
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЛИПЕНЬ  – 2021* 

 

Серед дат місяця: 

01.07 – День архітектури України 

 – День режисера 

08.07 – День родини 

15.07 – День українських миротворців 

17.07 – День етнографа 

28.07 – День хрещення Київської Руси-України 

30.07 – Міжнародний день дружби 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 

 ХІХ Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс 

мистецтв ENERGY OF TALENTS (27.06–04.07): http://fest-

portal.com/ev/hih-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-distantsijnij-festival-konkurs-

mistetstv-energy-of-talents/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої, юнацької та студентської 

молоді «Соняшник» (у онлайн та офлайн форматах; 03.07): http://fest-

portal.com/ev/sonyashnik-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-

yunatskoyi-ta-studentskoyi-molodi-za-pidtrimki-ministerstva-kulturi/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої, юнацької та студентської 

творчої молоді «Київська веселка» (можлива дистанційна участь; 04.07): 

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

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

 Міжнародний музичний фестиваль Atlas Weekend – 2021 (05–11.07, 

Національний комплекс «Експоцентр України» / ВДНГ):  

https://atlasweekend.com/ 

 ІІ Всеукраїнський вокально-інструментальний фестиваль «Музична 

казка» (онлайн; 25.07): http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-vokalno-

instrumentalnij-festival-distantsijno-25-07-21/ 

 

 

*** 

 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.06.2021 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/hih-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv-energy-of-talents/
http://fest-portal.com/ev/hih-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv-energy-of-talents/
http://fest-portal.com/ev/hih-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv-energy-of-talents/
http://fest-portal.com/ev/sonyashnik-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-yunatskoyi-ta-studentskoyi-molodi-za-pidtrimki-ministerstva-kulturi/
http://fest-portal.com/ev/sonyashnik-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-yunatskoyi-ta-studentskoyi-molodi-za-pidtrimki-ministerstva-kulturi/
http://fest-portal.com/ev/sonyashnik-mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-yunatskoyi-ta-studentskoyi-molodi-za-pidtrimki-ministerstva-kulturi/
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/
https://atlasweekend.com/
http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-vokalno-instrumentalnij-festival-distantsijno-25-07-21/
http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-vokalno-instrumentalnij-festival-distantsijno-25-07-21/
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 Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «АртO2» (24.06–

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

konkurs-arto2/ 

 ХVІІІ Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс 

мистецтв «Зірковий шлях» (25.06–03.07): http://fest-portal.com/ev/hviii-

mizhnarodnij-bagatozhanrovij-distantsijnij-festivali-konkurs-mistetstv-

zirkovij-shlyah/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірки виходять на сцену» 

(у онлайн та офлайн форматах; 08–11.07, м. Скадовськ, Херсонська обл.):  

http://fest-portal.com/ev/mezhdunarodnyj-zvezdy-vyhodyat-na-stsenu-festival-

konkurs-iskusstv/ 

 Всеукраїнський фотоконкурс «Чарівна посмішка України 2021» (20–

24.07):  http://fest-portal.com/ev/charivna-posmishka-ukrayini-2021-20-24-

lipnya-vseukrayinskij-fotoproyekt/ 
 

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?month=01-07-2021 

1 – Л. ван Бетховен, І. Брамс, І. Пахельбель, Г. Форе, Е. Елгар, 

І. Стравінський «Дама з камеліями» (балет на 2 дії) 

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

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

Головна сцена 

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

(мюзикл на 2 дії) 

13, 14 –  Ж. Бізе «Кармен – сюїта» (балет-феєрія) 

16, 17,  

18 

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

мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

21, 22 –  Музика І. Кальмана «Баядера» (оперета на 3 дії) 

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

за мотивами однойменного твору М. Старицького) 

Сцена «77» 

8 –  Музика А. Пʼяццолли «Любовний монолог…» (моновистава 

за мотивами пʼєси Г. Г. Маркеса «Любовна одповідь 

чоловікові, який сидить в кріслі» у виконанні з.а. України 

http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-arto2/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-arto2/
http://fest-portal.com/ev/hviii-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-distantsijnij-festivali-konkurs-mistetstv-zirkovij-shlyah/
http://fest-portal.com/ev/hviii-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-distantsijnij-festivali-konkurs-mistetstv-zirkovij-shlyah/
http://fest-portal.com/ev/hviii-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-distantsijnij-festivali-konkurs-mistetstv-zirkovij-shlyah/
http://fest-portal.com/ev/mezhdunarodnyj-zvezdy-vyhodyat-na-stsenu-festival-konkurs-iskusstv/
http://fest-portal.com/ev/mezhdunarodnyj-zvezdy-vyhodyat-na-stsenu-festival-konkurs-iskusstv/
http://fest-portal.com/ev/charivna-posmishka-ukrayini-2021-20-24-lipnya-vseukrayinskij-fotoproyekt/
http://fest-portal.com/ev/charivna-posmishka-ukrayini-2021-20-24-lipnya-vseukrayinskij-fotoproyekt/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-07-2021
http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=2&tribe_event_display=list
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А. Середи-Голдун, з.а. України І. Беспалової-Примак). 

Режисер – н.а. України Б. Струтинський 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

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

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

15 – М. Веллер «Хочу в Париж» (моновистава у виконанні 

з.а. України В. Голосняка). Режисери – В. Голосняк, 

І. Сорока 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

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

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

однойменної п’єси Е. Ростана) 

14 –  Г. Ібсен «Пер Гюнт» (драма на 2 дії) 

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

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

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

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

 2, 14 –  М. Кропивницький «Комедія на руїнах» (комедія) 

 3 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

18 – «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 

4, 17, 27 –   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія на 2 дії) 

6, 18 –   М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

Нова сцена 

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

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
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(20:00),  

25  

(17:00)  

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

театру імені Лесі Українки 

Сцена під дахом 

 6, 26 

 (19:30)  

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

(історії з сімейного альбому) 

8, 27  

(20:00),  

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

14, 29 –  А. де Ла Пательєр, М. Делапорт «Майже сімейна вечеря» 

(майже комедія) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

Основна сцена (Салон) 

1 – «Експеримент» (сатирична фантасмагорія за книгою С. та А. 

Ханіних «Осінній жираф») 

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

10 –  «Відлига» (вистава на 1 дію; лірично-музичний поезоконцерт 

за творами Ліни Костенко, Р. Рождественського, Б. Ахмадуліної 

та ін.) 

16 – Б. Гнатюк «Ідеальний шторм» (біологічна драма в стилі 

агропанк за мотивами однойменної книги В. Скоцика) 

 

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

1, 4 –  А. Крісті «Мишоловка» (детектив) 

2, 3 –  І. Жаміак «Азалія» (лірична комедія на 2 дії) 

10, 11 – Н. Коломієць «FLOWER BOOM» / «Квітковий бум» (комедія-

мюзикл на 2 дії) 

13, 14 – «Одеса. Шалене кохання» (музична комедія за пʼєсою І. Ільфа 

та Є. Петрова «Сильне почуття») 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-07 

3, 11, 18  

(11:00)  

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

 10, 25 

(17:00) 

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

мотивами твору Ш. Перро «Попелюшка») 

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://teatr-koleso.kiev.ua/
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-07
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23  

(15:00),  

 24, 25 

(11:00) 

– М. Гельштейн «Рапунцель» (вистава за казкою братів Грімм) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
http://tuz.kiev.ua/afisha/Jul_2021 

Велика сцена 

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

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

 

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

«Новий український театр» 

2, 7, 30 – М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

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

23, 24,  

26 

– В. Сологуб «Комедія про ніжне серце» (водевіль) 

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

Театр «Сонечко» 

9  

(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 

 2 

(19:00),     

    10  

(18:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 3 

(18:00) 

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

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

 4 

(18:00) 

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

    11  

(18:00) 

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

«Ханума») 

 

*** 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jul_2021
http://nut.kiev.ua/lypen-3/
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
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На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий 

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

1 –   «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 

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

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

Постановка – В. Беляковича 

18 –  Г. Корогодський «Ефект Ба» (моновистава у виконанні 

н.а. України О. Вертинського). Режисер – Т. Тихомиров: 

https://concert.ua/uk/event/efekt-

ba?utm_source=social&utm_medium=feed_stories&utm_camp

aign=%7B%7Bcampaign.name%7D%7D&utm_content=%7B

%7Badset.name%7D%7D&fbclid=IwAR1rsDsf0F_3cyVfFgX

UFy5nk866MAEb-lsWoBI2KqKInvvwwg6QrW3ymHY 

29 –  А. МакКартен, С. Синклер, Ж. Коллар «Ladie’s Night» 

(ОБНАдійлива комедія). Антрепризна вистава за участі 

М. Ігнатова, О. Самусенка, В. Гладкого та ін. Режисер – 

Ю. Одинокий 

 

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 

18 До Дня народження Героя України, н.а. України 

Ади Роговцевої 

– «Свідоцтво про життя» (публіцистична вистава за 

однойменною книгою А. Роговцевої). Антрепризна вистава 

за участі Л. Руснак, А. Сеітаблаєва, С. Орліченко та ін. 

Режисер – К. Степанкова 

 

На сцені Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня» 

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

1 –  В. Петранюк «Мазепа Love-story» (романтична історія). 

Вистава Театру української традиції «Дзеркало» (м. Київ) 

7 –  М. Старицький «За двома зайцями» (комедія). Вистава  

Театру «Київське драматичне товариство» 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
https://concert.ua/uk/event/efekt-ba?utm_source=social&utm_medium=feed_stories&utm_campaign=%7B%7Bcampaign.name%7D%7D&utm_content=%7B%7Badset.name%7D%7D&fbclid=IwAR1rsDsf0F_3cyVfFgXUFy5nk866MAEb-lsWoBI2KqKInvvwwg6QrW3ymHY
https://concert.ua/uk/event/efekt-ba?utm_source=social&utm_medium=feed_stories&utm_campaign=%7B%7Bcampaign.name%7D%7D&utm_content=%7B%7Badset.name%7D%7D&fbclid=IwAR1rsDsf0F_3cyVfFgXUFy5nk866MAEb-lsWoBI2KqKInvvwwg6QrW3ymHY
https://concert.ua/uk/event/efekt-ba?utm_source=social&utm_medium=feed_stories&utm_campaign=%7B%7Bcampaign.name%7D%7D&utm_content=%7B%7Badset.name%7D%7D&fbclid=IwAR1rsDsf0F_3cyVfFgXUFy5nk866MAEb-lsWoBI2KqKInvvwwg6QrW3ymHY
https://concert.ua/uk/event/efekt-ba?utm_source=social&utm_medium=feed_stories&utm_campaign=%7B%7Bcampaign.name%7D%7D&utm_content=%7B%7Badset.name%7D%7D&fbclid=IwAR1rsDsf0F_3cyVfFgXUFy5nk866MAEb-lsWoBI2KqKInvvwwg6QrW3ymHY
https://concert.ua/uk/event/efekt-ba?utm_source=social&utm_medium=feed_stories&utm_campaign=%7B%7Bcampaign.name%7D%7D&utm_content=%7B%7Badset.name%7D%7D&fbclid=IwAR1rsDsf0F_3cyVfFgXUFy5nk866MAEb-lsWoBI2KqKInvvwwg6QrW3ymHY
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/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
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На сцені Культурного центру Freedom Hall (вул. Кирилівська, 134): 

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

1 –  «Тільки твоя» (романтична комедія). Антрепризна вистава 

за участі К. Кістень, О. Вертинського, І. Рубашкіна та ін. 

Режисер – Ж. Богусевич 

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

«Прекрасні тіла»). Антрепризна вистава за участі 

К. Кістень, Н. Васько, В. Біблів та ін. Режисер – 

Т. Тихомиров 

5 – «Не будіть сплячого собаку» (англійський детектив за 

пʼєсою Дж. Б. Прістлі «Небезпечний поворот»). 

Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

О. Богдановича, Н. Васько та ін. Режисер – І. Зільберман 

7 –  «Вулкан пристрасті» (романтична комедія). Антрепризна 

вистава за участі Н. Васько та О. Савкіна. Режисер – 

М. Гринишин 

8 –  М. МакКівер «У цьому будинку все можливо» (лірична 

комедія). Антрепризна вистава за участі Т. Яценко, 

О. Богдановича та ін.  

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

Антрепризна вистава за участі Л. Ребрик, Леся 

Задніпровського, І. Рубашкіна та ін. 

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 

30 –  М. Мюллюахо «Хаос. Жінки на грані нервового зриву» 

(сучасна комедія). Антрепризна вистава за участі 

К. Кістень, В. Біблів, А. Кузіної та Д. Олійник. Режисер – 

М. Голенко 

 

Театральні гастролі 
 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

3 –  М. Булгаков «Майстер і Маргарита» (містичне дійство на 

2 дії). Вистава Російського незалежного театру (м. Полтава) 

 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
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Концерти та інші заходи 
 

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

3 Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

Фридерік Шопен 

–  І. Порошина (фортепіано) 

6 Музей видатних діячів української культури  (Музей 

М. Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Пʼяццолла і танго» 

–  В. Самофалов (баян), партія фортепіано – В. Кнорозок 

6 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

–  Є. Ліпітюк (сопрано), партія фортепіано – З. Лєбєдєва 

11   

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121) 

«Cafe 1930» 

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

18 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

М. Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«DUETTO CONCERTANTE» 

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

 

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) 

Йоганн Себастьян Бах 

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

України Н. Пилатюк (скрипка), В. Балаховська (орган); 

Т. Войтех (фортепіано) 

 3 

(19:30) 

до Дня незалежності Сполучених Штатів Америки 

«SUMMERTIME» / «В ЛІТНЮ ПОРУ» 

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

А. Ільків (труба), В. Кошуба (орган), заслужені артисти 

України І. Пліш (сопрано), Т. Гавриленко (мецо-сопрано), 

К. Баженова (фортепіано), Д. Ульянов (ударні); С. Андрощук 

(тенор) 

 5  

(19:30) 

Музична історія танцю 

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

України Н. Пилатюк (скрипка), І. Харечко (орган); 

С. Андрощук (тенор), Т. Войтех (фортепіано) 

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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 6 

(19:30) 

Музика епохи романтизму 

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

(фортепіано), О. Рудик (сопрано), С. Котко (колоратурний 

бас) 

 7 

(19:30) 

 Пори року 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

заслужені артисти України К. Баженова (фортепіано, 

клавесин), І. Харечко (орган); А. Дубій (баян) 

 9 

(19:30) 

Віват Россіні!  

«Сонати для струнних» (концерт перший) 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – І. Андрієвський) 

12 

(19:30) 

Бах, Моцарт, Мендельсон 

–  Заслужені артисти України І. Іщак (контртенор), Г. Бубнова 

(орган), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано), В. Чікіров 

(ліричний баритон) 

13 

(19:30) 

Музичний діалог континентів 

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

А. Ільків (труба), В. Кошуба (орган) 

14 

(19:30) 

Віват Россіні!  

«Маленька урочиста меса» (концерт другий) 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – н.а. України В. Іконник-Захарченко, хормейстер 

– М. Крістер-Вандаловський), з.а. України І. Харечко 

(орган), Н. Ільків (фортепіано) 

15 

(19:30) 

Органна музика різних епох 

–  З.а. України М. Сидоренко (орган) 

 

Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?month=01-07-2021 

 3, 4 Завершення 153-го театрального сезону 

–   Концерт за участі майстрів оперної та балетної сцени, 

симфонічного оркестру та хору Національної опери України 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

  6 – «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 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-07-2021
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
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13 – «Оперета. Найкраще». Концерт за участі заслужених артистів 

України В. Одринського, Л. Доброноженко, І. Беспалової-

Примак; Т. Дідух, Я. Татарової, В. Іванова. За роялем – 

з.а. України А. Поліщук 

 22 –  Галаконцерт з нагоди закриття VIII сезону 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

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

14, 15 – Концерт Грузинського театру танцю Legacy в рамках 

світового туру «The Flying Georgian New» 

 

 Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

28 – «Планета Голлівуд». Музика з відомих кінофільмів у 

виконанні Національного академічного духового оркестру 

України (диригент – О. Вікулов). Солістка – А. Башкіна: 

https://kontramarka.ua/uk/planeta-gollivud-68817.html 

 

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

протягом 

місяця 

–  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 

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

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

    9 

(19:30) 

–  Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

  10 

(19:30) 

– «Міжгалактична медитація "Музика небесних сфер"». 

Музично-проєкційне шоу звукової медитації 

   21 

(19:30) 

– Повнокупольне шоу «Etno-music 360⁰».  Авторські 

композиції від гурту SV Savana 

   23 

(19:30) 

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

(Сергій Петров, віолончель) 

  24 

(19:30) 

– «PIANO SPACE. Сузір’я Франції». Музика французьких 

композиторів у виконанні Ю. Кирилюк (фортепіано), 

Г. Данець (флейта) 

  28 

(19:30) 

– «Кінорганум. Орган у кіно». Відомі саундтреки 

до кінофільмів  у виконанні струнного квінтету Eclectic 

Sound Orchestra (диригент – С. Лихоманенко), О. Болюх 

(орган), В. Солодовников (фортепіано). У рамках проєкту 

ARTSPACE 

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/planeta-gollivud-68817.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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Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

4  – Галаконцерт найкращих випускників та викладачів кафедри 

сольного співу Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського за участі народних артистів України 

О. Дяченка, Л. Забілястої, О. Нагорної, з.а. України 

С. Ковніра та ін.; симфонічного оркестру Київської опери 

під орудою головного диригента театру, з.а. України 

В. Плоскіни  

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

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

 1     

(20:00) 

– «VIRSKY. Мовою танцю». Концерт Національного 

заслуженого академічного ансамблю танцю України імені 

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

tancu-68497.html 

 

Кірха Святої Катерини (вул. Лютеранська, 22): 

 3  

(17:00) 

–  «Симфонічні колаборації». Концертна програма  камерного 

оркестру Sinfonietta (художній керівник та диригент 

С. Макієнко) за участі К. Бойчук (скрипка), О. Кумановської 

(сопрано), Л. Артюхової (сопрано) 

 

*** 

 

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

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

svetlytsa-blind-audition-67536.html 

3  

(18:00) 

–  Концерт Валерія Меладзе (РФ): 

https://kontramarka.ua/uk/valerij-meladze-68043.html 

 3  

(20:00) 

– Концерт гурту NENSI: https://kiev.karabas.com/ua/zhivi-

legendi-kultovij-gurt-nensi 

3 –  Тарас Чубай. Камерний концерт: 

    https://parter.ua/ru/event/taras-chubai 

10  

(20:00),  

17  

(19:00) 

– Оля Полякова з шоу «Королева ночі» та новими  піснями: 

https://kiev.karabas.com/ua/olya-polyakova-37 

 

13  

(19:30) 

– «Один день в Парижі». Концерт Святослава Кондратіва 

(скрипка): https://kiev.karabas.com/ua/svyatoslav-kondrativ-

odin-den-v-parizhi-15 

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/katya-chilly-svetlytsa-blind-audition-67536.html
https://kontramarka.ua/uk/katya-chilly-svetlytsa-blind-audition-67536.html
https://kontramarka.ua/uk/valerij-meladze-68043.html
https://kiev.karabas.com/ua/zhivi-legendi-kultovij-gurt-nensi
https://kiev.karabas.com/ua/zhivi-legendi-kultovij-gurt-nensi
https://parter.ua/ru/event/taras-chubai
https://kiev.karabas.com/ua/olya-polyakova-37
https://kiev.karabas.com/ua/svyatoslav-kondrativ-odin-den-v-parizhi-15
https://kiev.karabas.com/ua/svyatoslav-kondrativ-odin-den-v-parizhi-15
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16  

(20:00) 

– «Красиво». Сольний концерт Тіни Кароль: 

https://kontramarka.ua/uk/tina-karol-albom-krasivo-ta-najkrasi-

hiti-68407.html 

17  

(20:00) 

–  Концерт гурту «Табула Раса»: 

    https://kiev.karabas.com/ua/tabula-rasa-52 

22 – «Summer Edition». Вечір прем’єр з Катериною Осадчою за 

участі Тіни Кароль, Макса Барських, NK (Н. Каменських) та 

ін.: https://parter.ua/ru/event/vechir-premier-22-07 

 

ВИСТАВКИ 

 

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

протягом 

місяця 

– «Серж Лифар. Політ Ікара». До дня народження 

українського та французького танцівника і хореографа 

С. Лифаря (1905–1986):  

https://kyivmaps.com/ua/events/vistavka-serz-lifar-polit-ikara 

 – 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 

 

Музей 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/ 

  до 4 – «Дисципліноване бачення». Проєкт Лади Наконечної 

(графіка, інсталяції, об’єкти, відео) 

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

Твори одеського художника О. Соколова (1919–1990) з 

колекцій Національного художнього музею України,  

Музею сучасного мистецтва Одеси, Одеського музею 

західного та східного мистецтва, Одеського художнього 

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

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

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

Виставкові зали «Хлібня» 

з 11 – «Південні морські ворота Східної Європи: (не)забутий 

https://kontramarka.ua/uk/tina-karol-albom-krasivo-ta-najkrasi-hiti-68407.html
https://kontramarka.ua/uk/tina-karol-albom-krasivo-ta-najkrasi-hiti-68407.html
https://kiev.karabas.com/ua/tabula-rasa-52
https://parter.ua/ru/event/vechir-premier-22-07
https://www.nmiu.com.ua/
https://kyivmaps.com/ua/events/vistavka-serz-lifar-polit-ikara
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://www.facebook.com/SophiaKyiv/
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спадок портових міст на Півдні України XIII–XV ст.». В 

експозиції представлено експонати з 10 музеїв України та 

Італії 

Брама Заборовського 

3-31 –  «Душа квітки». Живопис О. Ягодки, Г. Богачук, 

О. Карпенко та ін. 

На хорах Софійського собору 

 протягом 

місяця 

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

фондів Національного заповідника «Софія Київська» та 

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/ 

2-31 –  До 130-річчя від дня народження письменника, 

громадського діяча С. В. Пилипенка (1891–1934; у рубриці 

«Літературний календар») 

протягом 

місяця 

–  «Золота нитка перетину». До 90-річчя від дня народження  

літературознавця та критика, громадського діяча, Героя 

України Івана Дзюби 

 –  «Квіти, як і люди, мають душу…». Із живописної скарбниці 

Національного музею літератури України 

 –    «Книжкові чари Катерини та Володимира Штанків». 

Літературно-мистецька виставка до ювілейних дат митців 

 –  «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 

протягом 

місяця 

– «Сузір’я Полєнова». Твори художника і педагога 

В. Д. Полєнова (1844–1927; з фондів музею) 
  

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

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

  до 7 – «Диплом 2021». Виставка дипломних робіт Майстерні 

графічного дизайну НАОМА професора В. К. Шості 

(м. Київ) 

  до 10 – Роботи переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого 

малюнка до 120-річчя Мистецького центру «Шоколадний 

будинок» 

 

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

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

до 19 – 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 11 – Міжнародний етно-мистецький проєкт «Екологічний 

ракурс». Сучасні твори декоративного мистецтва митців з 

України, Польщі, Молдови, Швейцарії та ін.  

 

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 

   до 3 – «Розстріляна еліта: Биківнянський вимір». Матеріали з 

архівно-кримінальних справ репресованих, унікальні фото з 

архівів та маловідомі документи про долі, обставини арешту 

і розстрілу представників творчих та інтелектуальних кіл 

30-х років ХХ ст.  

   до 31 – «"Різьбяр селянських душ". Перший український 

письменник-експресіоніст». До 150-річчя від дня 

народження письменника В. С. Стефаника (1871–1936) 

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/MuseumUkrainianDiaspora/
https://www.mkdu.com.ua/


15 

 

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 12 – «Перша виставка Музею воєнного дитинства»: 

http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-

proekty/15842.html 

до 21 – «Servus, Баваріє – фотовиставка біло-блакитного раю». 

Світлини Ґ. М. Шмідта (Німеччина) 

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

корп. 24, 26): 

протягом 

місяця 

– «Авторська виставка Миколи Данька». Ескізи декорацій, 

костюмів, ляльок з вистав та авторські ляльки художника 

М. Данька із серії «Улюблені герої»: https://www.tmf-

museum.com/ 

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини 

(вул. Терещенківська, 5): 

  до 10 –  «Матриця спогадів». Живопис О. Коламбет (м. Одеса) 

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

http://dvnshu.com 

  2-24 –   IX Всеукраїнська трієнале «Графіка-2021» 

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

   до 8 – 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» 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

арсенал» (вул. Лаврська, 10–12):  

https://artarsenal.in.ua/  

  до 4 – «Лист до мами». Виставковий проєкт художниці Н. Саяпіної 

(м. Київ) 

Мала галерея 

протягом 

місяця 

–  «Моделювання». Онлайн-проєкт в межах фотографічного 

напряму Лабораторії сучасного мистецтва галереї: 

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

modelyuvannya/ 

http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/15842.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/15842.html
https://www.tmf-museum.com/
https://www.tmf-museum.com/
http://dvnshu.com/
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/
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Національний центр ділового та культурного співробітництва  

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

  7-18 Мистецькі проєкти ГО «Місто-сад» за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID): 

– «Ким я є?». Роботи українських художників: А. Кахідзе, 

А. Науменко, М. Дідіченко та ін. (у межах проєкту 

«Розрізняй PRO: руйнування стереотипів») 

–  «Стереотип». Роботи А. Логова, А. Ялози, А. Дудченка та ін. 

https://uadim.in.ua/tpost/it33xs8721-7-18-lipnya-dalog-proktv-

kim-ya-ta-stere 

 

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

1): https://vdng.ua/ 

 до 15 – «Чорнобиль. Подорож». Мультимедійна виставка до 35-х 

роковин Чорнобильської катастрофи: 

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

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

ART «14 gallery» (пров. Михайлівський, 14):  

http://art14.com.ua/uk/галерея-art-14/ 

до 2 – Живопис та графіка В. Куцевич 

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

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

   до 7 – «МФМ post-graduation». Виставка живописних дипломних 

робіт випускників Майстерні формального мистецтва 

Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури (НАОМА) 

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

   2-23 – «Сузір’я». Твори  одеських художників: акварелі і абстракції 

В. Стрельникова та серії робіт «Між речей» і «Короткі 

слова» О. Кадзевич  

Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104):  
https://www.facebook.com/m17art.center/ 

 до 25 – «Відкрита можливість». Українське сучасне мистецтво з 

приватних зібрань (у межах дослідницького проєкту 

«PROколекції») 

7-10 – «M17 International Art Collectors' Forum». Форум, 

організований Центром сучасного мистецтва М17 та 

Українським клубом колекціонерів сучасного мистецтва в 

межах проєкту «Відкрита можливість: Українське сучасне 

мистецтво з приватних зібрань»:  

https://www.facebook.com/events/182043690599402/ 

 

https://uadim.in.ua/tpost/it33xs8721-7-18-lipnya-dalog-proktv-kim-ya-ta-stere
https://uadim.in.ua/tpost/it33xs8721-7-18-lipnya-dalog-proktv-kim-ya-ta-stere
https://vdng.ua/
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/cornobil-podoroz
http://art14.com.ua/uk/галерея-art-14/
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://www.facebook.com/events/182043690599402/
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Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2):  

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

протягом 

місяця 

– «Екзистенційна ностальгія». Скульптура В. Кочмара 

(м. Харків) 

 

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

http://mytets.com/#anonces 

   1-8  – Міжнародний артпроєкт «#365daysafter». Презентовано 

мистецькі роботи учасників з України, Хорватії, Португалії і 

Китаю та понад 200 творчих історій досвіду періоду 

пандемії 

 

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

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

  до 24 – «Знаки». Роботи династії українських художників  В. та Н. 

Бизових (м. Київ) 

 

Галерея «Печерська» Українського товариства охорони пам'яток історії та 

культури (вул. Лаврська, 9, корп. 19):  

до 23 до Дня Конституції України 

– «Герої козацької України». Портрети видатних гетьманів 

України та її кошових отаманів: П. Орлика, І. Сірка, 

П. Калнишевського, С. Наливайка та ін. створених 

художницею Н. Павлусенко у співпраці з провідними 

істориками, та на основі антропологічних та 

мистецтвознавчих досліджень:  

https://www.facebook.com/events/349799669899089 

 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

до 18 – «Коли страх стає другом». Персональний проєкт 

О. Курмаза (м. Київ) 

 

https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
http://mytets.com/#anonces
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/349799669899089
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://www.facebook.com/thenakedroom
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Spivakovska ART:EGO culture Center (вул. Саксаганського, 59б):  

https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter 

до 9 – «Вона». Персональна виставка живопису поетеси і 

художниці Тіани 

 

Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 

https://www.triptych-art.com 

до 7 –  Живопис О. Сухоліта (м. Київ; у рамках проєкту «Світи 

Сухоліта ІІ») 

 

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

https://www.dolesko.com 

до 3 –  Презентація творчого доробку вихованців Артстудії Big 

Apple (м. Київ) 

до 14 –  «Всеосяжний світ колажу». Роботи Л. Кобичевої в техніці 

європейського колажу з використанням змішаних технік і 

природних матеріалів 

1-28 – «Зоряні згарди». Роботи художниць-абстракціоністок 

Прикарпаття: Н. Садов’як, О. Попової, Н. Вовчук та ін. 

  6-28 – «Три погляди». Живопис С. Клименко, В. Лебідь та 

С. Мазуніної, учасниць проєкту «Світ очима художників» 

 

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

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

 до 24 – «Вправи на розкутість». Персональна виставка О. Ройтбурда, 

до якої увійшли дві нові серії його робіт: живописні 

зображення скульптур і жіночі напівфігури (Київ – Одеса) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter
https://www.triptych-art.com/
https://www.dolesko.com/
https://www.facebook.com/ShchAC/

