
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  СЕРПЕНЬ  – 2021* 

 

Серед дат місяця: 

09.08 – Міжнародний день корінних народів світу 

12.08 – Міжнародний день молоді 

15.08 – День археолога 

19.08 – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

23.08 – День Державного Прапора України 

24.08 – День Незалежності України 

29.08 – День пам’яті захисників України, які загинули  

в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України 

Головні релігійні свята 

19.08 – Преображення Господнє (Другий Спас) 

28.08 – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 

 Фестиваль оркестрової музики «Літні музичні промені» (03–27.08, 

Національна філармонія України): https://www.facebook.com/philukr/ 

 Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів (04–

08.08.): https://www.kisff.org/#kisffmain 

 І Міжгалактичний фестиваль сьорфової музики Surf Soup (07.08): 

https://kiev.karabas.com/ua/pershij-mizhgalaktichnij-festival-sorfovoyi-

muziki-surf-soup 

 Музичний фестиваль Koktebel Jazz Festival Pre-Party (07.08): 

https://kiev.karabas.com/koktebel-jazz-festival-pre-party 

 Кінофестиваль національного кіно «Відкрита ніч. Дубль 24» (вніч з 

07.08 на 08.08, Арт-причал): https://opennight.org.ua/about 

 Музичний фестиваль електронної музики «Білі Ночі» (13–14.08): 

https://zn.ua/ukr/CULTURE/festival-bili-nochi-v-kijevi-oholosili-pershikh-

khedlajneriv.html 

 Фестиваль електронної музики Brave! Factory (21–22.08):  

https://donttakefake.com/kievskij-festival-brave-factory-obyavil-novye-daty/ 

 Фестиваль нової української культури «Спалах» (24.08): 

https://concert.ua/ru/event/spalakh-festival 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.07.2021 р.). 
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням. 

http://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2021/kalend2021.pdf
https://www.facebook.com/philukr/
https://www.kisff.org/#kisffmain
https://kiev.karabas.com/ua/pershij-mizhgalaktichnij-festival-sorfovoyi-muziki-surf-soup
https://kiev.karabas.com/ua/pershij-mizhgalaktichnij-festival-sorfovoyi-muziki-surf-soup
https://kiev.karabas.com/koktebel-jazz-festival-pre-party
https://opennight.org.ua/about
https://zn.ua/ukr/CULTURE/festival-bili-nochi-v-kijevi-oholosili-pershikh-khedlajneriv.html
https://zn.ua/ukr/CULTURE/festival-bili-nochi-v-kijevi-oholosili-pershikh-khedlajneriv.html
https://donttakefake.com/kievskij-festival-brave-factory-obyavil-novye-daty/
https://concert.ua/ru/event/spalakh-festival
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 IV Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage – 2021 (27.08–

02.09): https://www.facebook.com/bouquetstage/ 

 

 

*** 

 
 Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії 

«ЯwriteR» (27.07–10.08): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

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

 Міжнародний багатожанровий конкурс талантів «Сузір’я Україна – 

Європа» (онлайн; 31.07–05.08): http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-

yevropa-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-onlajn-konkurs/ 

 Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Golden Star» 

(10.08): http://fest-portal.com/ev/international-online-festival-contest-golden-

star/ 

 

 

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-08-2021 

18 –  М. Лисенко «Наталка Полтавка» (сповнена гумору, танців та 

фольклору історія кохання на 2 дії) 

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

однойменної драми-феєрії Лесі Українки) 

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

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

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

26 –  Дж. Пуччіні «Мадам Баттерфлай (Чіо-Чіо-Сан)» (японська 

трагедія на 3 дії) 

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

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

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

20, 31 –  І. Франко «Украдене щастя» (драма на 2 дії) 

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

https://www.facebook.com/bouquetstage/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-onlajn-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-onlajn-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/international-online-festival-contest-golden-star/
http://fest-portal.com/ev/international-online-festival-contest-golden-star/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-08-2021
http://ft.org.ua/ua/program
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26 – Г. Горін «Поминальна молитва» (вистава на 2 дії за мотивами 

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель») 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

  20 –  М. Кропивницький «Комедія на руїнах» (комедія) 

22 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

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

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

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

Х. Левіна) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

Основна сцена (Салон) 

18 –  В. Аїм «Випадкове танго» (трагікомічне балансування) 

20 –  Е.-Е. Шмітт «Оскар – Богу» (діалог з таїною) 

21 –  «Три високі жінки» (трагіфарс за мотивами п’єси Е. Олбі) 

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

27 –  О. Слаповський «Ліфт вгору» (ліричний фарс) 

28 –  А. Крим «Постіль брати будете?» (любовний брудершафт) 

31 –  Е.-Е. Шмітт «Таємниця Шопена» (музична ініціація) 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:  

http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

5, 6, 31  –  Е. Берджес «Механічний апельсин» (психологічний трилер) 

7  

(18:00) 

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

(історія хвороби); вистава без антракту) 

8  

(18:00) 

–  А. Чехов «Він і вона» (музична комедія) 

10 –  Леся Українка «Камінний господар» (драма) 

13  

(19:00),  

14  

(13:00, 

18:00) 

–  М. Д. Салліван «1984» (за однойменним романом-антиутопією 

Дж. Орвелла) 

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://theatreonpodol.com/
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17 – «Мрії оживають» (іронічна комедія про любов та смерть за 

пʼєсою І. Вирипаєва «DreamWorks») 

19, 20 –  І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (комедія) 

21  

(18:00) 

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

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

25 –  А. Курков «Сірі бджоли» (драма) 

Зала Ігоря Славинського 

5, 6 10, 17 

(19:00),  

7, 11  

(13:00, 

18:00),  

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

8  

(18:00),  

27  

(19:00) 

–   О. Арбузов «Старомодна комедія» (лірична комедія) 

11, 25 – «Імітація» (вистава-детектив за романом І. Франка «Для 

домашнього огнища») 

12, 17 –  М. Гоголь «Шинель» (повість з привидами) 

19, 20, 26 –  Д. Глаттауер «Вбити не можна розлучитися» (комедія) 

 

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

14 –  П. Ар’є, О. Апчел «Родина патологоанатома Людмили» (сага 

про жінку, яка хотіла полетіти в космос, а полетів син) 

17, 18 –  О. Михайлов «Білка, яка прожила 100 років» (фантазії Біблів і 

Жиркова) 

19 –  В. Сігарєв «Браковані люди» (специфічна комедія) 

20 –  І. Франко «Украдене щастя» (пластична драма) 

21 –  М. Макдона «Королева краси» (чорна комедія) 

23 –  А. Аламо «Сьогодні вечері не буде» (історичний фарс) 

 

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

26 –  П. Саксаганський «Шантрапа» (жарт на 1 дію) 

27, 28,  

29 

–  Е. Карбальїдо «Два аромати троянди» (комедія) 

31 – «Одеса. Шалене кохання» (музична комедія за пʼєсою І. Ільфа 

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://teatr-koleso.kiev.ua/
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та Є. Петрова «Сильне почуття») 

 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua 

2 – Е. Скарпетта «Дім божевільних» (темпераментна італійська 

комедія з антрактом)  

3 – Дж. Стерджес «7 розгніваних джентльменів» (комедія для 

дорослих на 2 дії за мотивами фільму Акіри Куросави «Сім 

самураїв») 

4 –  О. Гельман «Лавка» (лірична комедія) 

11 –  Дж. Барон «Приємна несподіванка» (сцени на межі фарсу) 

18 –  «Мегери» (вистава без антракту за пʼєсою Д. Нігро «Горгони») 

31 –  М. Смілянець «Естроген» (комедія з антрактом) 

 

 Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

15 – Музика В. Полянського «Соломон і Суламіф: пісня пісень» 

(мюзикл на 1 дію): https://kontramarka.ua/uk/solomon-ta-sulamif-

pisna-pisen-69445.html 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-08 

    20 

(17:00),  

25  

(11:00) 

– О. Толстой «Золотий ключик» (повчальна казка) 

    21 

(11:00),  

  27, 28 

(17:00) 

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

    26  

(11:00) 

–  М. Рибалка, Т. Сільченко «Хлопчик-з-мізинчик» 

(пригодницька казка) 

         28  

     (11:00)  

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

    29   

(13:00) 

– Ю. Ентін, В. Ліванов «Бременські музиканти» (мюзикл) 

 

 

http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
https://kontramarka.ua/uk/solomon-ta-sulamif-pisna-pisen-69445.html
https://kontramarka.ua/uk/solomon-ta-sulamif-pisna-pisen-69445.html
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-08
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Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

Дніпра: https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/ 
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(11:00) 

– С. Ципін «Соломʼяний бичок» (комедія) 

14, 24 

(11:00) 

– С. Брижань «Червона Шапочка, або Десять пиріжків для 

бабусі» (карпатська рапсодія за мотивами казки братів 

Грімм) 

    15  

(11:00) 

– Р. Неупокоєв «Мюнхгаузен» (мюзикл за мотивами книги 

Р. Е. Распе «Пригоди барона Мюнхгаузена») 

    28  

(11:00) 

– Н. Бура, Е. Смирнова «Принцеса на горошині» (казка-

кастинг за однойменним твором Г. К. Андерсена) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
http://tuz.kiev.ua/afisha/Aug_2021 

Велика сцена 

7, 29  – К. Людвіг «Позичте тенора» (комедія) 

21, 29  

(12:00) 

–  К. Нестлінґер «Хлопчик із бляшанки» (неймовірно 

фантастична комедія на 2 дії) 

21  

(19:00) 

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

26  

(18:00) 

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

Мала сцена 

8, 28  

(12:00)   

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

14 – М. Гоголь «Шинель» (трагікомедія на 1 дію) 

18  

(18:00) 

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

27 – Ю. Винничук «Місце для дракона» (аполітичний детектив) 

 

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

«Новий український театр» 

14, 25 – М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

20, 30 – В. Сологуб «Комедія про ніжне серце» (водевіль) 

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

Театр «Сонечко» 

https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
http://tuz.kiev.ua/afisha/Aug_2021
http://nut.kiev.ua/serpen-3/
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14  

(12:00) 

– М. Смілянець «Абетка гарних манер» (казка-урок від кота 

Мурчика) 

21  

(12:00) 

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

дорозі) 

28  

(12:00) 

– М. Смілянець «Країна серйозних» (казка для юних 

мрійників) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

20 –  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

21 

(18:00) 

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

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

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

«Ханума») 

28 

(18:00) 

–  «Животоки» (етношоу) 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

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

«Прекрасні тіла»). Антрепризна вистава за участі 

К. Кістень, Н. Васько, О. Алімової та ін. Режисер – 

Т. Тихомиров 

 

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

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

3 –  «Третій зайвий» (комедія). Антрепризна вистава за участі 

А. Кошмал, В. Гладкого, К. Вертинської та ін. Режисер – 

В. Белозоренко 

6 –  «Історії кохання для дорослих» (кабаре-комедія за мотивами 

твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участі 

Л. Смородіної, О. Вертинського, А. Гнатюка та ін. Режисер 

– В. Жила 

10 –  А. Чехов «Вишневий сад» (вистава на 2 дії). Антрепризна 

вистава за участі Х. Синельник, О. Суханова, А. Зюркалової 

та ін. 

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/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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11 –  «Граємо в дурня» (комедія за пʼєсою Ф. Вебера «Вечеря з 

дурнем»). Антрепризна вистава за участі С. Калантая, 

Д. Лаленкова, О. Ігнатуші та ін.  

12 – «Імперія янголів» (за мотивами однойменного твору 

Б. Вербера). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ». Режисер 

– Є. Морозов 

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

вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 

Д. Лаленкова. Режисер – В. Астахов 

 

Театральні гастролі 
 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

6  

(16:30) 

– «Гаррі Поттер та Загублений ліс» (захоплююча історія про 

дивовижні пригоди хлопчика-чарівника для будь-якого віку; 

за серією романів Дж. Роулінг). Вистава «Сучасного театру» 

(м. Полтава). Режисер – Д. Рачковський 

6  

(19:00) 

– «В Амстердамі можна все!» (комедія для дорослих).  Вистава 

«Сучасного театру» (м. Полтава). Режисер – Д. Рачковський 

 

На сцені Національної опери України: 

Гастролі Дніпропетровського академічного театру опери та балету 

28  

(12:00) 

– Б. Павловський «Білосніжка та семеро гномів» (балет на 

2 дії) 

28  

(19:00) 

Премʼєра 

–  М. Скорульський «Mavka» (балет на 2 дії за мотивами 

драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня») 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

 1 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Мальовнича Україна» 

–  В. Самофалов (баян), М. Віхляєва (фортепіано) 

4 Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Бетховен та Шуберт – генії Відня» 

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

https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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8 Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

Фридерик Шопен 

–  І. Порошина (фортепіано) 

11 Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Літній вернісаж» 

–  Квартет баяністів імені Миколи Різоля (художній керівник – 

О. Шиян) 

13 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«З голосу землі моєї» 

– І. Борко (тенор), Ансамбль народних інструментів «Рідні 

наспіви» 

14 

(15:00) 

 «Вальс… Вальс!!! Вальс?» (з циклу «Метаморфози 

вальсу») 

–  Л. Деордієва (фортепіано) 

21 

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької 

(вул. Велика Васильківська, 121)  

«Пори року. Погляд крізь віки» 

–  Квартет баяністів імені Миколи Різоля (художній керівник – 

О. Шиян) 

25 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«Шедеври камерної музики XІX століття» 

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

28 

(15:00) 

«Німеччина: музика у палаці курфюрста» (з циклу 

«Старовинна музика Європи: галантна епоха») 

– Т. Андрієвська-Боденчук (фортепіано), О. Табуліна (мецо-

сопрано), Г. Сафонов (скрипка), О. Строган (фортепіано) 

30  Прем’єра 

–  Музика Р. Смоляра, театральна версія В. Лукашева «Король і 

блазень». Літературно-музична вистава за мотивами 

однойменної казки Н. Андрос-Королюк за участі Є. Ліпітюк 

(сопрано), Р. Смоляра (бас), В. Шпудейка,  О. Табуліної 

(мецо-сопрано) та ін. 

 

 Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

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

виконанні Національного академічного духового оркестру 

України (диригент – О. Вікулов). Солістка – А. Башкіна: 
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https://kontramarka.ua/uk/planeta-gollivud-68817.html 

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

   7 

(19:30) 

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

жіночого квартету MIRA 

   13 

(19:30) 

– «Міжгалактична медитація "Музика небесних сфер"». 

Музично-проєкційне шоу звукової медитації 

  14 

(19:30) 

–  «Класика під зірками – Allegretto». Повнокупольне музичне 

шоу в рамках мистецького проєкту «ARTSpace» за участі 

музикантів ALMIA MUSIC 

  19 

(19:30) 

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

композиторів у виконанні Ю. Кирилюк (фортепіано), 

Г. Данець (флейта) 

  21 

(19:30) 

–  Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

  25 

(19:30) 

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

зі світовими оперними шедеврами у виконанні артистів 

проєкту Inspiration Classic: К. Болкуневич (драматичне 

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

(баритон), Н. Мамедьярової (фортепіано) 

 

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

  27 –  «Коли цвітуть сади». Пісні з репертуару польської співачки 

Анни Герман у виконанні Владислави Вдовиченко 

 

 

*** 

 

12  

(19:30) 

–  Концерт гурту «ДахаБраха»: 

    https://kontramarka.ua/uk/dahabraha-69287.html 

14  

(20:00) 

–  Концерт н.а. України Наталії Могилевської: 

    https://kontramarka.ua/uk/natalia-mogilevska-69150.html 

15  

(20:00) 

–  Рокконцерт памʼяті музиканта і співака Віктора Цоя (1962–

1990): https://kontramarka.ua/uk/rokkoncert-pamati-viktora-coa-

69116.html 

16  

(19:00) 

–  Концерт гурту MOTANKA: 

    https://kontramarka.ua/uk/motanka-69390.html 

https://kontramarka.ua/uk/planeta-gollivud-68817.html
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/dahabraha-69287.html
https://kontramarka.ua/uk/natalia-mogilevska-69150.html
https://kontramarka.ua/uk/rokkoncert-pamati-viktora-coa-69116.html
https://kontramarka.ua/uk/rokkoncert-pamati-viktora-coa-69116.html
https://kontramarka.ua/uk/motanka-69390.html
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17  

(20:00) 

– Концерт гурту «Скрябін» до дня народження співака і  

композитора, Героя України А. Кузьменка (1968–2015): 

https://kontramarka.ua/uk/skrabin-69117.html 

20, 21 

(19:30) 

– Симфонічний оркестр Lords of the Sound (диригенти – 

В. Саражинський, Ш. Фатхізаде) з музичною програмою 

«Interstellar Concert»: https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-

sound-interstellar-concert-68930.html 

21  

(20:00) 

– Концерт гурту ТНМК: https://kontramarka.ua/uk/tnmk-

69290.html 

22  

(19:00) 

– Симфонічний оркестр Lords of the Sound (диригент – 

В. Саражинський) з новою програмою «Хіти української 

естради». Солісти – Я. Радіоненко, М. Мелешко, 

В. Костенко: https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-hiti-

ukrainskoi-estradi-68916.html 

22  

(20:00) 

–  Сольний концерт Ірини Федишин: 

    https://kontramarka.ua/uk/irina-fedisin-69147.html 

27  

(19:00) 

– Концерт електро-фолк проєкту ONUKA із презентацією 

нової платівки «KOLIR»: 

   https://kontramarka.ua/uk/onuka-69393.html 

28  

(18:00) 

–  «Безумна Любов». Концерт Олега Винника зі спеціальною 

літньою програмою: https://kontramarka.ua/uk/oleg-vinnik-

bezumna-lubov-69330.html 

 

ВИСТАВКИ 

 

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

  до 7 – «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 

протягом 

місяця 

– Оновлена виставкова експозиція відділу «Музей 

Української революції 1917–1921 років»:  

https://nmiu.org/anonsy-museum/1996-21-serpnia-vidkryietsia-

onovlena-ekspozytsiia-viddilu-muzei-ukrainskoi-revoliutsii-

1917-1921-rokiv 

 

https://kontramarka.ua/uk/skrabin-69117.html
https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-interstellar-concert-68930.html
https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-interstellar-concert-68930.html
https://kontramarka.ua/uk/tnmk-69290.html
https://kontramarka.ua/uk/tnmk-69290.html
https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-hiti-ukrainskoi-estradi-68916.html
https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-hiti-ukrainskoi-estradi-68916.html
https://kontramarka.ua/uk/irina-fedisin-69147.html
https://kontramarka.ua/uk/onuka-69393.html
https://kontramarka.ua/uk/oleg-vinnik-bezumna-lubov-69330.html
https://kontramarka.ua/uk/oleg-vinnik-bezumna-lubov-69330.html
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
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Музей історичних коштовностей України (філія Національного музею історії 

України):  

 до 12 – «Пектораль. Знахідка століття». В експозиції – артефакти, 

знайдені під час дослідження кургану Товста Могила 

(Дніпропетровська обл.) археологічною експедицією під 

керівництвом Б. Мозолевського: предмети кочового побуту, 

зброя, посуд, коштовні прикраси скіфського вбрання тощо. 

Центральний експонат виставки – оригінал пекторалі (до 

50-річчя визначної дати в історії української археології) 

 

Національний художній музей України: 

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

  до 8 –  «Список кораблів». Виставковий проєкт К. Косьяненко, в 

якому представлено роботи, що увійшли до артбуку –  

однойменної збірки поета С. Жадана 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

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

Виставкові зали «Хлібня» 

протягом 

місяця 

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

спадок портових міст на Півдні України XIII–XV ст.». В 

експозиції представлено експонати з 10 музеїв України та 

Італії 

Брама Заборовського 

протягом 

місяця 

–  «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» 

https://www.facebook.com/namu.museum/
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
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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 15 –    «Книжкові чари Катерини та Володимира Штанків». 

Літературно-мистецька виставка до ювілейних дат митців 

   до 23 – «Музей пригод Олександра Гавроша». Виставка книг та 

ілюстрацій до них письменника і драматурга О. Гавроша 

(у рамках музейного проєкту «З книжкової полиці») 

з 21 –  «30 наближень до Незалежності». Літературно-мистецька 

виставка до Дня Незалежності України 

з 26 – Ювілейна виставка книг письменниці та перекладачки 

Г. Малик та ілюстрацій до них (у рамках музейного проєкту 

«З книжкової полиці») 

протягом 

місяця 

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

літературознавця та критика, громадського діяча, Героя 

України Івана Дзюби 

 –  «Мій поклик: праця, щастя і свобода». До 165-ї річниці від 

дня народження письменника, драматурга, перекладача, 

літературного критика, громадського діяча І. Я. Франка 

(1856–1916) 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

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

до 29 – «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 8 –  «Андрій Прахов. Дорога до істини». Живопис, авторська 

техніка А. Прахова  

 

 

https://kplavra.kyiv.ua/ua
https://www.facebook.com/kplavra/
http://museumlit.org.ua/language/uk/
https://www.facebook.com/knag.museum
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
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Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:  

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

до 29 –  «Ідеальна. Світ жінки у творах китайських художників 

XVIII – початку XX ст.». Вибрані твори живопису, 

скульптури та декоративного мистецтва (з колекції музею) 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

до 8 – «Народне. Традиційне. Сучасне». Живопис та авторські 

керамічні вироби (українська народна іграшка) Р. Дудки 

(м. Полтава) 

протягом 

місяця 

–  «Мистецькі діалоги. Нові надходження музею 2015 – 2020». 

Твори художнього ткацтва, вишивки, декоративного 

розпису та розпису на склі, різьблення на дереві тощо – 

подарунки авторських робіт від художників і майстрів, чиї 

виставки експонувалися в музеї 

 

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)  

протягом 

місяця 

–  «Катерина Кричевська-Росандіч. Дороги і люди». До 95-

річчя від дня народження української художниці в США. 

Твори мисткині та її друзів-митців В. Кричевського 

(молодшого), Я. Гніздовського, Г. Малакова та ін. 

 

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

з 5  до Дня Незалежності України 

–  «За суверенну соборну Українську державу. Героїка УПА і 

підпілля ОУН»  

з 6 – «Доторкнутися сонця». Живопис Л. Микитича (м. Дрогобич, 

Львівська обл.) 

 

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

Хмельницького, 7): 

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

до 2 –   «Я – графіка». Роботи В. Засуцької (м. Київ) 

до 24 – «Шовковий шлях. Мистецтво та сучасні митці з Італії». 

Міжнародний проєкт сучасного італійського мистецтва 

 

 

 

https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/golovna
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
https://www.mkdu.com.ua/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
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Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»): 

http://www.sholomaleichemmuseum.com 

до 3 –  «Київ – Єрусалим». Гравюри М. Хіміча (м. Київ) 

 

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 із 

серії «Улюблені герої»: https://www.tmf-museum.com/ 

 

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини 

(вул. Терещенківська, 5): 

  з 11 – «Я взяла з собою море». Роботи С. Іванченко (м. Дніпро) 

 

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

http://dvnshu.com 

  6-27    до Дня Незалежності України  

– Всеукраїнська виставка образотворчого та декоративно-  

ужиткового мистецтва 

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

   до 14 – «Життя продовжується…». Живопис О. Ліпінського (до 

річниці памʼяті художника, 1949–2019)  

   з 16     до Дня Незалежності України  

– «Портрет історії. Від давнини і донині». Живопис 

О. Звягінцевої та І. Дацюк (м. Луцьк) 

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/  

 

 

протягом 

місяця 

– «Чутливість. Сучасна українська фотографія». 

Ретроспективна виставка творів українського 

фотомистецтва (за підтримки Українського культурного 

фонду) 

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

1):  https://vdng.ua/ 

протягом 

місяця 

– «ВДНГ надихає». Культурно-просвітницький проєкт за 

участі українських художників: Ж. Кадирової, 

К. Гнилицької, А. Бєлова, К. Бучацької та ін.: 

    https://vdng.ua/ua/events/vystavka-na-vdnh 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

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

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

   до 14 – «Причина зникнення». Колективна виставка українських 

митців: К. Берлової, А. Варги, О. Єльцина та ін. 

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

https://www.facebook.com/DymchukGallery/ 

   до 22 – «Саяк-Седе: велике серце Ади Рибачук та Володимира 

Мельніченка». Живопис, скульптурні роботи, графіка та 

фотографії митців, створені ними у 50-х – 60-х рр. під час 

подорожі в Арктику на побережжя Баренцового моря 

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

 до 27 – «Futurespective: майбутнє очима українських митців». 

Виставковий проєкт за участі Д. Альошкіної, Ю. Бєляєвої, 

А. Волокітіна та ін. 

 

Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2):  

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

 до 19 – «Екзистенційна ностальгія». Скульптура В. Кочмара 

(м. Харків) 

 

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

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

   з 5 – Літня виставка-продаж живопису та графіки українських 

художників 

 

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

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

 до 15 – «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) 

 – «Vukojebina». Персональна виставка Н. Карабіновича 

(Бельгія – Україна) 

https://vdng.ua/
https://vdng.ua/ua/events/vystavka-na-vdnh
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
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Галерея сучасного мистецтва «The Naked Room» (вул. Рейтарська, 21):  

https://www.facebook.com/thenakedroom 

до 8 –  «Живий куточок». Фотовиставка Є. Бєлорусця (м. Київ) 

 

Spivakovska ART:EGO culture Center (вул. Саксаганського, 59б):  

https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter 

до 8 –  «Межі і довіра». Живопис Л. Мовчан (виставка-продаж) 

 

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

https://www.triptych-art.com 

до 18 – Колективна виставка українських сучасних художників (із 

фондів галереї) 

 

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

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

 до 28 –  «Наближення». Серія робіт А. Миронової (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.facebook.com/thenakedroom
https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter
https://www.triptych-art.com/
https://www.facebook.com/ShchAC/

