проєкту «Театр 360 градусів»  (режисер театральної 

версії – І. Уривський, режисер відеоверсії – В. Кондратюк) 
 

  

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

 10 «THE BEST OF THE BEATLES»  

– Національний академічний духовий оркестр України 
(диригент – М. Мороз). Солісти: В. Костенко (вокал), 

Р. Зайцев (саксофон), С. Шарінов (баритон) 

 11 – Музика Р. Смоляра «Король і блазень» (премʼєра; музично-

літературна композиція за мотивами однойменної казки 
Н. Андрос-Королюк) 

 13    «IMMERSION» («Занурення») 

–  Національний президентський оркестр (духовий оркестр; 
художній керівник і головний диригент – А. Молотай, 

диригент – М. Гусак). Солісти: О. Рудик (скрипка), А. 
Баришевський (фортепіано) 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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 17 Цикл концертів «Парад юних талантів. Діти і музика» 

–  Дитяча музична школа № 10 м. Києва (звітний концерт) 

 19 Із циклу концертних заходів «ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ МУЗИКА» 

   «На сьогодні, на завтра, назавжди – ти залишишся в серці 
моїм» (Ліна Костенко) 

–  Дитяча музична школа № 4 імені Д. Шостаковича м. Києва 
(до 75-річчя заснування; звітний концерт) 

 20 «Чи любите ви танго?». Присвячується Астору 

П’яццоллі 

–  Ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви»  (художній 

керівник – Ю. Карнаух). Солісти: А. Остапенко (гітара), 
Ю. Карнаух (бандонеон), О. Чорнокондратенко 

(скрипка), М. Віхляєва (фортепіано) 

 24 Восьмий концерт циклу «Перлини бароко». Антоніо 

Кальдара (1670–1736) 

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

С. Бортник (тенор), О. Харламов (бас), Національний 
ансамбль солістів «Київська камерата»  (диригент – 

О. Нікітюк), Хор ANIMA Київського національного 
університету культури і мистецтв (художній керівник – 

Н. Кречко), Хор хлопчиків та юнаків сектору практики 
Національної музичної академії України імені П. І. 
Чайковського (художній керівник – А. Шейко) 

28 Людвіг ван Бетховен: сонати для фортепіано і скрипки 

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

30 Шопен, Дворжак 

–  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/ 

     10 

 (19:30) 

Органна музика від бароко до романтики 

– З.а. України М. Сидоренко 

  12 

 (19:30) 

 «Бах та його сучасники» (концерт третій) 

  Камерні твори Баха та Вівальді 
– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – н.а. України І. Андрієвський), з.а. України 
І. Харечко (орган), О. Шиналь (сопрано), Н. Харченко (мецо-

сопрано), А. Лабуть (мецо-сопрано), А. Кирилов (тенор), 
П. Александров (бас), В. Тітов (бас) 

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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  29 

   (19:30) 

Маестро Вівальді «Пори року» 

– Н.а. України І. Кучер (віолончель), заслужені артисти 
України Н. Пилатюк (скрипка), М. Сидоренко (орган); 

Т. Войтех (фортепіано) 

  30 

   (19:30) 

Джованні-Баттіста Перголезі «STABAT MATER» 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 
(диригент – з.а. України Б. Пліш, хормейстер – М. Крістер-

Вандаловський), заслужені артисти України І. Пліш 
(сопрано), І. Харечко (орган), І. Гусєва (сопрано), Р. Меліш 

(контртенор) 

 
Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-04-2021 

23 –  Gala Italia. Галаконцерт з нагоди Дня Об’єднання Італії та 
160-ї річниці утворення Італійської Держави (1861–2021). 

Участь беруть: Л. Гревцова (сопрано), В. Дитюк (тенор), 
О. Крамарєва (сопрано), Симфонічний оркестр і хор 

Національної опери України 

 
Київський національний академічний театр оперети: 

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

  15, 16 –  Галаконцерт до відкриття головної сцени за участі артистів 
театру 

 
Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети:  
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/  

25 – «Він і Вона». Романтичний концерт за участі солістів та 

артистів балету Київського національного академічного 
театру оперети: М. Боднар, О. Галушки, М. Гуменного, 

Л. Іващик, Є. Криська 

 
Національний палац мистецтв «Україна»: https://palace-ukraine.com/afisha/ 

13, 14 –  Вечір прем’єр з Катериною Осадчою 

   17 

(15:00), 18 
(15:00, 
19:30) 

– Ірина Білик. Ювілейний концерт (режисер шоу – 

фотохудожник, стиліст, режисер кліпів Аслан Ахмадов) 

21 

(19:30) 
 

– «Пісні від Сонця і Землі». Великий весняний концерт 

Національного заслуженого академічного народного хору 
України імені Г. Г. Верьовки (генеральний директор – 

художній керівник Зеновій Корінець) 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-04-2021
http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://palace-ukraine.com/afisha/
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25 

(18:00) 

– Творчий вечір поета-пісняра В. Крищенка «Дозвольте 

запросити вас на ювілей» (до 85-річчя від дня народження 
митця)  

     https://kontramarka.ua/uk/tvorcij-vecir-vkrisenka-dozvolte-

zaprositi-vas-na-uvilej-telezjomka-60941.html  

                                Зал «TEATROOM»  

10, 11, 17, 18 
(17:00, 

19:00), 
15, 16 

(20:00) 

– Циркове шоу «ІНШІ» (симбіоз цирку, театру, хореографії та 
музики) 

 
 Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

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

   10 – Віра Полозкова з новою програмою за участі композитора 

Олександра Маноцкова 

   17 
(20:00) 

–  Сергій Бабкін. Квартирник 

   18 –  Концерт Національного заслуженого академічного ансамблю 
танцю України імені Павла Вірського 

 22 – Концерт Олега Скрипки та Національного академічного 

оркестру народних інструментів України  

 23   

(19:30) 

–  Концерт гурту «ДахаБраха» 

 

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

10, 11 

(12:00, 
16:00),  

23 (19:00) 

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

16 (19:00), 

17, 18 
(12:00, 

16:00) 

– «Сміх для всіх». Цирк жартів 

25  
(12:00, 
16:00)  

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

протягом 

місяця 

–  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 

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

https://kontramarka.ua/uk/tvorcij-vecir-vkrisenka-dozvolte-zaprositi-vas-na-uvilej-telezjomka-60941.html
https://kontramarka.ua/uk/tvorcij-vecir-vkrisenka-dozvolte-zaprositi-vas-na-uvilej-telezjomka-60941.html
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://www.circus.kiev.ua/
https://www.circus.kiev.ua/
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Київський планетарій: 
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

  16  
  (19:30) 

–   Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra                    
та органістки О. Болюх 

  22 
  (19:30) 

– Опера під зоряним небом «Нова історія». Арії з опер у 
виконанні Л. Яковенко (сопрано), Є.-А. Едельвайс (мецо-

сопрано), Н. Чепченко (сопрано), К. Кравцова (фортепіано) 

  23 
     (19:30) 

– «PIANOSPACE. Сузір’я Франції». Музика французьких 
композиторів у виконанні Ю. Кирилюк (фортепіано), Г. 

Данець (флейта) 

  24 

     (19:30) 

– Органне шоу-апокаліпсис «STALKER» за участі Eclectic 

Sound Orchestra та органістки О. Болюх  

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

 14 –  «Магія кіноекрану» (кращі саундтреки до фільмів). Концерт 
за участі Ансамблю солістів «Благовість» та н.а. України  

Т. Кумановської: https://kontramarka.ua/uk/magia-kinoekranu-
67880.html  

30 – «Камерна музика з Валерієм Соколовим». Концертна 
програма за участі В. Соколова (скрипка), В. Васильєвої 

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

 

Будинок архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html 

 16 – «Besame Mucho». Кращі італійські та латиноамериканські 

хіти від естрадно-джазового колективу Frankyjazz 

 17 
    (20:00) 

– Концерт колективу «Хор самотніх сердець сержанта 
Пеппера»  

 27 – Олена Андрейчикова з програмою «Ніжні виживуть». 
Творчий вечір письменниці, радіоведучої із музичним 

супроводом піаніста А. Показа  

 
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

24  Цикл камерних концертів Андрія Бондаренка . Концерт 
четвертий – романси П. Чайковського 

– «Від чуття». Концерт за участі А. Бондаренка (баритон), 
С. Бортника (тенор), Р. Коваль (сопрано),  А. Поліщук (мецо-

сопрано), О. Фомічової (сопрано), О. Харламова (бас). 

https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
http://actorhall.com/
https://kontramarka.ua/uk/magia-kinoekranu-67880.html
https://kontramarka.ua/uk/magia-kinoekranu-67880.html
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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Партія фортепіано – Л. Водик 

 30   До 35-х роковин трагедії Чорнобиля 

– «Реквієм» В. А. Моцарта у виконанні солістів, хору та 
симфонічного оркестру театру  

 

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

  11          

(17:00) 

– «Три кохання». Ювілейний вечір до 150-річчя від дня 

народження письменниці та громадської діячки Лесі 
Українки (1871–1913) та 80-річчя від дня присвоєння театру 

імені Лесі Українки  

 
 Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

27 –  Концерт Анжеліки Рудницької з новою програмою «Там, де 

хочу я». Гість концерту – французько-український співак 
Поль Манандіз 

  

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

https://kontramarka.ua/ru/galakoncert-56624.html 
23 –  Галаконцерт кращих номерів з репертуару театру 

 
Центр культури і мистецтв НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. 

Сікорського» 
22 

   (17:00) 
– «Хіти української естради». Нова програма симфонічного 

оркестру Lords of the Sound («Володарі звуку»): 

      https://kontramarka.ua/uk/volodari-zvuku-lords-of-the-sound-

hity-ukrainskoj-estrady-67103.html  

   (20:00) – «Music is Coming 2». Концерт симфонічного оркестру Lords 
of the Sound («Володарі звуку»)  з мелодій саундтреків до 

кращих фантастичних фільмів 
    https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-music-is-soming-

67625.html  

 

        23 
     (17:00, 
      20:00) 

– «Музика Ганса Ціммера». Концерт симфонічного оркестру 
Lords of the Sound («Володарі звуку») з хітів німецького 
кінокомпозитора 

     https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-the-music-of-

hans-zimmer-67021.html  

 
  

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://kontramarka.ua/ru/galakoncert-56624.html
https://kontramarka.ua/uk/volodari-zvuku-lords-of-the-sound-hity-ukrainskoj-estrady-67103.html
https://kontramarka.ua/uk/volodari-zvuku-lords-of-the-sound-hity-ukrainskoj-estrady-67103.html
https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-music-is-soming-67625.html
https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-music-is-soming-67625.html
https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-the-music-of-hans-zimmer-67021.html
https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-the-music-of-hans-zimmer-67021.html
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*** 
       Концерти : https://kontramarka.ua/uk/month-april 

10  

 

– Концерт гурту «СКАЙ»: https://kontramarka.ua/uk/skaj-

67362.html 

10  

 

– Концерт гурту AVIATOR: https://kontramarka.ua/uk/aviator-

67491.html 

11 – Концерт гурту «Широкий Лан» з презентацією нового 
альбому «MANTRA»: 

    https://kontramarka.ua/uk/sirokij-lan-67552.html 

11 –  Творчий вечір Фоззі (Олександр Сидоренко) з гуртом 

«ТНМК», презентація книги «Чорний хліб»:  
https://kontramarka.ua/uk/tvorcij-vecir-fozzi-z-tnmk-67825.html 

13 – До Міжнародного дня рок-н-ролу. Концерт-триб’ют 

«Скрябіна» у виконанні  RODIN N. (Микола Родін): 
     https://kontramarka.ua/uk/rodin-n-tribute-skrabin-67826.html  

14 – Концерт гурту Kozak System: 
     https://kontramarka.ua/uk/kozak-system-67697.html  

15 – Орест Лютий з програмою «Класика»: 

     https://kontramarka.ua/uk/orest-lutij-67553.html  

16 – Концерт ALEKSEEV та  NK Насті Каменських: 

     https://kontramarka.ua/uk/nk-alekseev-67695.html  

16 – Концерт гурту «Брати Гадюкіни» з програмою «Йолочка, 
гори!»:  

– https://kontramarka.ua/uk/brati-gadukini-65642.html  

17 – Концерт Каті Чілі та гурту KATYA CHILLY GROUP 432ГЦ  з 

новою програмою: 
     https://kontramarka.ua/uk/katya-chilly-svetlytsa-blind-audition-  

67536.html  

19 – Додатковий концерт гурту «Жадан і Собаки» з весняною 

програмою «Тьолка барабанщика»:  
     https://kontramarka.ua/uk/zadan-ta-sobaki-tolka-barabansika-

dodatkovij-koncert-67818.html  

21 – Концерт Олексія Горбунова та гурту «Грусть пілота»: 

     https://kontramarka.ua/uk/aleksej-gorbunov-i-grust-pilota-

67548.html  

22   – Концерт Олександра Положинського та тріо «Три Троянди»: 
    https://kontramarka.ua/uk/oleksandr-polozinskij-ta-tri-troandi-

67831.html  

https://kontramarka.ua/uk/bumboks-45226.html
https://kontramarka.ua/uk/bumboks-45226.html
https://kontramarka.ua/uk/rodin-n-tribute-skrabin-67826.html
https://kontramarka.ua/uk/kozak-system-67697.html
https://kontramarka.ua/uk/orest-lutij-67553.html
https://kontramarka.ua/uk/nk-alekseev-67695.html
https://kontramarka.ua/uk/brati-gadukini-65642.html
https://kontramarka.ua/uk/katya-chilly-svetlytsa-blind-audition-%20%2067536.html
https://kontramarka.ua/uk/katya-chilly-svetlytsa-blind-audition-%20%2067536.html
https://kontramarka.ua/uk/zadan-ta-sobaki-tolka-barabansika-dodatkovij-koncert-67818.html
https://kontramarka.ua/uk/zadan-ta-sobaki-tolka-barabansika-dodatkovij-koncert-67818.html
https://kontramarka.ua/uk/aleksej-gorbunov-i-grust-pilota-67548.html
https://kontramarka.ua/uk/aleksej-gorbunov-i-grust-pilota-67548.html
https://kontramarka.ua/uk/oleksandr-polozinskij-ta-tri-troandi-67831.html
https://kontramarka.ua/uk/oleksandr-polozinskij-ta-tri-troandi-67831.html
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25 – – Концерт гурту KADNAY: 

https://kontramarka.ua/uk/kadnay-67703.html  

  

ВИСТАВКИ 
 

Національний музей історії України:  

https://www.nmiu.com.ua 
до кінця 
місяця 

– 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 кінця 
місяця 

– «Дисципліноване бачення». Проєкт Лади Наконечної 
(графіка, інсталяції, об’єкти, відео) 

з 17 – Виставковий проєкт «Олег Соколов: колір, музика, слово». 

Твори одеського художника О. Соколова (1919–1990) з 
колекцій Національного художнього музею України,  

Музею сучасного мистецтва Одеси, Одеського музею 
західного та східного мистецтва, Одеського художнього 

музею, приватних зібрань Т. та В. Осадчих, Є. Деменка  
 

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

https://holodomormuseum.org.ua 

до кінця 
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» 

  після 9 – «Герої козацької України». Роботи Н. Павлусенко 
(15 портретів – історичних образів українських гетьманів та 

кошових отаманів) 
 –  Живопис н.х. СРСР М. Глущенка (1901–1977) 

Брама Заборовського 

 – «Тарас Шевченко і архітектурний пейзаж». Виставка графіки 

(з фондів заповідника) 

 

https://kontramarka.ua/uk/kadnay-67703.html
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/
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Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»: 
https://kplavra.kyiv.ua/ua 

до кінця 
місяця 
(корпус 

№ 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври». Оновлений 
виставковий проєкт з колекції заповідника 

до 30 

(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:  

http://museumlit.org.ua/language/uk/ 
до 10 –  «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) 

до 10 – «Дитячий дивокрай у малярстві Кості Лавра». До 60-річчя 
від дня народження книжкового графіка К. Лавра   

12-25 –  Ювілейна виставка книг О. Гавроша та ілюстрацій до них. 
До 50-річчя від дня народження письменника 

О. Д. Гавроша (у рамках музейного артпроєкту «З 
книжкової полиці») 

з 12 – «Українська дитяча книжка у світі». Літературно-мистецька 
виставка до Міжнародного дня дитячої книги   

з 15 –  Ювілейна виставка до 40-річчя від дня народження 
художника-ілюстратора Володимира Штанка (у рамках 

мистецького проєкту «Артгалерея для найменших») 
до кінця 
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»: 

https://www.facebook.com/knag.museum 
до кінця 

місяця 

– «Від сутінок до світання». Живопис та графіка 

І. Айвазовського, І. Прянишникова, А. Куїнджі, М. Ге та 
ін. (з фондів музею) 

  
 

 
 

https://kplavra.kyiv.ua/ua
https://www.facebook.com/knag.museum
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Київський літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка 
(пров. Т. Шевченка, 8а):  

https://www.facebook.com/hatyna.shevchenka/  
до кінця 
місяця 

– «Портретні історії» (трактування образу Кобзаря 
вітчизняними художниками) 

  
Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

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

до кінця 
місяця 

–  «Весна в Криму» Крим – Україна 2014-2021 (зі спогадів)». 
Ювілейна виставка живопису Н. Бондаренко 

протягом 
місяця 

– Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка до 120-річчя 
Мистецького центру «Шоколадний будинок» (онлайн): 

https://www.facebook.com/events/363260791464572/ 
 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 
http://www.mundm.kiev.ua/index.html 

  до 30 – «Калинові береги». Твори н.х. України М. О. Примаченко 
(1909–1997; з фондової колекції музею) 

  до 25 –  «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів». До 120-річчя 

від дня народження художниці: 
 https://moemisto.ua/kiev/vistavka-katerina-bilokur-zhittya-v-

obiymah-kvitiv-227761.html 
 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:  
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu 

до кінця 
місяця 

–  «Spectrum». Фотовиставка О. Ліщинського  

 
Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

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

місяця 

– «Вітер. Гайдамака. Кущ. МіСт». Твори трьох українських 
художників: А. Гайдамаки, А. Куща, В. Вітра 

постійно 

діє 

– Виставковий проєкт «Наш Сікорський» (життєвий шлях та 
професійні досягнення славетного авіаконструктора  
І. Сікорського київського та американського періодів)  

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

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

до 15 – «Київ – моє місто». Авторські роботи С. Чикалевой, 
О. Марей, Н. Рудікової та ін. (ляльки та графіка за мотивами 

творів Шолом-Алейхема) 
 

https://www.facebook.com/hatyna.shevchenka/
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
https://www.facebook.com/events/363260791464572/
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://moemisto.ua/kiev/vistavka-katerina-bilokur-zhittya-v-obiymah-kvitiv-227761.html
https://moemisto.ua/kiev/vistavka-katerina-bilokur-zhittya-v-obiymah-kvitiv-227761.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
http://www.sholomaleichemmuseum.com/


22 

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

до  кінця 
місяця 

– «ART IS NEVER FINISHED / Саша Прахова». Живописні та 
графічні твори Саші Прахової (1950–2011, з музейних і 
приватних зібрань України, Росії, Європи, США, Японії) 

з 20 – «Сила духу і похвала науці». До 150-річчя від дня 
народження історика, мовознавця, перекладача, одного з 

організаторів АН України Агатангела Кримського (1871–
1942) 

з 23 – Виставка творів живопису і графіки О. Івахненка (1949–
2014) 

 
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе (Андріївський узвіз, 21):  

https://www.facebook.com/ikavaleridzemuseum/  

12-26 –  Виставка робіт переможців Міжнародного художнього 
фестивалю МАЛЮЙ. UA 

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

http://dvnshu.com 
10-18 –  «Гуйда і учні». Виставка за підсумками живописних 

пленерів в артрезиденції «Ставки» (Житомирська обл.) та у 
Будинку творчості «Седнів» (Чернігівська обл.) 

з 22 – ХХ Всеукраїнська виставка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Світ Божий як Великдень» 

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 
«Український дім» (вул. Хрещатик, 2): 

10-18 –  «Сучасна архаїка». Проєкт Петра Антипа (живопис, графіка, 
скульптура, архітектурні проєкти) 

    https://kontramarka.ua/uk/sucasna-arhaika-67319.html  

 
Музей гетьманства:  

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

діють 

– Виставки: «Гетьман Іван Мазепа», «Пилип Орлик – 

Гетьман, автор першої демократичної конституції 
України» і «Павло Скоропадський та Українська держава 

1918 року 
з 15 –  Виставка живопису А. Чурюкіної 

 

 
 

 
 

https://www.mkdu.com.ua/
https://www.facebook.com/ikavaleridzemuseum/
http://dvnshu.com/
https://kontramarka.ua/uk/sucasna-arhaika-67319.html
http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php
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Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 
арсенал» (вул. Лаврська, 10–12):  

https://artarsenal.in.ua/  
з 10 – «Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив». 

Виставка сучасного білоруського мистецтва 

 – Віртуальний тур виставкою «Андрій Сагайдаковський. 
Декорації. Ласкаво просимо!» 

 –  «Хто такий куратор. Конспект дискусій». Онлайн-дискусія 
щодо ролі куратора та її генеалогії в сучасному 

українському мистецтві 
 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 
 

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

   після 9 –  «Персональне місце». Живопис Я. Ясенєва (м. Київ) 
 

Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea» (вул. Софіївська, 

11-15): https://www.facebook.com/artarea.official/events/?ref=page_internal 
  до кінця 

  місяця 

– Виставка скульптури О. Владімірова у рамках мистецького 

проєкту «ARTAREA ЧАСУ. Перезавантаження» 

     з 10 – Виставка живопису Т. Триндика  
 

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

   з 10 –  Виставка живопису Ю. Денисенкова 
  

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

  12-16 –  «Дзеркало моєї душі». Живопис Т. Бойченка (м. Київ) 

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

https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks 
  до 17 – «Київський пейзаж». Колективна виставка українських 

художників: М. Глущенка, І. Поздеєва, М. Пимоненка та ін. 
(з приватних колекцій)  

 

Ornament Art Space (вул. В. Тютюнника, 53):  
https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/ 

після 9 –  «Прояви весни». Виставка живопису О. Галаган (м. Київ) 
 

 
 

 
 

https://artarsenal.in.ua/
https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/artarea.official/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/
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Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-
3 / Басейна, 2):  

http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions 
до кінця 
місяця 

–  «Згадати той день коли». Групова виставка українських 
митців: Ю. Бєляєвої, С. Браткова, О. Голосія та ін. 

 –  «Камінь б’є камінь». Персональна виставка Нікіти Кадана 
(у рамках роботи Дослідницької платформи 

PinchukArtCentre) 
 –  «Хвостосховище». Персональна виставка Д. Ревковського 

та А. Рачинського (у рамках PAC UA, програми 
PinchukArtCentre) 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 
до 17 –  «Приховане». Персональна виставка О. Трофименко 

(живопис з елементами вишивки) 
 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL» (вул. Ольгинська, 6): 
https://www.facebook.com/tauvers.gallery.intel/ 

до кінця 

місяця 

–   Виставка живопису М. Скобельського (м. Київ) 

 

Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 
https://www.triptych-art.com/?lang=en 

до 13 –  «Відображення». Живопис П. Лебединця  
 

Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19в): 
https://www.dolesko.com 

16-26 – «Пташок викликаю з теплого краю» (образ птахів у 
народному мистецтві, пов'язаний з їх символічним 

значенням у світобаченні українців). Організатори: Центр 
та Національний музей народної архітектури та побуту 
України  

з 30 –  Презентація творчого доробку Артстудії Big Apple 

  
 

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

з 14 – Виставка робіт Я. Малащука та Р. Хімея (відео) 
 
 «Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):  

https://yagallery.com 
 Після 9  – «Ненароджений». Виставка графіки А. Ялози (м. Одеса) 

 
 

http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://www.facebook.com/thenakedroom
https://www.facebook.com/tauvers.gallery.intel/
https://www.dolesko.com/
https://www.facebook.com/ShchAC/
https://yagallery.com/
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Матеріал підготували О. М. Ісаченко та І. М. Перова, 
працівники відділу ДІФ 

Інформцентру з питань культури 
та мистецтва.  
 

Електронна адреса: 
info_nplu@ua.fm ; dif@nplu.org , 

контакт. тел.: 425-23-26 
 

 

mailto:info_nplu@ua.fm
mailto:dif@nplu.org

