
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЧЕРВЕНЬ  – 2021* 

 

Серед дат місяця: 

01.06 – День захисту дітей 

 – Всесвітній день батьків 

04.06 – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

05.06 – Всесвітній день охорони довкілля 

06.06 – День журналіста 

12.06 – Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

20.06 – День батька 

22.06 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

27.06 – День молоді 

 – День молодіжних та дитячих громадських організацій 

28.06 – День Конституції України 

Головні релігійні свята 

10.06 – Вознесіння Господнє 

20.06 – День Святої Трійці (П’ятдесятниця) 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 

 VІІІ Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків 

«Чілдрен Кінофест» (у офлайн та онлайн форматах, 28.05–06.06): 

https://childrenkinofest.com/ua/press/news/8-i-children-kinofest-ogolosiv-

programu.htm 

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

https://molodist.com 

 Благодійний фестиваль дитячої творчості «Від серця до серця» (01.06): 

http://fest-portal.com/ev/vid-sertsya-do-sertsya-blagodijnij-festival-dityachoyi-

tvorchosti/ 

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

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

konkurs-mistetstv/ 

 Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Родина» імені 

Назарія Яремчука (дистанційно; 05.06): http://fest-portal.com/ev/05-

chervnya-2021-r-distantsijno-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-konkurs-

mistetstv-rodina-imeni-nazariya-yaremchuka/ 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 31.05.2021 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://childrenkinofest.com/ua/press/news/8-i-children-kinofest-ogolosiv-programu.htm
https://childrenkinofest.com/ua/press/news/8-i-children-kinofest-ogolosiv-programu.htm
https://molodist.com/
http://fest-portal.com/ev/vid-sertsya-do-sertsya-blagodijnij-festival-dityachoyi-tvorchosti/
http://fest-portal.com/ev/vid-sertsya-do-sertsya-blagodijnij-festival-dityachoyi-tvorchosti/
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/05-chervnya-2021-r-distantsijno-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-rodina-imeni-nazariya-yaremchuka/
http://fest-portal.com/ev/05-chervnya-2021-r-distantsijno-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-rodina-imeni-nazariya-yaremchuka/
http://fest-portal.com/ev/05-chervnya-2021-r-distantsijno-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-rodina-imeni-nazariya-yaremchuka/
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 Фестиваль родинного відпочинку просто неба на Контрактовій площі 

«Свій до Свого по Своє» (05–06.06):  

     https://kyivmaps.com/ua/events/festival-svij-do-svogo-po-svoe 

 Міжнародний багатожанровий дистанційний конкурс «Київ Єднає» (05–

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

konkurs-kiyiv-yednaye/ 

 Міжнародний багатожанровий конкурс талантів «Алея Зірок» (онлайн; 

08–10.06): http://fest-portal.com/ev/aleya-zirok-alley-of-stars-mizhnarodnij-

bagatozhanrovij-konkurs-talantiv/ 

 Фестиваль електронної музики Ostrov Festival (11–12.06): 

https://www.qievdance.com/events/ostrov-festival-2021 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічних мистецтв «Kashtan 

Dance Festival» (12.06): http://fest-portal.com/ev/kashtan-dance-festival-

vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnih-mistetstv/ 

 Всеукрaїнський дистанційний конкурс фото-, кіно- та аудіовізуальних 

мистецтв «Світ ISee» (12–26.06): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

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

 XIХ Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс-фестиваль «KYIV 

ART TIME» (13.06): http://fest-portal.com/ev/kyiv-art-time-xih-

vseukrayinskij-vokalno-horeografichnij-konkurs-festival/ 

 Міжнародний багатожанровий конкурс талантів «Сузір’я Україна – 

Європа» (14–17.06): http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-

mizhnarodnij-bagatozhanrovij-onlajn-konkurs/ 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс творчих людей «ПроКреатив. 

Літературний виклик» (15–30.06): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

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

 Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» (23–27.06, 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»): https://artarsenal.in.ua/knyzhkovyj-arsenal/pro-proekt/ 

 VIIІ Міжнародний музичний фестиваль оперети, опери та мюзиклу «О -

Фест» (26.06 – м. Буча Київської обл., 27.06 – Київський нац. акад. театр 

оперети) : http://operetta.com.ua/event/mizhnarodnij-muzichnij-festival-o-fest/ 
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Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?month=01-06-2021 

2 –  П. Чайковський «Іоланта» (опера на 2 дії) 

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

12 –  А. Адан «Корсар» (романтичний балет на 2 дії) 

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

однойменної драми-феєрії Лесі Українки) 

25, 27 –  А. Дворжак, Е. Боссо, Р. Вагнер, С. Біт-Харібі «Данте» 

(балет на 2 дії за мотивами повісті «Нове життя» та поеми 

«Божественна комедія» Данте Алігʼєрі). Спільний 

українсько-італійський мистецький проєкт 

26 –  Дж. Пуччіні «Джанні Скіккі» (комічна опера на 1 дію); 

–  Ж. Бізе – Р. Щедрін «Кармен-сюїта» (балет на 1 дію) 

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

–  М. Римський-Корсаков «Шехеразада» (балет на 1 дію) 

30 –  Дж. Верді «Набукко» (опера на 2 дії) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=2&tribe_event_display=list 

Головна сцена 

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

2, 3 –  Музика В. Ільїна, В. Лукашова «За двома зайцями» (мюзикл 

за мотивами однойменного твору М. Старицького) 

8, 9,  

18, 19 

–  Музика Дж. Стайна «В джазі тільки дівчата, або Sugar» 

(мюзикл на 2 дії) 

12, 13 – Музика М. Варконі «Доріан Грей» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

Сцена «77» 

25 – Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

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

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

https://opera.com.ua/afisha?month=01-06-2021
http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=2&tribe_event_display=list
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
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– Я. Ушпік 

17 –  «Ліквідація» (не просто комедія  за мотивами сатиричної 

п’єси В. Шендеровича «Два янголи, чотири людини») 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

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

однойменної п’єси Е. Ростана) 

10, 30 –  Г. Ібсен «Пер Гюнт» (драма на 2 дії) 

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

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

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

  4, 5, 24 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

  8, 18 – «Трамвай “Бажання”» (вистава на 1 дію за мотивами 

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

13, 19 – «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 

5, 8 –   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія на 2 дії) 

11, 15 –   М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

Нова сцена 

12  

(17:00),  

18  

(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 

7, 17  

(20:00),  

19, 24  

(19:30) 

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

http://ft.org.ua/ua/program
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
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 15, 27 

 (19:30)  

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

(історії з сімейного альбому) 

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

(майже комедія) 

 

Київський національний академічний Молодий театр: 
https://molodyytheatre.com/afisha/2021-06 

Основна сцена 

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

«Вісім жінок») 

30 –  М. Гоголь «Шинель» (мюзикл) 

Камерна сцена 

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

В. Винниченка «Момент», «На той бік» 

Мікросцена 

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

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі 

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

Основна сцена 

3, 10 –  О. Лягушонкова «Ерендіра не хоче вмирати» (трагіфарс) 

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

8, 30 –  С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/плакати/розуміти) 

18, 29 – М. Спіацці «Сімейний альбом» / «Album di Famiglia» 

(трагікомедія про вареники та 90-ті) 

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

26 –  М. Смілянець «Моменти» / «Momenti» (паперова рапсодія; 

вистава на 2 дії) 

Мала сцена 

1, 24  

 

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

 на 1 дію) 

2, 29  

(19:00),  

5  

(15:00) 

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

одного рішення) 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-06
https://drama-comedy.kiev.ua/
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8, 10 

(19:00),  

27  

(15:00) 

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

з.а. України О. Жураківської) 

11, 22 –   Н. МакКартні «Дім» (колективне сновидіння) 

18, 20 –  К. Бізьо «Токсини» (теа-кліп) 

26, 27 –  М. Досько «Лондон» (моновистава у виконанні 

Я. Федорчука) 

 

 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

http://theatreonpodol.com/ 

Нова сцена 

4, 29  

(19:00),  

5 

(18:00), 

6  

(13:00, 

18:00)    

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

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

26  

(18:00) 

–  Л. Бугадзе «Навігатор» (спроба любити) 

Зала Ігоря Славинського 

1, 2, 3,  

      4, 29  

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

8, 9,  

16, 17  

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

18  

(19:00),  

19  

(13:00, 

18:00)   

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

домашнього огнища»)  

20  

(18:00) 

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

 

 

 

 

http://theatreonpodol.com/
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Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

Основна сцена (Салон) 

17 –  А. Ніколаї «Хто крайній?» (трагікомедія) 

20  

(18:00)  

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

Мала сцена 

3, 4  

(19:30) 

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

геометрія) 

5, 12 – «Людина у кімнаті» (екзистенціальна драма). Режисер – 

А. Савченко за участі «Michael Chekhov studio Ukraine» 

 27, 30  

(19:30) 

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

в Країні чудес») 

 

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

 8, 16 –  Я. Гловацький «Таргани» (іронічно про еміграцію) 

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

і Жиркова) 

 

Київський академічний театр на Печерську: 

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

15, 16 – «Привид в обладунку» (фантастичний комікс з елементами 

кіберпанку за класичними манга Масамуне Сіро) 

11  

(19:00),  

12  

(18:00) 

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

22, 23,  

24 

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

комедійними персонажами) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-06 

1  

(15:00),  

5, 13, 26  

(11:00) 

– К. Лукʼяненко «Вовк та семеро козенят» (музична казка) 

12  

(11:00) 

– М. Петренко «Про курочку Рябу та сонечко золоте» 

(фольклорна казка) 

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-06
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 12 

(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/Jun_2021 

Велика сцена 

4  

(18:00) 

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

12  

(12:00) 

– Музика Р. Бегей «Казкові мандри» (музична казка на 2 дії за 

Г.-К. Андерсеном) 

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

Мала сцена 

11  

(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/ 

 4 –  П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії) 

17 –  Ш. Гуно «Ромео і Джульєтта» (опера на 2 дії) 

18 – Дж. Россіні «Шлюбний вексель, або Щастя за добу» (комічна 

опера на 1 дію) 

19  –  В. А. Моцарт «Cosi fan tutte» /«Так чинять усі жінки» (опера 

на 2 дії; концертно-сценічна версія) 

26 –  С. Прокоф'єв «Ромео і Джульєтта» (балет на 2 дії) 

 

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

  

«Новий український театр» 

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

25, 26,  

30 

– М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

Театр «Сонечко» 

28  

(12:00) 

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

дорозі) 

 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jun_2021
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://nut.kiev.ua/cherven-3/
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Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» (вул. І. 

Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-

ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 6  

(18:00) 

– О. Рубіновас «Вистава після вистави» (як би комедія-

бенефіс). Моновистава у виконанні н.а. України В. Чигляєва 

12 

(18:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

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

галерея) 

25 –  «Животоки» (етношоу) 

 26, 27  

(18:00) 

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

«Ханума») 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

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

за участі А. Кошмал, К. Вертинської, Д. Соловйова та ін. 

Режисер – В. Белозоренко 

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

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

– В. Малахов 

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

Антрепризна вистава за участі Т. Шляхової та О. Зубкова. 

Режисер – Т. Аркушенко 

13  

(12:00) 

–  «Рапунцель. Казка про зниклу принцесу» (казка-мюзикл для 

дітей та дорослих за мотивами твору братів Грімм 

«Рапунцель»). Вистава Міжнародного театру пригод і 

фантастики «Каскадер» 

25  

 

– 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 

2  

 

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

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

Постановка – В. Беляковича 

8 – «Тільки любов, нічого особистого» (французька комедія). 

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/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
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Антрепризна вистава за участі О. Попова, А. Кошмал, 

Н. Денисенко та ін. Режисер – Т. Тихомиров 

17  

(20:00) 

–  П. Чайковський «Лебедине озеро. Сучасна версія» (балет на 

2 дії). Вистава Академічного театру «Київ Модерн-балет». 

Лібрето, хореографія, постановка – Раду Поклітару 

21  

(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 

24 –  П. Чайковський «Спляча красуня» (балет  на 2 дії). Вистава 

Академічного театру «Київ Модерн-балет». Лібрето, 

хореографія, постановка – Раду Поклітару 

 

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 

13 –  «Хто крайній» (комедія за п’єсою А. Ніколаї «Оглядовий 

майданчик»). Антрепризна вистава за участі Л. Руснак, 

В. Ращука. Режисер – В. Білан 

27 –  А. Дяченко «Бельведер» (трагікомедія на 2 дії). Вистава 

Київської академічної майстерні театрального мистецтва 

«Сузір’я» 

29 

(20:00),    

30  

(19:00) 

–   Ж. Бізе «Кармен» (опера-містерія за мотивами однойменної 

новели П. Маріме). Вистава за участі Н. Мейхер, 

С. Андрощука, С. Макієнка та ін. Режисер – А. Маслаков: 

https://kontramarka.ua/uk/operaeksnmisteria-karmen-

68369.html 

 

 На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету 

для дітей та юнацтва:   

3 –   Ж. Бізе «Кармен. TV» (балет на 2 дії за мотивами новели  

П. Меріме «Кармен»). Вистава Академічного театру   

«Київ Модерн-балет». Лібрето, хореографія та постановка 

–   Раду Поклітару 

29 Вечір одноактних балетів  Академічного театру   

 «Київ Модерн-балет»  
–   Балет «1984. Інша» на музику Г. Ґуднадоттір, Hauschka; 

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

https://kontramarka.ua/uk/bilosnizka-67020.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/operaeksnmisteria-karmen-68369.html
https://kontramarka.ua/uk/operaeksnmisteria-karmen-68369.html
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хореографія та постановка – Раду Поклітару 

 

На сцені Будинку актора (вул. Ярославів Вал, 7): http://actorhall.com/ 

1, 22 –  М. Булгаков «Дон Кіхот». Вистава Монотеатру «МІФ» 

(м. Київ) за мотивами твору М. де Сервантеса у виконанні 

з.а. України М. Фіци. Режисер – П. Миронов 

5 –  Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода). Вистава  

Класичного художнього альтернативного театру (м. Київ) 

6, 18 –  С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник» 

(сатирична комедія сучасності). Вистава Класичного 

художнього альтернативного театру (м. Київ) 

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

художнього альтернативного театру (м. Київ). У головній 

ролі – н.а. України Л. Кадочникова 

29 –  Л. Толстой «Крейцерова соната». Вистава Монотеатру 

«МІФ» (м. Київ) у виконанні з.а. України М. Фіци 

 

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

17 – М. Камолетті «Боїнг-Боїнг» (комедія положень). 

Антрепризна вистава за участі О. Сумської, В. Борисюка, 

Г. Хостікоєва та ін. Режисер –  Є. Паперний 

24 –  А. Іванов «Жениха викликали, дівчата?» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участі Т. Яценко, Т. Шеліги, 

Є. Паперного та ін. Режисер – В. Борисюк 

 

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

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

2, 13 –  «Історії кохання для дорослих» (кабаре-комедія за мотивами 

твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участі 

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

Режисер – В. Жила 

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

Антрепризна вистава за участі Л. Ребрик, Леся 

Задніпровського, І. Рубашкіна та ін. 

14, 15,  

16 

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

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

О. Сумської, О. Вертинського, Ю. Горбунова та ін. Режисер 

– В. Жила 

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

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

http://actorhall.com/
https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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Режисер  – Т. Губрій 

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

вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 

Д. Лаленкова. Режисер – В. Астахов 

25 –  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 

 

Театральні гастролі 
 

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

Гастролі Івано-Франківського національного академічного драматичного театру 

ім. І. Франка 

19 –  «Солодка Даруся» (драма  на 2 дії за мотивами 

однойменного твору М. Матіос): 

    https://kontramarka.ua/uk/solodka-darusa-66910.html 

20  

(15:00, 

19:30) 

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

– Р. Держипільський 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

1     Шуберт, Бетховен, Брамс 

– Київський камерний оркестр (головний диригент – 

Н. Пономарчук) за участі Д. Тарана (валторна), Д. Мітченка 

(валторна), О. Мороза (кларнет) 

 2   

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«Вже настав ласкавий місяць квітень» 

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

сопрано), партія фортепіано – В. Цимощук 

3 Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 

(вул. Лаврська, 9, корп. 25) 

«Мелодії зачарованої весни» 

–  О. Чубарева (сопрано); акомпанемент – Ансамбль народних 

інструментів «Дивограй» (художній керівник – 

В. Чорнокондратенко)  

4 «Бетховен – 250!»  

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

https://kontramarka.ua/uk/solodka-darusa-66910.html
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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України (головний диригент – М. Дядюра), солістка – 

К. Дядюра (фортепіано). У рамках філармонійного 

абонементу «Симфонічний вимір» 

 5   

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

    «Ой вербо, вербо» 

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

 5   

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

 «Музична вишиванка»  
–  Фольклорний ансамбль «Веселі музики» 

 6 П. Чайковський 

– Симфонічний оркестр «Золоті ворота Києва» (диригент – 

С. Вілер, Швейцарія), соліст – М. Шуляк (тенор) 

 6   

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121) 

Музично-літературна композиція «Спогади про Іспанію» 

– Т. Андрієвська-Боденчук (фортепіано), А. Остапенко (гітара), 

А. Юрченко (баритон), О. Єременко (художнє слово) 

 9 Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

Літературно-музична композиція на вірші Лесі Українки, 

веснянки 

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

О. Шушвар (народний спів) 

10 Пісні з кінофільмів. (Кінокласика ХХ століття і сучасні 

кіношедеври) 

– Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені Л. М. 

Ревуцького (головний диригент – В. Курач, диригент  

А. Смірнов). Солістка – В. Іваненко (сопрано), С. Корецька 

(художнє слово) 

12 

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121) 

«Чари оперети» 

–  О. Чувпило (тенор), Є. Ліпітюк (сопрано) 

13 

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121) 

    «Вечір львівських шлягерів» 

–  К. Кондрашевська (сопрано); акомпанемент – Ансамбль 

народних інструментів «Дивограй» (художній керівник – 

В. Чорнокондратенко)  
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13 Максиму Рильському присвячується 

«Тобі, мистецтво, шлю поклін» 

– А. Паламаренко (художнє слово), Муніципальний 

академічний камерний хор «Київ» (художній керівник і 

диригент – М. Гобдич), Є. Ліпітюк (сопрано), О. Петрикова 

(сопрано), А. Юрченко (баритон) та ін. 

15 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

Вечір вокальних дуетів «Один день в Італії» 

– О. Табуліна (мецо-сопрано), К. Кондрашевська (сопрано), 

партія фортепіано – В. Кнорозок 

21  Присвята Астору П’яццоллі 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 

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

Солісти: Б. Півненко (скрипка), О. Нікітюк 

(сопрано),  Г. Фролова (скрипка), С. Клінкова (скрипка), 

К. Супрун (альт), Д. Фонарюк (кларнет), Б. Галасюк (гобой), 

Н. Стець (контрабас) 

 

Національний будинок органної та камерної музики 

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

Itemid,59/lang,ua/ 

      1 

 (19:30) 

 Політ янгола 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – з.д.м. України Б. Пліш). Солісти – О. Єгоричев 

(дискант), А. Родіна (сопрано), Р. Меліш (контртенор) 

2 

 (19:30) 

Перлини доби бароко 

–  Н.а. України В. Кошуба (орган), заслужені артисти України 

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

з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано) 

 5  

(19:30) 

Старовинна органна музика 

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

  8 

(19:30) 

Музика різних епох 

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

(орган), С. Котко (колоратурний бас) 

 9 

(19:30) 

Меса із Буенос-Айреса 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – М. Крістер-Вандаловський), з.а. України 

К. Баженова (фортепіано), А. Дубій (баян) 

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/


15 

 

14 

(19:30) 

Музичний сувенір 

– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України І. Калиновська 

(орган), В. Чікіров (ліричний баритон) 

15 

(19:30) 

Органна музика старого та нового світу 

–  Н.а. України В. Кошуба (орган) 

16 

(19:30) 

Улюблені музичні шедеври 

– Камерний ансамбль «Равісан», М. Сидоренко (орган), 

О. Вознюк (тенор) 

 

Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?month=01-06-2021 

5 – Звітний концерт учнів Київського державного фахового 

хореографічного коледжу 

12 – Випускний концерт студентів Київського державного 

фахового хореографічного коледжу 

26 – Концерт Київської муніципальної академії танцю імені 

Сержа Лифаря 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

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

участі артистів Київського національного академічного 

театру оперети 

 29 – «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 

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

Київського національного академічного театру оперети: 

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

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

 

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

3 – Мультимедійне шоу «Metallica Show S&M Tribute» (художній 

керівник проєкту – головний диригент Президентського 

оркестру Республіки Білорусь В. Бабарікін) 

 

 

 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-06-2021
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://palace-ukraine.com/afisha/
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Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

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

3 –  «Від Піаф до Матьє». Вечір французької музики за участі 

А. Башкіної, В. Костенка та Національного академічного 

духового оркестру України (диригент – О. Вікулов) 

6 –  Олег Кензов з концертною програмою «По кайфу» 

7 –  «Golden Music Collection». Велике симфонічне шоу оркестру 

А. Чорного 

9 –  Концерт індігурту «Один в каное» 

15 – Концерт композитора та виконавця, з.а. України Ніколо 

Петраша 

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

30 – Концерт Олега Скрипки та Національного академічного 

оркестру народних інструментів України з новою весняною 

програмою 

 

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

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

1 – «Скорик-Мусоргський». Музична програма за участі 

солістів: Кента Ігараші (Україна – Японія), Т. Ганіної, 

Є. Ржанова, Р. Федюрка;  Національного камерного 

ансамблю «Київські солісти». Диригент – І. Пучков : 

https://kontramarka.ua/uk/skorikmusorgskij-68358.html 

 

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

4  

(19:00),  

5, 12  

(16:00), 

 6, 13  

(12:00) 

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

протягом 

місяця 

–  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 

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

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

   3 

(19:30) 

–  «Музика небесних сфер». Повнокупольне музичне шоу  

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/skorikmusorgskij-68358.html
https://www.circus.kiev.ua/
https://www.circus.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
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   5 

(19:30) 

– «Всесвіт для тебе». Музичне шоу за участі струнного 

жіночого квартету «MIRA» 

  12 

(19:30) 

– Мистецький проєкт солістів Inspiration Classic з новою 

програмою «Ave Maria» (у рамках концертів «Класика під 

зорями») 

  26 

(19:30) 

–  «Vivat Opera». Нова повнокупольна музична шоу-програма 

зі світовими оперними шедеврами у виконанні солістів 

Inspiration Classic: К. Болкуневич (драматичне сопрано), 

О. Братик (ліричне сопрано), Ю. Михайлюка (баритон), 

Н. Мамедьярова (фортепіано) 

 

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

2 –  «Reunion». Концерт класичної музики до 100-річчя від дня 

народження аргентинського композитора та виконавця 

А. П’яццолли (1921–1992) 

3 – Концерт камерного дуету: К. Супрун (альт) та К. Тітової 

(фортепіано)  

4 –  Концерт студії «Школа фламенко» (м. Київ) 

8 – «Мелодії нашого натхнення». Концерт Академічного 

камерного хору «Хрещатик» 

9 – «Вечір романсу». Твори українських, азербайджанських та 

зарубіжних композиторів у виконанні народних артистів 

України О. Дяченка, Г. Аббасова; І. Федоровської та ін. 

16 –  Концерт популярної американської музики першої половини 

ХХ ст. Солістка – Т. Асадчева (мецо-сопрано), партія 

фортепіано – з.а. Бурятії Л. Реутова 

23 Вечір пам’яті Маестро 

– Твори поета, музиканта, художника Анатолія Шевченка  

(1938–2012) у виконанні друзів та колег. Вечір веде – 

н.а. України Р. Недашківська 

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

 

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

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

 24 –  «Sugar summer». Кращі світові хіти ХХ ст. від естрадно-

джазового колективу Frankyjazz 

 

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

23 – «Мелодії, що полонять серця…». Сольний концерт 

Станіслава Зубара: https://kontramarka.ua/uk/solnij-koncert-

http://actorhall.com/
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html
https://kontramarka.ua/uk/solnij-koncert-stanislava-zubara-melodii-so-polonat-serca-68452.html
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stanislava-zubara-melodii-so-polonat-serca-68452.html 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

11 – Концерт з.а. України Анжеліки Рудницької з презентацією 

нової програми «Там, де хочу я»:  

https://kontramarka.ua/uk/anzelika-rudnicka-67630.html  

13 

(14:00) 

– Дует FRUMIN&GALAYDYUK: П. Фрумін (скрипка) та 

С. Галайдюк (гітара) з презентацією нового альбому 

«Walking through the city» 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

10  – «Кончертато». Концерт камерної музики за участі 

О. Дяченко (сопрано), І. Горленко (флейта), Л. Матьошка 

(кларнет), Д. Тарана (валторна), Д. Шпильової (арфа) 

11 – «Я можу світу розказати». Традиційні спіричуели та джаз у 

виконанні солістки: А. Зарецької; квартету 

інструменталістів: Є. Фоміна (фортепіано), І. Голуба 

(саксофон), Н. Стеця (контрабас), Б. Томчука (ударні); 

 артистів хору театру. Диригент – В. Кончаковська 

25  Цикл камерних концертів А. Бондаренка 

–   «Від чуття». Концерт четвертий – романси П. Чайковського 

27 –   Галаконцерт з нагоди закриття 39-го театрального сезону 

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

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

25, 26, 27, 

28, 29, 30     

(20:00) 

– «VIRSKY. Мовою танцю». Концерт Національного 

заслуженого академічного ансамблю танцю України імені 

Павла Вірського : https://kontramarka.ua/uk/virsky-movou-

tancu-68497.html 

*** 

1 Концерт до Міжнародного дня рок-н-ролу 

–  Триб’ют гурту «Скрябін» у виконанні Rodin N (М. Родіна): 

https://kontramarka.ua/uk/rodin-n-tribute-skrabin-67826.html 

5  

(19:30) 

–  «Зірки світової опери». Гранд-концерт на Софійській площі 

за участі О. Дикої, В. Плужнікової, Є. Орлова та ін.: 

https://kyivmaps.com/ua/events/open-air-grand-koncert-zirki-

svitovoi-operi 

5  

(20:00) 

– Співачка DOROFEEVA з улюбленими хітами та презентацією 

пісень з нового альбому:  https://kontramarka.ua/uk/dorofeeva-

https://kontramarka.ua/uk/solnij-koncert-stanislava-zubara-melodii-so-polonat-serca-68452.html
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
https://kontramarka.ua/uk/anzelika-rudnicka-67630.html
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
https://kontramarka.ua/uk/virsky-movou-tancu-68497.html
https://kontramarka.ua/uk/virsky-movou-tancu-68497.html
https://kontramarka.ua/uk/rodin-n-tribute-skrabin-67826.html
https://kyivmaps.com/ua/events/open-air-grand-koncert-zirki-svitovoi-operi
https://kyivmaps.com/ua/events/open-air-grand-koncert-zirki-svitovoi-operi
https://kontramarka.ua/uk/dorofeeva-68009.html
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68009.html 

6 –  «БГ. Весна. Музика. Бесіда». Концерт музиканта і виконавця 

Б. Гребенщикова (РФ): https://kontramarka.ua/uk/bg-vesna-

muzika-besida-67440.html 

10  

(20:00) 

– Сольний концерт російської і американської співачки 

українського походження Любові Успенської: 

    https://kontramarka.ua/uk/lubov-uspenska-63550.html 

11 –   Рокбалади в авторських аранжуваннях у виконанні оркестру 

«Віртуози Києва»: https://concert.ua/uk/event/svitlo-concert-

rok-ballady-11-06 

12 –   Сольний концерт рокгурту «Друга Ріка»: 

     https://concert.ua/uk/event/druga-rika 

16 –  Великий акустичний концерт Сергія Василюка  та гурту 

«Тінь Сонця»: https://kontramarka.ua/uk/sergij-vasiluk-

akusticnij-koncert-67290.html 

17 –  Романтично-акустичний вечір рокгурту «СКАЙ»:  

    https://kontramarka.ua/uk/skaj-67362.html 

21  Триб’ют-шоу 

–  Пісні гурту «Кіно» у виконанні Р. Мацюти та гурту Crazy 

Train: https://kontramarka.ua/uk/tribut-gurtu-kino-vid-romana-

macuti-ta-gurtu-crazy-train-67254.html 

24 –  «Kvitka. Два кольори». Концерт з.а. України Оксани Мухи: 

https://kontramarka.ua/uk/oksana-muha-kvitka-dva-kolori-

67996.html 

25  

(17:00) 

–  Концерт співачки і композиторки Ніно Катамадзе (Грузія): 

https://kontramarka.ua/uk/nino-katamadze-51043.html 

 

 

https://kontramarka.ua/uk/dorofeeva-68009.html
https://kontramarka.ua/uk/bg-vesna-muzika-besida-67440.html
https://kontramarka.ua/uk/bg-vesna-muzika-besida-67440.html
https://kontramarka.ua/uk/lubov-uspenska-63550.html
https://concert.ua/uk/event/svitlo-concert-rok-ballady-11-06
https://concert.ua/uk/event/svitlo-concert-rok-ballady-11-06
https://concert.ua/uk/event/druga-rika
https://kontramarka.ua/uk/sergij-vasiluk-akusticnij-koncert-67290.html
https://kontramarka.ua/uk/sergij-vasiluk-akusticnij-koncert-67290.html
https://kontramarka.ua/uk/skaj-67362.html
https://kontramarka.ua/uk/tribut-gurtu-kino-vid-romana-macuti-ta-gurtu-crazy-train-67254.html
https://kontramarka.ua/uk/tribut-gurtu-kino-vid-romana-macuti-ta-gurtu-crazy-train-67254.html
https://kontramarka.ua/uk/oksana-muha-kvitka-dva-kolori-67996.html
https://kontramarka.ua/uk/oksana-muha-kvitka-dva-kolori-67996.html
https://kontramarka.ua/uk/nino-katamadze-51043.html
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ВИСТАВКИ 

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

протягом 

місяця 

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

археологічні знахідки, які відображають культуру багатьох 

народів, що проживали у цьому регіоні від найдавніших 

часів до середньовіччя (із зібрання Вінницького обласного 

краєзнавчого музею) 

 – 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 

 

Музеї історичних коштовностей України (філія Національного музею історії 

України):  

протягом 

місяця 

– «Станіслав Дрокін – ДНК автора». Виставка робіт 

художника-ювеліра С. Дрокіна (м. Харків) 

 

Національний художній музей України: 

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

протягом 

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  

 – «Дисципліноване бачення». Проєкт Лади Наконечної 

(графіка, інсталяції, об’єкти, відео) 

 

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

sophia.org.ua/uk/golovna/ ; https://www.facebook.com/SophiaKyiv/ 

Виставкові зали «Хлібня» 

протягом 

місяця 

–  «Кераміка Неллі Ісупової». Вироби з кераміки Н. Ісупової 

(м. Київ) 

Брама Заборовського 

протягом 

місяця 

–  «Переяславський рушник». Вишивані рушники з колекції 

Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» (Київська обл.) 

На хорах Софійського собору 

 протягом 

місяця 

–  «Український іконопис XVIII – поч. ХІХ ст.». Експонати з 

фондів Національного заповідника «Софія Київська» та 

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://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
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Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» 
 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»: 

https://kplavra.kyiv.ua/ua ; https://www.facebook.com/kplavra/ 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври». Оновлений 

виставковий проєкт з колекції заповідника 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 4) 

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

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

видані Печерською, Острозькою, Почаївською та 

Львівською братською друкарнями, рукописні Євангелія і 

Апостол, переписані в часи комуністичних гонінь 20-х років 

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

Печерською лаврою і Музеєм «Православна Україна») 

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

  до  6 – «Материнство Африки». До 58-ї річниці створення 

Організації Африканської Єдності (з 2002 року – 

«Африканський Союз»). Спільно з Громадською 

організацією «Африканська Рада в Україні» 

до  10 –  До 185-річчя від дня народження письменника, 

композитора, музично-культурного діяча С. І. Воробкевича 

(1836–1903; у рубриці «Літературний календар») 

до 15 –  «Київ Григорія Синиці. У пошуках автентичного образу». 

Мистецька виставка до Дня Києва спільно з Дирекцією 

художніх виставок України 

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

160-річчя перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі 

поблизу Канева 

протягом 

місяця 

–   «Кобзарева пісня з нами…». Виставка творчих робіт Центру 

творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва 

(до Дня перепоховання Тараса Шевченка) 

 –  «Музейні пригоди Олександра Гавроша». Виставка книг та 

ілюстрацій до них письменника і драматурга О. Гавроша 

(у рамках проєкту «З книжкової полиці») 

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

від дня народження письменника та громадського діяча 

В. С. Стефаника (1871–1936) 

 

https://kplavra.kyiv.ua/ua
https://www.facebook.com/kplavra/
http://museumlit.org.ua/language/uk/
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Національний музей «Київська картинна галерея»: 

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

до 6 –   «Метаморфози». Живопис О. Яновича (м. Київ) 

  до 13 – «Поривчастий». Живопис В. Шерешевського (м. Київ; у 

межах постійно діючого музейного проєкту «Сучасне 

мистецтво України») 
  

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

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

  до 12 –  «Фігуративна свобода». Твори В. Кандинського (з колекції  

родини Ходорковських) 

  до 13 –  «Візуальні вібрації». Графіка А. Шабалтій (м. Київ) 

 

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

https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/golovna 

протягом 

місяця 

– Твори французьких художників: Ж. Уеля, О. Редона, 

А. Буше та ін. (у рамках проєкту «Французька весна в Музеї 

Ханенків»): https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/aktualni-podii 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

до 13 – «Вишивана сорочка Київщини». Роботи майстрів XIX – 

початку XX ст. Київського регіону (у рамках культурно-

мистецького проєкту «Київський спадок»): 

   https://www.facebook.com/Національний-музей-українського-

народного-декоративного-мистецтва-617456761747782/ 

 

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)  

 – Оновлена виставкова експозиція «Музей української 

династії» (з нагоди дня заснування музею) 

 

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

протягом 

місяця 

– «Данте – поет бажання». До 700-річчя памʼяті італійського 

поета і мислителя Данте Алігʼєрі (1265–1321): книги, 

живопис, графіка 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва» (вул. Богдана 

Хмельницького, 7): 

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

  до 28 –  «Велика сімка». Твори художників, які увійшли до рейтингу 

https://www.facebook.com/knag.museum
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/golovna
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/aktualni-podii
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/Національний-музей-українського-народного-декоративного-мистецтва-617456761747782/
https://www.facebook.com/Національний-музей-українського-народного-декоративного-мистецтва-617456761747782/
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
https://www.mkdu.com.ua/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
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«Топ-100 великих українців»: О. Архипенка, М. Бойчука, 

А. Криволапа, К. Малевича, Г. Нарбута, М. Приймаченко, 

Т. Шевченка (у співпраці з благодійним фондом «Культура») 

1-14 –  «Пори року». Живопис І. Акімової (м. Київ) 

 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України (вул. Лаврська, 9, 

корп. 24, 26): 

 до 6 – «Театральні строї Богдана Поліщука». Роботи театрального 

художника, сценографа та режисера Б. Поліщука (ескізи 

театральних костюмів та самі костюми до вистав, 

реалізованих в різні роки):  

   https://www.facebook.com/events/290329806080232/ 

 

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

https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska 

 до 30 – «Простори Лесі». Виставка сценографії до вистав Лесі 

Українки (1871–1913) 

 

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини 

(вул. Терещенківська, 5): 

  до 24 –  «I am here... Іди за моїм світлом». Вишивка Т. Протчевої 

(м. Київ) з власною технікою «GLOW ART»  

 

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

http://dvnshu.com 

  до 6 – «Грані кристалу реальності». Персональна виставка   

Ю. Баранової  

 –   «Полотно душі». Художня виставка  ГО «Барви Життя» 

 

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

   5-30 – Живопис О. Юрченка (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл.) 

постійно               

діють 

– Виставки: «Гетьман Іван Мазепа та його доба», «Пилип 

Орлик – Гетьман, автор першої демократичної конституції 

України», «Павло Скоропадський та Українська держава 

1918 року» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/290329806080232/
https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska
http://dvnshu.com/
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/  

до 6 – «Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив». 

Виставка сучасного білоруського мистецтва 

Мала галерея 

протягом 

місяця 

–  «Моделювання». Онлайн-проєкт в межах фотографічного 

напряму Лабораторії сучасного мистецтва галереї: 

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

modelyuvannya/ 

 

Національний комплекс «Експоцентр України» (пр-т Академіка Глушкова, 

1): https://vdng.ua/ 

протягом 

місяця 

– «Чорнобиль. Подорож». Мультимедійна виставка до 35-річчя 

Чорнобильської катастрофи: 

https://guide.kyivcity.gov.ua/events/cornobil-podoroz 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

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

до 4 –  «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 26 – Відео-арт «Пікассо: періоди геніальності» & «Магія 

імпресіонізму» 
до 27 –  Мистецький проєкт «ARTAREA ЧАСУ. Перезавантаження» 

 – «Пластичний всесвіт». Персональна виставка О. Владімірова 

(скульптура, м. Київ) 

 

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

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

   до 5 –  «Енігма». Живопис Н. Буряк та Б. Буряка 

  

«Voloshyn Gallery» (вул. Терещенківська, 13):  http://voloshyngallery.art; 

https://www.facebook.com/voloshyngallery/ 

   до 20 –  «Пропаганда світу моєї мрії». Фотовиставка К. Лисовенко 

(м. Київ) 

 

https://artarsenal.in.ua/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://vdng.ua/
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/cornobil-podoroz
https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/artarea.official/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/whitewworld/
http://voloshyngallery.art/
https://www.facebook.com/voloshyngallery/
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Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-

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

протягом

місяця 

– «Відкрита можливість». Українське сучасне мистецтво з 

приватних зібрань (у межах дослідницького проєкту 

«PROколекції») 

 

Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 

12): http://mytets.com/#anonces 

   2-17  – «Об’єднані часом». Живопис та скульптора випускників 

НАОМА 2006 р.: С. Барабаша, Д. Баришева, О. Білик та ін. 

(до 15-річчя з дня закінчення Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури) 

 

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

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

  до 19 –  До 130-річчя від дня народження Адальберта Ерделі (1891–

1955), одного із засновників сучасної Закарпатської школи 

живопису  (твори з приватних колекцій, що розкривають всі 

періоди творчості мистця) 

 

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

3-30 – «Колірна опера без протяжності у часі». Живопис 

А. Прахова 

 

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 РА (вул. Богдана Хмельницького, 

32): https://www.facebook.com/people/Галерея-РА/100057643561921/ 

до 3 –  «Дідаскалії ІІІ». Творчий проєкт Л. Піонковські 

 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

до 12 –  «Circa 2020». Скульптура В. Кохана (м. Харків) 

 

https://www.facebook.com/m17art.center/
http://mytets.com/#anonces
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://www.facebook.com/people/Галерея-РА/100057643561921/
https://www.facebook.com/thenakedroom
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Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 

https://www.triptych-art.com 

до 8 –  «Mariguango». Живопис Е. Бєльського (м. Київ) 

 

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

https://www.dolesko.com 

  до 9 – «Магія кольору». Представлено понад 10 клаптикових 

виробів – квілтів, створених Мірі Цой протягом 2010–2021 

років, у техніці печворку (клаптикове шиття) 

  4-30 – Всеукраїнська виставка-конкурс сучасної графіки «Арт 

паралелі-2021»: https://uaculture.org/catalog/vseukrayinska-

vystavka-konkurs-suchasnoyi-grafiky-art-paraleli-2021/ 

  з 11 –  Творчі роботи вихованців Артстудії Big Apple (керівник – 

В. Руднєва) 

  з 23 –  «Всеосяжний світ колажу». Роботи Л. Кобичевої в техніці 

європейського колажу з використанням змішаних технік і 

природних матеріалів 

 

Артгалерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 

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

=2 

до 26 – «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 6 – «Нове місто друзів». Проєкт Я. Малащука та Р. Хімея –  

переможців конкурсу МУХі 2019 
 

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

до 5 –  «Ґрунт». Живопис А. Логова (м. Київ) 
 

 

 

 

 

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 

 

 

https://www.triptych-art.com/
https://www.dolesko.com/
https://uaculture.org/catalog/vseukrayinska-vystavka-konkurs-suchasnoyi-grafiky-art-paraleli-2021/
https://uaculture.org/catalog/vseukrayinska-vystavka-konkurs-suchasnoyi-grafiky-art-paraleli-2021/
http://www.tsekh.com.ua/?page_uid=1284116099&page_lang_id=3&page_type=2
http://www.tsekh.com.ua/?page_uid=1284116099&page_lang_id=3&page_type=2
https://www.facebook.com/ShchAC/
https://yagallery.com/

