МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, ВЕРЕСЕНЬ – 2021*
Серед дат місяця:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

День знань
Міжнародний день благодійності
Міжнародний день солідарності журналістів
Міжнародний день грамотності
День українського кіно
День фізичної культури і спорту
День пам’яті українців – жертв примусового 6 виселення з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках
Міжнародний день демократії
Міжнародний день миру
День партизанської слави
День молитви за сім’ю
Європейський день мов
Всесвітній день туризму
Всеукраїнський день бібліотек
Головні релігійні свята

–

Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста)
Докладніше про дати місяця натиснути тут

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції **
Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage – 2021 (27.08–
 Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва
– 2021 (01–05.09): https://linoleumfest.com
 Фестиваль єврейської культури Jewish Open Space (03–05,11.09):
 Фестиваль пам’яті Едуарда Митницького «Простір Майстра» (03–05.09,
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра):
 Кінофестиваль «Сусіди» (04–07.09):

У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення (інформацію подано станом на 31.08.2021 р.).
Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням.
*

 Фестиваль сучасної попкультури Comic Con Ukraine (04–05.09):
 Міжнародний
багатожанровий конкурс мистецтв Talents – 2021 (онлайн;
 ІІ Міжнародний дитячий фестиваль-конкурс мистецтв THE GREAT
junior-fest-2021-ii-Міжнародний-дитячий-фестиваль-E2ISTOMM827 ;
 XVIII Київський міжнародний фестиваль «Кінолітопис – 2021» (11–18.09,
Б
у Міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK – 2021 у форматі
 ХІ
д
міжнародного
онлайн марафону (14–15.09):
https://kyivmediaweek2021.com
и
н
фестиваль камерної музики КVІНТОФест (18–22.09,
 Міжнародний
Національна
о
філармонія України):
https://www.facebook.com/philukr/?ref=page_internal
к
 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у
к
контексті
збереження культурної спадщини: актуальні виклики
і
сучасності»
(у офлайн та ZOOM форматах; 23–24.09, Національний
зн
ао
наукова онлайн-конференція «Другі українські антикознавчі
 Міжнародна
п
студії»
на тему «Рання давньогрецька філософія: постаті, проблеми,
ко
ов
і
н
 ХХV
Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс
д
ц
м
ен
 и
«Кіновернісаж просто неба» (25.07–15.09):
и
сп
к
тц
еі
ї«
ц
т–К
ви
 ХІI
Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ
є
«в
 ІІ Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» (у онлайн і офлайн
о
С
форматах; 11–18.09, м. Болград, Одеська обл.):
-к
П
а
ер
ч
б
еи
Театри
в умовах карантину та заплановані прем’єри
р
сн
Національна
опера України:
ьа
кц
аі
ї
–л

– С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм» (опера на 2
дії)
– С. Рахманінов «Алєко» (опера на 1 дію);
– Ж. Бізе – Р. Щедрін «Кармен-сюїта» (балет на 1 дію)
– Дж. Россіні «Севільський цирульник» (опера на 3 дії)
– Х. Левенсхольд «Сильфіда» (балет на 2 дії)
–

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

– Л. Мінкус «Баядерка» (балет на 3 дії)
Київський національний академічний театр
оперети:http://operetta.com.ua/afisha/
– Музика О. Рябова «Сорочинський ярмарок» (оперета на 2 дії)
– Музика І. Кальмана «Графиня Маріца» (оперета на 2 дії)
– Музика О. Колкера «Труффальдіно із Бергамо» (мюзикл на
2 дії за мотивами п’єси К. Гольдоні «Слуга двох панів»)
– Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична
комедія на 1 дію)
– Музика М. Варконі «Доріан Грей» (мюзикл на 2 дії за
мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)
– Музика Е. Ліппа «Сімейка Аддамсів» (бродвейський мюзикл)
– Музика В. Ільїна, В. Лукашова «За двома зайцями» (мюзикл
за мотивами однойменного твору М. Старицького)
Сцена «77»
– Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію)

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
Основна сцена
– І. Франко «Украдене щастя» (драма на 2 дії)
– О. Чепалов «Співай, Лоло, співай!» (мюзикл на 2 дії за
мотивами роману Г. Манна «Вчитель Гнус, або Кінець
одного тирана» та фільму «Блакитний янгол»)

– «Сірано де Бержерак» (сценічна фантазія за мотивами
однойменної п’єси Е. Ростана)
– Г. Горін «Поминальна молитва» (вистава на 2 дії за мотивами
повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель»)
– Г. Ібсен «Пер Гюнт» (драма на 2 дії)
Камерна сцена ім. С. Данченка
– М. Кропивницький «Комедія на руїнах» (комедія)
– Леся Українка «Кассандра» (драма)
– Л. Нурен «Війна» (вистава на 1 дію)
– «Крум» (вистава на 1 дію за мотивами однойменної пʼєси
Х. Левіна)
– «Трамвай “Бажання”» (вистава на 1 дію за мотивами
однойменної п’єси Т. Вільямса)
Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
Основна сцена
– М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія)
– Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія з антрактом)
– А. де Ла Пательєр, М. Делапорт «Майже сімейна вечеря»
(майже комедія)
Нова сцена
– «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
– І. Новак, Ю. Яковлєв «Про Кохання. (Мої рідненькі)» (історії з
сімейного альбому)
– Кокі Мітані «Академія сміху» (комедія на 1 дію)

К
и
ї
в
с
ь

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

М. Спіацці «Сімейний альбом»/«Album
(трагікомедія про вареники та 90-ті)

di

Famiglia»

– Є. Корняг «VIÑO» (фізичний театр)
– М. Смілянець «Моменти»/«Momenti» (паперова рапсодія;
вистава на 2 дії)
– С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/плакати/розуміти)
– «Батько» (спроба згадати життя; вистава на 2 дії за мотивами
однойменної п’єси Ф. Зеллера)
– П. Ар’є «Сталкери» (специфічна комедія)
Мала сцена
– Д. Макміллан «Усі найкращі речі» (моновистава у виконанні
з.а. України О. Жураківської)
– Д. Данілов «Людина з Броварів» (оперативна розробка на 1
дію)
– К. Бізьо «Токсини» (теа-кліп)
– І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія одного
рішення)
– Д. Богославський «13 перших правил» (некомедія про кохання)
– Н. МакКартні «Дім» (колективне сновидіння)
– М. Досько «Лондон» (моновистава у виконанні Я. Федорчука)
Київський національний академічний Молодий театр:
Основна сцена
– «Ін’єкція безсмертя» (танцювальна чума з антрактом за
п’єсою К. Чапека «Засіб Макропулоса»)
Камерна сцена
– Є. Безпалько «Жага моря» (подорож до себе без
антракту)
– «Момент» (фатальна подорож). Вистава за оповіданнями
В. Винниченка «Момент», «На той бік»

Мікросцена
– «Ідеальне вбивство» (не детектив на 1 дію). Вистава за
мотивами оповідань К. Воннеґута, Р. Бредбері, Х. Курейші,
Ф. С. Фіцджеральда
– В. Рєпіна «Тиша до небес» (ритуальна комедія)
– «Фенілетиламін» (півтори години про кохання без
антракту). Вистава за мотивами оповідань Р. Карвера,
Дж. Д. Селінджера, Р. Бредбері, Д. Деррі
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
Основна сцена (Салон)
– «Аварія» (інсценізація за творами Ф. Дюрренматта)
– Е.-Е. Шмітт «Таємниця Шопена» (музична ініціація)
Мікросцена
– «Людина у кімнаті» (екзистенціальна драма). Режисер –
А
.
– «Сни
Аліси» (сюрреалізм; вистава за твором Л. Керрола «Аліса
в Країні чудес»)
С
– аМ. Панич «Дівчинка в акваріумі для золотої рибки» (виставагеометрія)
в
ч
Київський академічний
драматичний театр на Подолі:
е
н
к
Нова сцена
о
– Е. Берджес «Механічний апельсин» (психологічний трилер)
з
а
– Леся Українка «Камінний господар» (драма)
у
– М.
ч Д. Салліван «1984» (за однойменним романом-антиутопією
Дж.
а Орвелла)
с
т
і Курков «Сірі бджоли» (драма)
– А.

Зала Ігоря Славинського
– Д. Глаттауер «Вбити не можна розлучитися» (комедія)
– П. Портнер «Ножиці» (слідчий експеримент на 2 дії)

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

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

К
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– О. Михайлов «Білка, яка прожила 100 років» (фантазії Біблів і
Жиркова)
– А. Каваліускайте «ІН-ШІ» (сторітелінг-концерт)
– Автор віршів М. Кіяновська «Мій номер. Бабин Яр» (стадія
прийняття). Вистава у виконанні студентів КНУКіМ:
К. Бєлякової, С. Вишневської, М. Ковальчука та ін. (у рамках
проєкту OPEN_MIND_СТУДЕНТ). Керівник постановки –
С. Жирков, режисер – Т. Губрій

а
к
К
аи
– М. Куліш «Блаженний острів» (комедія на 2 дії)
д
ї
– Олена Пчілка «Пристрасті дому пана Г.-П.» (водевіль-модерн)
е
в
см
іКиївський академічний театр «Актор» (вул. Велика Житомирська, 40):
ь
ч
к
н
– М. Смілянець «Естроген» (комедія з антрактом)
и
и
й
– Дж. Стерджес «7 розгніваних джентльменів» (комедія для
й
дорослих на 2 дії за мотивами фільму Акіри Куросави «Сім
а
самураїв»)
т
к
– Б. Томас «Здрастуйте, я ваша тітонька» (комедія на 2 дії)
ае
а
д
ет
р
м
і
«

– О. Гельман «Лавка» (лірична комедія без антракту)
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
ю
н
– Музика Е. Л. Веббера «School of Rock»/«Школа Року» (мюзикл
а
на 2 дії)
ц
т
– Музика Дж. Россіні «Шлюбний вексель, або Щастя за добу»
в
(комічна опера на 1 дію)
а
Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
Велика зала
– К. Лукʼяненко «Вовк та семеро козенят» (музична казка)

– М. Гельштейн «Рапунцель» (чарівна казка за твором братів
Грімм)

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Д
н
– С. Брижань «Червона Шапочка, або Десять пиріжків для
і
бабусі» (карпатська рапсодія за мотивами казки братів
п
Грімм)
р
а
– Р. Неупокоєв «Мюнхгаузен» (мюзикл за мотивами книги
Р. Е. Распе «Пригоди барона Мюнхгаузена»)
Київський академічний театр юного глядача на Липках:
Велика сцена
– К. Людвіг «Позичте тенора» (комедія)
– Леся Українка «Лісова пісня» (драма-феєрія на 1 дію)

– Е. Ассу «Круті віражі» (комедія на 2 дії)
Мала сцена
– О. Несміян «Ти особливий» (музична казка на 1 дію)
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«Новий український театр»
– М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія)
– В. Сологуб «Комедія про ніжне серце» (водевіль)
– І. Рибалко «Спекотна ніч у ”Ігуані“» (моремрії)
– М. Кропивницький «Олеся» (химери юної панянки)
– Ю. Васюк «Собачий вальс» (моторошна комедія)
Театр «Сонечко»
– М. Смілянець «Абетка гарних манер» (казка-урок від кота
Мурчика)

«
– А. Воробйов «Пригоди гномів у місті Світлофорську»
Н
(детектив на проїзжій частині)
о
в
Київський
академічний театр українського фольклору «Берегиня»
и
(
й
в
– «Марія Примаченко. Світ чарівний» (магічно-біографічна
у
галерея)
у
л
к
– М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (драма)
І
р
– «Весілля в Авлабарі» (музична комедія за п’єсою А. Цагарелі
М
а
«Ханума»)
и
ї
к
н
о
– «Животоки» (етношоу)
с
л
ь
– «Українські вечорниці» (старосвітська комедія)
а
к
– Б. Жолдак «Конотопська відьма» (музично-містична комедія
й
и
на 2 дії за однойменною повістю Г. Квітки-Основ’яненка)
ч
й
у
к
т
а
е
а
т
р

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
– «Час кохати» (комедія за п’єсою Н. Птушкіної «Поки вона
вмирала»). Антрепризна вистава за участі О. Жураківської,
В. Біблів, С. Кияшка та ін. Режисер – Т. Губрій
– «Ліки від депресії» (комедія-містифікація за п’єсою
О. Володарського «Селфі зі склерозом»). Антрепризна
вистава за участі О. Рєпіної (м. Київ), І. Болотова (м. Одеса),
С. Юркова (м. Одеса). Режисер О. Пушкіна (м. Одеса)
На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий
п
а
– «Лебедине озеро». Балет на музику П. Чайковського за
л
участі н.а. України, прем’єра Національної опери України
а
О. Стоянова, солістки Львівського національного
ц
академічного
театру
опери
та
балету
ім. С. Крушельницької
І.
Кравченко
та
солістки
Національної опери України Момми Місакі
– «Жізель». Балет на музику А. Адана за участі н.а. України,
прими-балерини Національної опери України К. Кухар
– «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
– «Лебедине озеро. Сучасна версія» (балет на 2 дії на музику
П. Чайковського). Вистава Академічного театру «Київ
Модерн-балет», лібрето, хореографія, постановка – Раду
Поклітару
На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для
дітей та юнацтва:
Вечір одноактних балетів Академічного театру
«Київ Модерн-балет»
– Музика доби Ренесансу та ірландська народна музика
– Музика Ф. Шопена «Дев’ять побачень» (балет на 1 дію).
Лібрето, хореографія та постановка – Раду Поклітару:

На сцені Київського академічного театру українського фольклору
«
Б
е
р
е

–

В. Петранюк «Мазепа Love-story» (романтична історія).
Вистава Театру української традиції «Дзеркало» (м. Київ)

На сцені Будинку культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):
– А. Бенедетті «Жінка над нами» (феєрична комедія).
Антрепризна вистава за участі Леся Задніпровського,
Л. Ребрик, К. Костишина. Режисер – В. Астахов
На сцені Національного центру Олександра Довженка (вул. Васильківська,
Сцена № 6
– «Будинок догори дном» (комедія для дорослих). Вистава
Білоруського сучасного художнього театру за кордоном
– «Колишній син» (за мотивами однойменного роману Саші
Філіпенка). Вистава Білоруського сучасного художнього
театру за кордоном. Режисер – В. Ушаков

На сцені Культурного центру Freedom Hall (вул. Кирилівська, 134):
– «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
– «Вулкан пристрасті» (романтична комедія). Антрепризна
вистава за участі Н. Васько та О. Савкіна. Режисер –
М. Гринишин
– «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
– «Тільки твоя» (романтична комедія). Антрепризна вистава
за участі К. Кістень, О. Вертинського, Д. Маржеця та ін.
Режисер – Ж. Богусевич

Театральні гастролі
На сцені Національного центру Олександра Довженка (вул. Васильківська,

Сцена № 6
– «Маленький Донні, який подолав морок» (сентиментальна
комедія за мотивами бродвейської п'єси Л. Герша «Ці вільні
метелики»). Вистава Театру на Чайній (м. Одеса). Режисер –
О. Онищенко

Концерти та інші заходи
Національна філармонія України: http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
Музичний проєкт «Вершина глибини: класичні моменти»
– О. Мельничук (фортепіано)
– Музика Й. Брамса у виконанні Київського камерного
оркестру (головна диригентка – Н. Пономарчук)
» / «Вечірка в стилі «класік»
– Класичні твори в естрадних та джазових аранжуваннях у
виконанні Національного академічного духового оркестру
України (диригент – О. Вікулов)
Музичний салон Колонного залу НФУ
«Велика вальсова родина» (з циклу «Метаморфози вальсу»)
– Н. Афанасьєва (фортепіано), В. Мацко (ксилофон),
Є. Ліпітюк (вокал), О. Чувпило (вокал), камерний струнний
квартет «Каприс-Класік»
Відкриття 158-го концертного сезону
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (головний диригент – М. Дядюра), соліст –
Д. Лебхардт (фортепіано, Угорщина).
За підтримки
Посольства Угорщини в Україні
Планета Голлівуд»
– Національний академічний духовий оркестр
(диригент – О. Вікулов), солістка – А. Башкіна

України

Чайковський, Дворжак, Шимко
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент –
В. Сіренко), соліст – О. Семчук (скрипка, Італія)
Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка
(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4)
– Сольний концерт Є. Ліпітюк (сопрано), партія фортепіано –
З. Лєбєдєва
«Сузір’я оперних шедеврів»

–

Національний президентський оркестр (диригент
В. Василенко), солістка – Л. Монастирська (сопрано)

–

«Опера – Forever!»
–
Національний
академічний
духовий
оркестр
України (диригент – А. Габріеллі, Італія). За підтримки
Посольства Італійської Республіки в Україні, Італійського
інституту культури в Україні
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Відкриття 41-го концертного сезону
Парад органістів
– Народні артисти України І. Калиновська, В. Кошуба;
заслужені артисти України В. Балаховська, Г. Бубнова,
М. Сидоренко, І. Харечко
Антоніо Вівальді «Пори року»
– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України І. Пліш (сопрано)
Музика старого Відня
– Н.а. України І. Кучер (віолончель), заслужені артисти
України Н. Пилатюк (скрипка), І. Харечко (орган);
С. Андрощук (тенор), Т. Войтех (фортепіано)
Німецька органна музика
– З.а. України М. Сидоренко (орган)
A
– Varia
Заслужені
(Радій,артисти
Маріє) України М. Ліпінська (мецо-сопрано),
Г. Бубнова (орган); В. Чікіров (ліричний баритон)
Музика променів світла
– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського
(диригент – М. Крістер-Вандаловський), з.а. України
І. Харечко (орган), Н. Ільків (фортепіано)
Від бароко до романтики
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба
(орган), з.а. України І. Іщак (контртенор), з.а. Бурятії
Л. Реутова (фортепіано)
Вечір у романтичному стилі
– Камерний ансамбль «Равісан», з.а. України М. Сидоренко
(орган), С. Котко (колоратурний бас)

т
а
Національна опера України:
к
а
– Г. Малер. Симфонія № 2 «Воскресіння» у виконанні
м
симфонічного оркестру та хору театру (диригент –
е
р
н
о

М. Дядюра). Солісти – К. Бахрітдінова-Кравчук, А. Швачка
Київський національний академічний театр оперети:
– Галаконцерт до відкриття 87-го театрального сезону
Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети:
28

– «Напиши мені листа…». Вечір романсів за участі артистів
Київського національного академічного театру оперети:
Л. Доброноженко, В. Іванова, О. Галушки, Я. Татарової,
М. Гари. За роялем – А. Поліщук

Національний палац мистецтв «Україна»:
– Концерт російської та американської співачки українського
походження Любові Успенської
Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий
п
а
– «Зірки українського балету». Галаконцерт за участі солістів
л
Національної опери України: народних артистів України
а
К. Кухар та О. Стоянова; С. Ольшанського та ін. (онлайнц
трансляція). Спеціальний гість вечора – Дмитро Шуров
– Концерт Кріса Нормана (Велика Британія) з сольними хітами
та піснями гурту Smokie (у рамках ювілейного туру до 70річчя від дня народження артиста)
– Концертний промо-тур НАОНІ (Національного академічного
оркестру народних інструментів України) з новою
програмою «Гуц and Roll. Найкращі інструментальні хіти
сучасних українських композиторів»
Київський планетарій:
–
– «Violoncello show space». Концерт за участі Petrov Violoncello
О
(Сергій Петров, віолончель)
р
– г«Міжгалактична медитація "Музика небесних сфер"».
а
н
н
е

Музично-проєкційне шоу звукової медитації
– «PIANOSPACE. Сузір’я Франції». Музика французьких
композиторів у виконанні Ю. Кирилюк (фортепіано),
Г. Данець (флейта)
–

«Кінорганум». Відомі саундтреки до кінофільмів у
виконанні струнного квінтету Eclectic Sound Orchestra
(диригент – С. Лихоманенко). В рамках проєкту ARTSPACE

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського:
– Ювілейний концерт «Територія А 25 років». Ведуча –
з
.
а
.
У
Палац спорту: https://kontramarka.ua/uk/concert/dvorec-sporta-24.html
к
– р«ВЕЛИКА DISCOTEKA». Концерт за участі популярних
аг
їу
– Концерт
Тома Джонса (Велика Британія)
н
р
и
т
Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
і
А
– Концерт
Бориса Гребенщикова та гурту «Акваріум» (РФ):
в
2
Р
0
у
Київський академічний
0 драматичний театр на Подолі:
д
0
– «Відображення.
Лінії долі». Концерт з творів українських
н
композиторів
ХХ ст. у виконанні камерного колективу
и
х
«Лятошинський
тріо»: М. Захаров (скрипка), О. Шадрін
ц
(віолончель), Р. Лопатинський (фортепіано):
ьр
ко
ак
К
и
– і«Сонце моє» («O Sole Mio»). Романтичний вечір за участі
вГ. Нечаєва (тенор) та О. Палюшкевича (тенор)
ї
в
сКиївський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
ь
ю
к
н
– «Труба мелодію заграє…». Концерт оркестру театру
и
а
й
ц
Будинок-музей М. Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 121):
т
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– «Він і Вона». Театралізований концерт за однойменним
твором О. Кобилянської за участі В. Іванова (тенор),
Н. Логощук (сопрано та гра на бандурі). Режисер –
Т
Г
н
а
– Концерт
Валерія Меладзе (РФ):
т
ю
– Сольний
концерт MONATIK:
к
–
–

–

–

–
–

–
–

–

–

«
Д
Концерт
Лайми Вайкуле (Латвія):
и
с
Музика
з культового кіно на даху ЦУМ
к
оОркестр «Віртуози Києва» з саундтреками до фільмів:
«Джокер»,
«Одного разу в Голлівуді», «Ігри престолів»,
т
«
е
Х
кСвітломузичне оркестрове шоу «Джаз – Поп – Рок» від
р
а
оркестру
Eclectic Sound Orchestra (під керівництвом
еС. Лихоманенка):
щ
9
е0
Концерт
Макса Барських з програмою «BESTSELLER»:
н
и
х
й
Театрально-циркова
вистава «Dinner Show. Wish River» за
К
участі
скрипаля-віртуоза В. Попадюка та гурту PapaDuke,
р
аб
а
ащ
р
тіТіна Кароль з музичною програмою «Красиво» та кращими
ьх
и
скх
і«"Червона скрипка" Страдіварі». Концерт Елізабет Піткерн
то
ті(скрипка, США) у супроводі Харківського молодіжного
і»
атакадемічного симфонічного оркестру «Слобожанський»
вм
и
(диригент
– С. Лихоманенко):
ти
ц
ае
и
р
Оркестрове
шоу «Cinematic Symphony» – саундтреки з відеоп
іартом
ко
у виконанні оркестру Eclectic Sound Orchestra:
н
у
х
и
«Теплі
читання на терасі». Творчий вечір письменника та
9
0
-

громадського діяча Сергія Жадана:

ВИСТАВКИ
Національний музей історії України: https://www.nmiu.com.ua
– «10 958 днів незалежності». Виставковий проєкт до 30-ї
до 2
річниці Незалежності України
Національний музей Тараса Шевченка: https://museumshevchenko.org.ua ;
до 10
протягом
місяця

– «KOD STUPKA\\\КОД СТУПКИ». До 80-річчя від дня
народження актора театру і кіно, н.а. України, Героя
України Б. С. Ступки (1941–2012)
– «Духовна велич: меморії видатних українців. Наукова
реставрація». Виставковий проєкт до 30-ї річниці
Незалежності України

Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставкові зали «Хлібня»
протягом – «Катарсис». У експозиції: дві скульптури Й. Г. Пінзеля (бл.
Ф. Олендзького (1745–1792) та скульптурні роботи
місяця
сучасного київського художника О. Животкова:
– «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
Софійський собор
протягом – Виставковий проєкт «Раритети Української Козацької
держави – Гетьманщини ΧVII–XVIII ст. до 30-річчя
місяця
Незалежності України»
На хорах Софійського собору
протягом – «Український іконопис XVIII – поч. ХІХ ст.». Експонати з
фондів Національного заповідника «Софія Київська» та
місяця

Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:
протягом – «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври». Оновлений
виставковий проєкт з колекції заповідника
місяця
(корпус
№ 1)
протягом – «Святе Письмо в Україні». В експозиції рідкісні Євангелія:
рукописне кінця XVI – початку XVII ст., друковані, що були
місяця
видані Печерською, Острозькою, Почаївською та
(корпус
Львівською братською друкарнями, рукописні Євангелія і
№ 4)
Апостол, переписані в часи комуністичних гонінь 20-х років
Печерською лаврою і Музеєм «Православна Україна»)
Виставкова зала Успенського собору
протягом – «Нашого Печерського саду ці грона і квіти». До 360-річчя
видання першої кириличної друкованої редакції Києвомісяця
Печерського патерика (1661 р.)

Національний музей літератури України: http://museumlit.org.ua/language/uk/
– «Українська Радянська Енциклопедія: проєкт культурної
до 15
незалежності». До 30-ї річниці Незалежності України (з
фондів Київського літературно-меморіального музеюквартири Миколи Бажана)
– «Живи, Україно!». Літературно-мистецька виставка до 30-ї
до 19
річниці Незалежності України (з фондів музею)
– «Національна спілка письменників України. 30 років
незалежності».
Літературна
виставка
до 30-річчя
Національної спілки письменників України
– До 130-річчя від дня народження поета і літературознавця
доби «Розстріляного відродження» П. П. Филиповича
(1891–1937)
– «Таємниці країни Недоладії від Галини Малик». До 70-річчя
від
дня
народження
письменниці,
перекладача,
громадського діяча Г. Малик (у рамках музейного проєкту
«З книжкової полиці» та програми музейних заходів до Дня
знань)
– «З Україною в серці». Персональна виставка О. Машевської
(самчиківський розпис, м. Київ)
– «Слово, обірване в Биківні». Виставковий проєкт спільно з
з 14
Національним
історико-меморіальним
заповідником
«Биківнянські могили»
– До 180-річчя від дня народження публіциста, історика,
з 16
літературознавця, фольклориста, громадського діяча
М. П. Драгоманова (1841–1895)
– Виставка народного мистецтва с. Пеньківка Турбівської
з 24
ОТГ Вінницької обл. (у рамках Всеукраїнської культурномистецької акції «Мистецтво одного села». Спільно з
Вінницьким обласним центром народної творчості)
протягом – «Мій поклик: праця, щастя і свобода». До 165-ї річниці від
дня народження письменника, драматурга, перекладача,
місяця
літературного критика, громадського діяча І. Я. Франка
(1856–1916)
Національний музей «Київська картинна галерея»:
до 5

– «Сучасне мистецтво України». Роботи педагогів та студентів
НАОМА: І. Пилипенка, А. Цоя, Г. Ягодкіна та ін. (до 30річчя Незалежності України)

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею
«Київська картинна галерея»): https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
– «Частота». Персональний проєкт Т. Гайди (м. Київ)
до 5

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

– «Адам фон Барч: науковець і митець». До 200-річчя
вшанування пам’яті австрійського вченого, художника,
основоположника наукового вивчення історії гравюри
А. Барча (1757–1821)

Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
до 15

– «White Gold Бориса Данилова. Porcellana». Виставка робіт
Б. Данилова (м. Київ)

до 26

– «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 – Виставковий проєкт «Наш Сікорський» (життєвий шлях та
професійні досягнення славетного авіаконструктора
діє
І. Сікорського київського та американського періодів)
– «Катерина Кричевська-Росандіч. Дороги і люди». До 95до 19
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
– «Доторкнутися сонця». Живопис Л. Микитича (м. Дрогобич,
до 12
Львівська обл.)
до 24
до Дня Незалежності України
– «За суверенну соборну Українську державу. Героїка УПА і
підпілля ОУН»
– «Дорога, що стала долею». До 700-річчя першого відомого
до 30
історії запрошення татар до Литви (частина проєкту «Крізь
віки: набута Батьківщина» у рамках «Року історії та
культури
литовських
татар
2021»):
– «Просто неба». Світлини 1990–2000-х рр. українського
фотографа литовського походження з Криму А. Шеметаса
(у рамках проєкту «Крізь віки: набута Батьківщина»):
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва» (вул. Богдана

Хмельницького, 7):
до 5

– «Безмежність варіацій. NFT or Real Art?». Артпроєкт Лєни
Коламбет (м. Київ)
– «EQUILIBRIUM». Роботи М. Возвишаєвої (м. Київ)
– «Лінія простору». Живопис Н. Стрижко (м. Київ)

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»):
до 2

– «Меланжевий світ». Живопис І. Шурова (м. Київ)

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України (вул. Лаврська, 9,
корп. 24, 26): https://www.tmf-museum.com/
протягом – «Авторська виставка Миколи Данька». Ескізи декорацій,
костюмів, ляльок з вистав та авторські ляльки художника із
місяця
серії «Улюблені герої»
– «Пластичний кіносвіт Майї Симашкевич». Кіно-графічна
колекція першої половини ХХ ст.: ескізи, рукописи, фото,
пов’язані з історією українського кіномистецтва 1929–1941
рр.
Будинок-музей М. Заньковецької (вул. Велика Васильківська,
протягом
місяця

– Виставковий проєкт з творів художника-графіка Ю. Логвина
(1939–2019). До Дня Незалежності України

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини
в
у
– «Україно моя, моя люба Вкраїно». Інтерактивний
до 4
л
виставковий проєкт художниці по текстилю, засновниці
нового напряму мистецтва вишивки GLOW ART
Т
Т. Протчевої (м. Київ)
е
– «Я взяла з собою море». Роботи С. Іванченко (м. Дніпро)
до 12
р
протягом
Онлайн виставка
е
– Франкіана Павла Тичини «Ми йдемо з Франком Іваном…».
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т
р
а
М
лу
до 5
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до 17

– «Щоденник року». Живопис О. Морозової (м. Прага, Чехія)

Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а):
– ІІ Міжнародна трієнале графіки «Intaglio 2021»
Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):
– «Майстри суворого стилю. Владислав Мамсіков. Анатолій
Постоюк». Виставка-продаж робіт художників (з приватної
колекції)
Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12): http://mytets.com/
– «У світлі Божого буття». Персональна виставка двох митців:
скульптора Ю. Миська та живописця П. Смиковського
Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102з 23

– «На акваторії заводу купатися було заборонено». Роботи
українських
сучасних
художників:
В.
Дмитрика,
М. Зацарінного, Ж. Кадирової та ін.

Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе,
протягом
місяця

– «Тінь Королеви». Живопис Д. Чауса (м. Харків)

Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
до 4

– Літня виставка-продаж живопису та графіки українських
художників

Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 13
– Роботи 21 номінанта на здобуття Міжнародної премії
з 25
/
В. Пінчука
Б
а
Галерея
сучасного мистецтва «The Naked Room» (вул. Рейтарська,
с
е
протягом – «Усі ми жили колись». Фотовиставка О. Чекменьова
й
місяця
н
а
S
p
i
v
a

до 7

– «Sanity Oblivion». Фотопроєкт А. Губської (м. Відень,
Австрія; виставка-продаж)

Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13):
– «Трансформації». Роботи В. Вештака та І. ВештакОстроменської
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до 27

– «Хати, яри і люди. Вигнання в рай». Світлини з
артрезиденції в с. Григорівка на Трахтемирівському
півострові
– «Тварини в печворку». Роботи Т. Задорожної (м. Бровари,
Київська обл.)
– «Дерева із казкових снів». Родинна творчість М. Кафтана та
І. Красновської-Кафтан

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

