
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ТРАВЕНЬ  – 2021* 

 

Серед дат місяця: 

01.05 – День праці 

03.05 – Всесвітній день свободи преси 

08–09.05 – Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої 

світової війни 

09.05 – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 – День матері 

15.05 – День науки 

 – День Європи 

 – Міжнародний день сім’ї 

16.05 – День пам’яті жертв політичних репресій 

17.05 – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного 

суспільства 

18.05 – День боротьби за права кримськотатарського народу 

 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 

(1944) 

 – Міжнародний день музеїв 

20.05 – День вишиванки 

21.05 – Всесвітній день культурного різноманіття задля діалогу та 

розвитку 

22.05 – День перепоховання Т. Г. Шевченка на Чернечій горі 

поблизу Канева 

24.05 – День слов’янської писемності і культури 

29.05 – День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження 

31.05 – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

Головні релігійні свята 

02.05 – Світле Христове Воскресіння. Великдень 

24.05 – Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 

• Всеукраїнський фестиваль-конкурс   ART LAND FEST (15.05): http://fest-

portal.com/ev/art-land-fest-kiyiv-vseukrayinskij-festival-konkurs/ 

• Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва Atlanta 

 
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.04.2021 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
http://fest-portal.com/ev/art-land-fest-kiyiv-vseukrayinskij-festival-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/art-land-fest-kiyiv-vseukrayinskij-festival-konkurs/
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Dance Fest (15.05): http://fest-portal.com/ev/atlanta-dance-fest-vseukrayinskij-

festival-konkurs-horeografichnogo-mistetstva/ 

• XIХ Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс-фестиваль KYIV 

ART TIME (15–16.05): http://fest-portal.com/ev/kyiv-art-time-xih-

vseukrayinskij-vokalno-horeografichnij-konkurs-festival/ 

• Міжнародний телевізійно-дистанційний фестиваль-конкурс вокального 

мистецтва «Зоряні октави» (16.05): http://fest-portal.com/ev/zoryani-oktavi-

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

• ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в 

контексті часу». Тема року – «Бібліотеки України в контексті державної 

гуманітарної політики» (у форматі Zoom-конференції; 18–19.05, 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого): 

http://profy.nlu.org.ua 

• VI Міжнародний фестиваль-конкурс циркового мистецтва «ДивоЦирк» 

(20.05, Національний цирк України):  

https://www.circus.kiev.ua/events/dyvo-tsyrk-v-mizhnarodnyj-festyval-

konkurs-tsyrkovogo-mystetstva/ 

• ІХ Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича (20–

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

• XIV Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх 

долонях» (20–23.05): http://fest-portal.com/ev/xiv-mizhnarodnij-festival-

dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvochosti-svit-u-tvoyih-dolonyah/ 

• IV Міжнародний фестиваль-конкурс талантів Super STAR Fest (22–23.05): 

https://drive.google.com/file/d/1LjWuuwC0A6e2HxARJGbR__-

EEQqAARvp/view 

• VIII Міжнародний дистанційний вокально-хоровий конкурс-фестиваль 

VICTORIA (23–31.05): http://fest-portal.com/ev/viii-mizhnarodnij-

distantsijnij-vokalno-horovij-konkurs-festival-victoria-m-kiyiv-24-31-05-2021/ 

• Всеукраїнський хореографічний фестиваль  «Кубок хореографа» (23.05): 

http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-horeografichnij-festival-kubok-

horeografa-23-05-2021-m-kiyiv/ 

• ІІ Міжнародна наукова конференція «Академік Олександр Савич 

Мельничук і сучасне мовознавство» (25–26.05, Інститут мовознавства 

ім. О. О. Потебні НАН України):  

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7361 

• ІХ Міжнародна наукова конференція «Церква – наука – суспільство: 

питання взаємодії» (26–28.05, Національний заповідник «Києво-

Печерська лавра»):  https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/8 

• Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої, юнацької та студентської 

творчої молоді «Київська веселка» (можлива дистанційна участь; 29.05): 

http://fest-portal.com/ev/kiyivska-veselka-mizhnarodnij-festival-konkurs-

dityachoyi-yunatskoyi-ta-studentskoyi-tvorchoyi-molodi/ 

• Міжнародний хореографічний фестиваль «Київ єднає» (29.05): http://fest-

http://fest-portal.com/ev/atlanta-dance-fest-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnogo-mistetstva/
http://fest-portal.com/ev/atlanta-dance-fest-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnogo-mistetstva/
http://fest-portal.com/ev/kyiv-art-time-xih-vseukrayinskij-vokalno-horeografichnij-konkurs-festival/
http://fest-portal.com/ev/kyiv-art-time-xih-vseukrayinskij-vokalno-horeografichnij-konkurs-festival/
http://fest-portal.com/ev/zoryani-oktavi-mizhnarodnij-televizijnij-festival-konkurs-vokalnogo-mistetstva/
http://fest-portal.com/ev/zoryani-oktavi-mizhnarodnij-televizijnij-festival-konkurs-vokalnogo-mistetstva/
http://profy.nlu.org.ua/
https://www.circus.kiev.ua/events/dyvo-tsyrk-v-mizhnarodnyj-festyval-konkurs-tsyrkovogo-mystetstva/
https://www.circus.kiev.ua/events/dyvo-tsyrk-v-mizhnarodnyj-festyval-konkurs-tsyrkovogo-mystetstva/
https://www.vivatart.com.ua/konkursy/stankovich/
http://fest-portal.com/ev/xiv-mizhnarodnij-festival-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvochosti-svit-u-tvoyih-dolonyah/
http://fest-portal.com/ev/xiv-mizhnarodnij-festival-dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvochosti-svit-u-tvoyih-dolonyah/
https://drive.google.com/file/d/1LjWuuwC0A6e2HxARJGbR__-EEQqAARvp/view
https://drive.google.com/file/d/1LjWuuwC0A6e2HxARJGbR__-EEQqAARvp/view
http://fest-portal.com/ev/viii-mizhnarodnij-distantsijnij-vokalno-horovij-konkurs-festival-victoria-m-kiyiv-24-31-05-2021/
http://fest-portal.com/ev/viii-mizhnarodnij-distantsijnij-vokalno-horovij-konkurs-festival-victoria-m-kiyiv-24-31-05-2021/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-horeografichnij-festival-kubok-horeografa-23-05-2021-m-kiyiv/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-horeografichnij-festival-kubok-horeografa-23-05-2021-m-kiyiv/
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7361
https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/8
http://fest-portal.com/ev/kiyivska-veselka-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-yunatskoyi-ta-studentskoyi-tvorchoyi-molodi/
http://fest-portal.com/ev/kiyivska-veselka-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-yunatskoyi-ta-studentskoyi-tvorchoyi-molodi/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-horeografichnij-festival-kiyiv-yednaye/
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portal.com/ev/mizhnarodnij-horeografichnij-festival-kiyiv-yednaye/ 

• 50-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (29.05–06.06): 

https://molodist.com 

• Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс мистецтв 

«Талановиті українці» (30.05): http://fest-portal.com/ev/30-travnya-2021-

kiyiv-vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-

talanoviti-ukrayintsi/ 

 

*** 

 

• Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії ЯwriteR 

(інтернет-проєкт; 07–21.05): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/ 

• Міжнародний дистанційний багатожанровий конкурс «Талантія» (23.05): 

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

talantiya/ 

 

 

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-05-2021 

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

6 – О. Глазунов «Раймонда» (героїко-фантастичний балет на 

2 дії) 

8 –  Дж. Пуччіні «Флорія Тоска» (опера на 3 дії) 

13 –  М. Теодоракіс «Грек Зорба» (балет на 2 дії) 

14 –  Ш. Гуно «Фауст» (опера на 3 дії) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

5, 11, 27 –  Г. Ібсен «Пер Гюнт» (драма) 

6, 28 –  І. Франко «Украдене щастя» (драма на 2 дії) 

16, 24 – Г. Горін «Поминальна молитва» (вистава на 2 дії за мотивами 

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

19 – «Сірано де Бержерак»  (сценічна фантазія за мотивами 

http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-horeografichnij-festival-kiyiv-yednaye/
https://molodist.com/
http://fest-portal.com/ev/30-travnya-2021-kiyiv-vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-talanoviti-ukrayintsi/
http://fest-portal.com/ev/30-travnya-2021-kiyiv-vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-talanoviti-ukrayintsi/
http://fest-portal.com/ev/30-travnya-2021-kiyiv-vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-talanoviti-ukrayintsi/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-talantiya/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-talantiya/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-05-2021
http://ft.org.ua/ua/program
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однойменної п’єси Е. Ростана) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

2, 13,   

15, 24, 25 

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

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

6, 30 – «Крум» (вистава на 1 дію за мотивами однойменної пʼєси 

Х. Левіна) 

  7, 8,  

20, 26 

–  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

 

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:   

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

Основна сцена 

4, 15 –   М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

11, 18, 24 –   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія на 2 дії) 

Нова сцена 

1, 23 

(17:00),  

14  

(20:00) 

– «Три кохання». Вистава до 150-річчя від дня народження 

Лесі Українки (1871–1913) та 80-річчя від дня присвоєння 

театру імені Лесі Українки 

Сцена під дахом 

4, 22 

 (19:30)  

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

(історії з сімейного альбому) 

7, 19 –  А. де Ла Пательєр, М. Делапорт «Майже сімейна вечеря» 

(майже комедія) 

19  

(20:00),  

30  

(19:30) 

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

 

 Київський національний академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-05 

Основна сцена 

14 –  М. Гоголь «Шинель» (мюзикл) 

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

«Вісім жінок») 

Камерна сцена 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://molodyytheatre.com/afisha/2021-05


5 

 

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

Мікросцена 

26 – «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 

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

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

(трагікомедія про вареники та 90-ті) 

9, 25 –  С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/плакати/розуміти) 

11 –  К. Бізьо «Токсини» (теа-кліп) 

12, 22 –  О. Лягушонкова «Ерендіра не хоче вмирати» (трагіфарс) 

19, 20 –  П. Ар’є  «Сталкери» (специфічна комедія) 

Мала сцена 

4  

(19:00),  

15  

(15:00) 

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

одного рішення) 

8  

(15:00),  

21  

(19:00) 

– Д. Данілов «Людина з Броварів» (оперативна розробка 

 на 1 дію) 

9, 30  

(15:00) 

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

з.а. України О. Жураківської) 

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

27 –  М. Досько «Лондон» (моновистава у виконанні 

Я. Федорчука) 

 

 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

http://theatreonpodol.com/ 

Нова сцена 

4  

(19:00),  

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

https://drama-comedy.kiev.ua/
http://theatreonpodol.com/
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29  

(13:00, 

18:00)    

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

18, 19 –  А. Курков «Сірі бджоли» (драма)  

Зала Ігоря Славинського 

6, 11,  

12, 25  

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

7, 20  

(19:00),  

8  

(13:00, 

18:00)   

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

домашнього огнища»)  

19  

(19:00),  

22, 23  

(13:00, 

18:00) 

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

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

 

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

на-квітень-2021-року 

6, 8 – І. Ільф і Є. Петров «Одеса. Шалене кохання» (музична 

комедія, граємо разом) 

7, 9 –  «У Києві на Подолі.., або «Где ві сохнітє бєльйо?» 

(городська байка з піснями, танцями та цимісом за 

мотивами водевілю М. Янчука «По ярмарку») 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

Основна сцена (Салон) 

17, 30  

(18:00)  

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

Мала сцена 

11  

(19:30) 

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

геометрія) 

 23, 30  

(19:30) 

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

«Аліса в Країні чудес») 

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

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

і Жиркова) 

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

 

Київський академічний театр на Печерську: 

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

18 – «Привид в обладунку» (фантастичний комікс з елементами 

кіберпанку за класичними манга Масамуне Сіро) 

19, 20 –  А. Барікко «Море-океан» (філософський трилер, розіграний 

комедійними персонажами) 

25, 26 –  І. Вирипаєв «Іранська конференція» (гуманістична дискусія) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-05 

7 – І. Федірко за повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева 

сім’я» (трагікомедія) 

15, 27  

(17:00) 

– 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/May_2021 

Велика сцена 

13 

(16:00) 

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

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

28  

(18:00) 

– О. Уайльд «Привид замку Кентервіль» (мюзикл на 2 дії) 

29 – «Кураж» (пластична драма за мотивами п’єси «Матінка 

Кураж та її діти» та ремарків з творів Б. Брехта) 

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

Мала сцена 

23  

(12:00) 

– О. Несміян «Ти особливий» (музична казка на 1 дію) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-05
http://tuz.kiev.ua/afisha/May_2021
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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14 –  П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії) 

20 –  Дж. Верді «Травіата» (опера на 3 дії) 

26 – Ш. Гуно «Ромео і Джульєтта» (опера на 2 дії, виконується 

українською мовою) 

28 –  Є. Станкович «Майська ніч» (балет на 2 дії) 

 

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

«Новий український театр» 

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

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

Театр «Божа корівка» 

29  

(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 

14 –  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 15, 29  

(18:00) 

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

«Ханума») 

20 –  «Грішниця» (антична драма за мотивами однойменної п’єси 

Лесі Українки) 

28 –  «Животоки» (етношоу) 

30 

(18:00) 

– «Сибір» (фантастична драма-подорож за мотивами 

комп’ютерної гри Б. Сокаля «Syberia» розробки Microїds) 

Онлайн-трансляції вистав: 

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

15 –  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

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

22, 30 –  «Животоки» (етношоу) 

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

галерея) 

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

 

*** 

http://nut.kiev.ua/traven-2/
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
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На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

21 –  «Він – моя сестра» (епатажний детектив). Антрепризна 

вистава за участі А. Хостікоєва та В. Горянського. Режисер-

постановник – В. Малахов 

22 –  М. Старицький «За двома зайцями» (музична комедія на 

2 дії). Антрепризна вистава за участі Н. Максименко, 

Т. Шумейко, А. Ковальського та ін. Режисер-постановник –

В. Тимченко 

28 –  «Маленький Донні, який подолав морок» (сентиментальна 

комедія за мотивами бродвейської п'єси Л. Герша 

«Ці вільні метелики»). Антрепризна вистава за участі 

В. Костика, О. Білоконь, О. Юзвак та ін. Режисер – 

О. Онищенкотак 

30  

(17:00) 

–   А. Курейчик «Обережно, жінки!» (комедія). Вистава Театру 

«Тисячоліття» (м. Київ) 

 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий 

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

7  

(16:00) 

– Балет «Білосніжка та семеро гномів» на музику 

О. Павловського (за однойменним твором Братів Грімм). 

Благодійна вистава за участі артистів Національної опери 

України С. Ольшанського, А. Стоянової та К. Діденко: 

https://kontramarka.ua/uk/bilosnizka-67020.html 

7  

(19:00) 

–  Балет «Лебедине озеро» на музику П.  Чайковського за 

участі солістів Національної опери України К. Кухар, 

О. Стоянова, А. С. Шеллер (Аргентина): 

https://kontramarka.ua/uk/lebedine-ozero-51952.html 

11  

(18:00) 

–  М. Булгаков «Майстер та Маргарита». Антрепризна вистава 

за участі О. Сумської, С. Міляєва, Н. Гончарової та ін. 

Постановка – В. Беляковича 

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

та українських колискових у виконанні М. Пилипчак, за 

мотивами однойменного твору А. де Сент-Екзюпері). 

Вистава Академічного театру «Київ Модерн-балет», 

постановка – Раду Поклітару 

22 –  «Будьте як вдома» (комедія за п’єсою Ж.-М. Шевре «Squat»). 

Антрепризна вистава за участі А. Роговцевої, 

А. Сеітаблаєва, Г. Корнєєвої та ін. Режисер – К. Степанкова 

27 – «Вій» (балет на 2 дії за мотивами однойменної повісті 

М. Гоголя). Вистава Академічного театру «Київ Модерн-

https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/bilosnizka-67020.html
https://kontramarka.ua/uk/lebedine-ozero-51952.html
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балет». Лібрето, хореографія, постановка – Раду Поклітару 

31 

     (18:00) 

«Білосніжка з Катериною Кухар» 

– Балет «Білосніжка та семеро гномів» на музику 

Б. Павловського за участі прими-балерини Національної 

опери України К. Кухар: 

https://kontramarka.ua/uk/bilosnizka-z-katerinou-kuhar- 

67882.html 

 

 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 

17 –  П. Пальмад, К. Дютюрон «Схоже на щастя» (комедія). 

Вистава Київської академічної майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я»  

 

 На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету 

для дітей та юнацтва:   

18 Вечір одноактних балетів  Академічного театру   

 «Київ Модерн-балет»  

 –  Балет «In vino  veritas» на музику доби Ренесансу та 

ірландську народну музику; 

–  Балет «Дев’ять побачень» на музику Ф. Шопена. Лібрето, 

хореографія та постановка – Раду Поклітару 

 

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

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

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

вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 

Д. Лаленкова (режисер – В. Астахов) 

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

участі О. Вертинського, Л. Ребрик, В. Горянського та ін. 

(режисер – В. Жила) 

19 –  «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) 

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

комедія). Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

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

https://kontramarka.ua/uk/bilosnizka-z-katerinou-kuhar-%2067882.html
https://kontramarka.ua/uk/bilosnizka-z-katerinou-kuhar-%2067882.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/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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30 –  Е. Скарпетта «Пригоди італійців у Італії» (комедія на 2 дії). 

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

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

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

8 Цикл концертів «Вечори виконавської майстерності».  

До 179-ї річниці від дня народження композитора і 

диригента М. В. Лисенка (1842–1912) 

– Звітний концерт Київського державного музичного ліцею 

імені М. В. Лисенка  

15 Із циклу концертних заходів «Її величність музика» 

  «На сьогодні, на завтра, назавжди – ти залишишся в серці 

моїм» (Л. Костенко) 

– Звітний концерт Дитячої музичної школи № 4 імені 

Д. Д. Шостаковича м. Києва за участі Симфонічного 

оркестру Київської муніципальної академії музики 

імені Р. М. Глієра (художній керівник і диригент – 

В. Протасов), учнів, солістів та творчих колективів школи 

29 Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Старої казки пісня лебедина» (за творами Ліни 

Костенко) 

– О. Хмель-Бондаренко (розмовний жанр), В. Матюшенко-

Матвійчук (сопрано). Концертмейстер – Н. Афанасьєва 

31 Дев’ятий концерт циклу «KYIV ACCORDION FEST» 

– Є. Черказова (акордеон), С. Шабалтіна (клавесин), 

К. Полянська (віолончель), Л. Тітаренко (клавесин) та ін.  

 

Національний будинок органної та камерної музики 

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

Itemid,59/lang,ua/ 

     4 

 (19:30) 

Великодній музичний дарунок 

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

А. Ільків (труба), В. Кошуба (орган), з.а. України 

М. Ліпінська (мецо-сопрано), з.а. Бурятії Л. Реутова 

(фортепіано), В. Чікіров (ліричний баритон) 

6 

 (19:30) 

Європейська музика XVI-XVIII століть 

– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України В. Балаховська 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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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(орган), С. Котко (колоратурний бас) 

10 

  (19:30) 

   Київська фантазія 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

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

України М. Ліпінська (мецо-сопрано), М. Которович 

(скрипка), Г. Бубнова (орган); Т. Рой (флейта), К. Бондар 

(скрипка), І. Дзядевич (віолончель) 

12 

(19:30) 

Органна спадщина Баха 

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

14 

(19:30) 

CONCERTO GROSSO 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – н.а. України І. Андрієвський), солісти: В. Заєць 

(скрипка), О. Стицюк (скрипка), Т. Андрієвська (скрипка), 

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

Є. Каблоцька (скрипка) 

15 

(19:30) 

Привид опери 

–  Заслужені артисти України І. Пліш (сопрано), Т. Гавриленко 

(мецо-сопрано), К. Баженова (фортепіано), І. Харечко 

(орган); С. Андрощук (тенор) 

 

Національна опера України: 

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

7 –  «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 

  14, 15 –  Галаконцерт до відкриття головної сцени за участі артистів 

театру 

 

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

14, 15,  

16 

– Концерт Rock Symphony (відомі світові хіти в новому 

аранжуванні): нова програма за участі симфонічного 

оркестру, рокбенду та хору 

22, 23 –  Ювілейний концерт н.а. України Ірини Білик 

30  

(17:00, 

– «Оранжерея». Новий музичний проєкт Святослава Вакарчука 

та гурту «Океан Ельзи»  

https://opera.com.ua/afisha?month=01-04-2021
http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list
https://palace-ukraine.com/afisha/
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20:00) 

                                Зал «TEATROOM»  

15, 16,  

22, 23  

(17:00, 

19:00), 

20, 21 

(20:00) 

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

музики): https://palace-ukraine.com/teatroom/ 

 

 

 Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

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

12 

(21:00) 

– Джазові композиції у виконанні гурту Jack London Cover 

Show 

14 –  Концерт н.а. України JAMALA (Сусана Джамаладінова)  

16 – «Романс для Вас». Творчий вечір н.а. України Мар’яна 

Гаденка 

17 – Віра Полозкова з новою програмою за участі композитора 

Олександра Маноцкова 

23 – Концерт Національного заслуженого академічного ансамблю 

танцю України імені Павла Вірського 

   18 

(20:00) 

–  Сергій Бабкін. Квартирник 

19 –  «Ти Королева». Концерт виконавця шансона Сергія Піскуна 

 21    

(19:30) 

–  Концерт гурту «ДахаБраха» 

25 – «На хвилях музики й кохання…». Концерт Оркестру 

народних інструментів ім. Вікторії Васильєвої та Ансамблю 

народного танцю «Горлиця» за участі народних артистів 

України Анатолія Кочерги та Олександра Василенка 

28 –  Концерт Vivienne Mort з вокальним квартетом 

 

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

22, 23  

(12:00) 

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

16  

(12:00),  

22  

(16:00)  

  Цирк нової генерації 

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

протягом –  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 

https://palace-ukraine.com/teatroom/
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://www.circus.kiev.ua/
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місяця https://www.circus.kiev.ua/ 

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

7, 28  

  (19:30) 

–   Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra                    

та органістки О. Болюх 

   8 

(19:30) 

– «Violoncello show space». Концерт за участі Petrov Violoncello 

(Сергій Петров, віолончель) 

  14 

(19:30) 

–  «Etno-music 360⁰». Повнокупольне шоу  від гурту SV Savana: 

авторська музика, навіяна іспанськими, африканськими та 

індійськими мотивами 

  21 

 (19:30) 

– «Кінорганум». Відомі саундтреки до кінофільмів  у 

виконанні струнного квінтету Eclectic Sound Orchestra 

(диригент – С. Лихоманенко). В рамках проєкту ARTSPACE 

    22 

(19:30) 

 

– «PIANOSPACE. Сузір’я Франції». Музика французьких 

композиторів у виконанні Ю. Кирилюк (фортепіано), 

Г. Данець (флейта) 

 

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

23 – Павло Фрумін (скрипка) і Стас Галайдюк (гітара) з 

презентацією нового альбому «Провулками старого міста»  

 

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

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

 25 – Олена Андрейчикова з програмою «Ніжні виживуть». 

Творчий вечір письменниці, радіоведучої із музичним 

супроводом піаніста А. Показа  

 27 –  «Besame Mucho». Кращі італійські та латиноамериканські 

хіти від естрадно-джазового колективу Frankyjazz 

 

Будинок культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):  

27 –  Святковий галаконцерт «Славетний Києве мій»: 

    https://kontramarka.ua/uk/svatkovij-galakoncert-slavetnij-kieve-

mij-68078.html 

 

Центр культури і мистецтв НТУУ «Київський політехнічний інститут 

ім. І. Сікорського» 

27 

   (20:00) 

– «Music is Coming 2». Концерт симфонічного оркестру Lords 

of the Sound («Володарі звуку»)  з мелодій саундтреків до 

кращих фантастичних фільмів 

https://www.circus.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
http://actorhall.com/
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html
https://kontramarka.ua/uk/svatkovij-galakoncert-slavetnij-kieve-mij-68078.html
https://kontramarka.ua/uk/svatkovij-galakoncert-slavetnij-kieve-mij-68078.html
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     https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-music-is-soming-

67625.html  

        28 

     (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  

29 – Концерт Гліба Самойлова і гурту The MATRIXX 

  

 

*** 

 

16  

(17:00, 

20:00) 

–  Останній відкритий концерт гурту «НеАнгели»: 

    https://kontramarka.ua/uk/neangeli-ostannij-vidkritij-koncert-

gurtu-67628.html 

23  

(17:00, 

19:30) 

–  «Червона скрипка». Концерт скрипальки Елізабет Піткерн 

(США) у супроводі Молодіжного академічного 

симфонічного оркестру «Слобожанський» (м. Харків, 

диригент – С. Лихоманенко): 

    https://kontramarka.ua/uk/krasnaa-skripka-62218.html 

15  

(20:00) 

–  Сольний концерт Макса Барських: 

https://kontramarka.ua/uk/maks-barskih-67952.html 

16  

(16:00) 

–  «День щастя». Додатковий концерт, присвячений Фестивалю 

українського кантрі у Києві: 

https://kontramarka.ua/uk/festival-ukrainskogo-kantri-

dodatkovij-koncert-67944.html 

18 – «Viva La Musica!». Концерт Академічного камерного хору 

«Хрещатик» за участі В. Бондаренка (рояль), Р. Гостило 

(акустична гітара), Т. Мельничука (перкусії): 

    https://kontramarka.ua/uk/viva-la-musica-u-kinoteatri-florencia-

67712.html 

19 – Концерт Олексія Горбунова та гурту «Грусть пилота»: 

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

67548.html 

27 – Концерт гурту «Широкий Лан» з презентацією нового  

альбому «MANTRA»: 

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

28  

(20:00) 

–   Сольний концерт MONATIK: 

https://kontramarka.ua/uk/monatik-67953.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
https://kontramarka.ua/uk/neangeli-ostannij-vidkritij-koncert-gurtu-67628.html
https://kontramarka.ua/uk/neangeli-ostannij-vidkritij-koncert-gurtu-67628.html
https://kontramarka.ua/uk/krasnaa-skripka-62218.html
https://kontramarka.ua/uk/maks-barskih-67952.html
https://kontramarka.ua/uk/festival-ukrainskogo-kantri-dodatkovij-koncert-67944.html
https://kontramarka.ua/uk/festival-ukrainskogo-kantri-dodatkovij-koncert-67944.html
https://kontramarka.ua/uk/viva-la-musica-u-kinoteatri-florencia-67712.html
https://kontramarka.ua/uk/viva-la-musica-u-kinoteatri-florencia-67712.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/sirokij-lan-67552.html
https://kontramarka.ua/uk/monatik-67953.html
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ВИСТАВКИ 

 

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

протягом 

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 

– 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 заповідник «Києво-Печерська лавра»: 

https://kplavra.kyiv.ua/ua 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври». Оновлений 

виставковий проєкт з колекції заповідника 

Національний музей літератури України: http://museumlit.org.ua/language/uk/ 

з 13 –  «Слова, що гримлять як грім і світять як зорі». До 150-річчя 

від дня народження письменника та громадського діяча 

В. С. Стефаника (1871–1936) 

з 14 – Виставка книг та ілюстрацій до них письменника і 

драматурга О. Гавроша (у рамках проєкту «З книжкової 

полиці») 

з 20 –  «На Вкраїні милій». Літературно-мистецька виставка до 

160-річчя перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі 

поблизу Канева 

з 24 – «На світанку нашої писемності». Раритетні пам’ятки: 

походження і розвиток української писемності. Онлайн-

презентація унікальних експонатів музею. До Дня 

слов’янської писемності і культури 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

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

протягом

місяця 

–   Відеоогляд виставки «Від сутінок до світання». Живопис та 

графіка І. Айвазовського, І. Прянишникова, А. Куїнджі, 

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://kplavra.kyiv.ua/ua
http://museumlit.org.ua/language/uk/
https://www.facebook.com/knag.museum
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М. Ге та ін. (з фондів музею). Також представлено відео 

інших виставок, які проходили в музеї  

  

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

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

до 6 – Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка до 120-річчя 

Мистецького центру «Шоколадний будинок» (онлайн): 

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

 

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

до кінця 

місяця 

–  Проєкт «Французька весна в Музеї Ханенків»: 

   https://guide.kyivcity.gov.ua/events/proekt-francuzka-vesna-v-

muzei-hanenkiv 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

до кінця 

місяця 

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

від дня народження художниці  

 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

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

постійно 

      діє 

– Виставковий проєкт «Наш Сікорський» (життєвий шлях та 

професійні досягнення славетного авіаконструктора  

І. Сікорського київського та американського періодів)  

 

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

до кінця 

місяця 

– «Сила духу і похвала науці». До 150-річчя від дня 

народження історика, мовознавця, перекладача, одного з 

організаторів АН України Агатангела Кримського (1871–

1942) 

 

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

http://dvnshu.com 

протягом

місяця 

– ХХ Всеукраїнська виставка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Світ Божий як Великдень» 

  з 27 – «Грані кристалу реальності». Персональна виставка 

Ю. Баранової  

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» (вул. Хрещатик, 2): 

  до 2 Онлайн-виставка 

– «Темний Рай». В експозиції представлено понад 12 

різноманітних художніх та дослідницьких робіт, які 

https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
https://www.facebook.com/events/363260791464572/
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/proekt-francuzka-vesna-v-muzei-hanenkiv
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/proekt-francuzka-vesna-v-muzei-hanenkiv
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
https://www.mkdu.com.ua/
http://dvnshu.com/
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пов'язані із побутом та життям людей Чорнобильського 

Полісся: https://guide.kyivcity.gov.ua/events/onlajn-vistavka-

pro-cornobilske-polissa-temnij-raj 

 

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» 

 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

арсенал» (вул. Лаврська, 10–12):  

https://artarsenal.in.ua/  

протягом 

місяця 

– «Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив». 

Виставка сучасного білоруського мистецтва 

Мала галерея 

протягом 

місяця 

–  «Моделювання». Онлайн-проєкт в межах фотографічного 

напрямку Лабораторії сучасного мистецтва галереї: 

    https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-

modelyuvannya/ 

 

 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

 

Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea» (вул. Софіївська, 

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

     до 23 –  Мистецький проєкт «ARTAREA ЧАСУ. Перезавантаження» 
до 30 – Відео-арт «Пікассо: періоди геніальності» & «Магія 

імпресіонізму» 
 – «Пластичний всесвіт». Персональна виставка О. Владімірова 

(скульптура, м. Київ) 

 8-30 – «Живопис емоційної чистоти». Виставка робіт Т. Триндика 

(м. Дніпро) 

 

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

   4-15 – «Gorsad». Фотовиставка київського художнього тріо: 

М. Романюк, Ю. Романюка та В. Васильєва 

  

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

https://guide.kyivcity.gov.ua/events/onlajn-vistavka-pro-cornobilske-polissa-temnij-raj
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/onlajn-vistavka-pro-cornobilske-polissa-temnij-raj
http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php
https://artarsenal.in.ua/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://www.facebook.com/artarea.official/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/whitewworld/
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https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks 

  до 15 – «Київський пейзаж». Колективна виставка українських 

художників: М. Глущенка, І. Поздеєва, М. Пимоненка та ін. 

(з приватних колекцій)  

 

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

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

протягом

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 «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 

до 4 –  «Право на відпочинок». Живопис О. Левіча (м. Київ): 

https://www.facebook.com/events/465270377919267 

 

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

https://www.dolesko.com 

протягом 

місяця 

– Відеорепортаж про виставковий проєкт «”Розстріляний“ 

Київ. Хроніки ХХІ століття»:  

    https://www.dolesko.com/Viideorportazh-pro-vistavkovij-

proekt-Rozstriilyanij-Kiyiv-Hroniiki-HHII-stoliittya.html 

 

Артгалерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 

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

=2 

протягом 

місяця 

– «SPIRITS». Колективний проєкт, приурочений до 15-річчя 

створення галереї за участі Р. Мірзоєва, М. Білоуса, 

Є. Петрова та ін.  

 

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

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

 до 10 Онлайн-виставка 

– «Нічого особистого». Проєкт-дослідження М. Прошковської, 

приурочений до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи 

та пов’язаний з особистою історією сім’ї мисткині в період 

з 26 квітня по 13 травня 1986 року 
 

  

 

https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://www.facebook.com/events/465270377919267
https://www.dolesko.com/
https://www.dolesko.com/Viideorportazh-pro-vistavkovij-proekt-Rozstriilyanij-Kiyiv-Hroniiki-HHII-stoliittya.html
https://www.dolesko.com/Viideorportazh-pro-vistavkovij-proekt-Rozstriilyanij-Kiyiv-Hroniiki-HHII-stoliittya.html
http://www.tsekh.com.ua/?page_uid=1284116099&page_lang_id=3&page_type=2
http://www.tsekh.com.ua/?page_uid=1284116099&page_lang_id=3&page_type=2
https://www.facebook.com/ShchAC/
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Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач віддулу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (044) 425 2326 e-mail: 

dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 

 

 

 


