
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЖОВТЕНЬ  – 2021* 

 

Серед дат місяця: 

01.10 – Міжнародний день музики 

 – Міжнародний день літніх людей 

03.10 – День працівників освіти 

04.10 – Всесвітній день архітектора 

05.10 – Всесвітній день учителів 

10.10 – День художника 

11–17.10 – Європейський тиждень місцевої демократії 

14.10 – День захисника України 

 – День українського козацтва 

24.10 – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

 – Всесвітній день інформації про розвиток 

22–30.10 – Всесвітній тиждень роззброєння 

27.10 – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10 – День визволення України від фашистських загарбників 

31.10 – Всесвітній день міст 

Головні релігійні свята 

14.10 – Покрова Пресвятої Богородиці 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії ЯwriteR 

(22.09–07.10): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-

avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/ 

 Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2021 (23.09–

06.10): https://arthousetraffic.com/ua/festivals/manhattan-short-film-festival-

2021/ 

 Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс мистецтв  

«АртO2» (29.09–12.10): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-

bagatozhanrovij-konkurs-arto2/ 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс майстрів та художників «Краса 

рідного краю» (30.09–03.10): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

distantsijnij-konkurs-majstriv-ta-

hudozhnikiv/?fbclid=IwAR1tvPyEt34RX_zyNk5ipbnuMk4U6pfNHiODxtA2

                                         
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.09.2021 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/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
https://arthousetraffic.com/ua/festivals/manhattan-short-film-festival-2021/
https://arthousetraffic.com/ua/festivals/manhattan-short-film-festival-2021/
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/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-majstriv-ta-hudozhnikiv/?fbclid=IwAR1tvPyEt34RX_zyNk5ipbnuMk4U6pfNHiODxtA2OwkB48G4tnhxm5uzznQ
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-majstriv-ta-hudozhnikiv/?fbclid=IwAR1tvPyEt34RX_zyNk5ipbnuMk4U6pfNHiODxtA2OwkB48G4tnhxm5uzznQ
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-majstriv-ta-hudozhnikiv/?fbclid=IwAR1tvPyEt34RX_zyNk5ipbnuMk4U6pfNHiODxtA2OwkB48G4tnhxm5uzznQ
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OwkB48G4tnhxm5uzznQ 

 Фестиваль-квест NEOсвітній Арсенал (30.09–03.10, Національний 

культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький арсенал»): 

https://artarsenal.in.ua/neosvitnij-arsenal/ 

 Фестиваль кінооператорського мистецтва «Кіноко» (01–05.10): 

https://kinoko.org.ua/ 

 ІХ Науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, 

сьогодення, перспективи» (07–08.10, Національний заповідник «Києво-

Печерська лавра»): https://kplavra.kyiv.ua/ua/21-May-conference-museum-

pedagogy-ukr  

 IX Міжнародний фестиваль-конкурс талантів  Gold Star Fest (09–10.10): 

http://goldstar.kiev.ua/ 

 Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від 

управління ресурсами – до управління знаннями» (05–07.10, Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського):  

http://www.nbuv.gov.ua/node/5526 

 XVIII Київський міжнародний кінофестиваль «Кінолітопис» (07–10.10): 

https://kinolitopys.com.ua/uk/ 

 ХІХ Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров – 2021» (11–

14.10): https://pokrovkino.com/ 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс творчих людей «ПроКреатив. 

Літературний виклик» (15–30.10): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

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

 Благодійний фестиваль дитячої творчості «Від серця до серця» (16.10): 

https://integrum.org.ua/akcii-ta-proekty/146-vid-sertsia-do-sertsia  

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «В ритмі осені» (16–17.10): 

https://drive.google.com/file/d/1tZkM_B5LtwaYidPpJQhXFDNii2ynH9xl/vie

w 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного та циркового 

мистецтва Kids Will Talent FEST – 2021 (16–17.10): http://fest-

portal.com/ev/11-j-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnogo-ta-

tsirkovogo-mistetstva-kids-will-talant-fest-2021/ 

 Міжнародний фестиваль мистецтв «ЗіркаФест. Моя Україна» (17.10): 

http://fest-portal.com/ev/zirkafest-moya-ukrayina-mizhnarodnij-festival-

mistetstv/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Київ єднає» (17.10): 

https://nashsled.com.ua/17.10.21-kyiv-ednae.html 

 Міжнародна наукова конференція «До 150-річчя від дня народження 

академіка А. Ю. Кримського» (19.10, Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського): http://www.nbuv.gov.ua/node/5591 

 Міжнародний фестиваль BALLET UA (21–23.10, Національна опера 

України): https://opera.com.ua/afisha/ballet-ua 

 Міжнародний багатожанровий конкурс мистецтв World of art (у онлайн та 

офлайн форматах; 22.10): http://fest-portal.com/ev/distantsijno-ta-

http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-majstriv-ta-hudozhnikiv/?fbclid=IwAR1tvPyEt34RX_zyNk5ipbnuMk4U6pfNHiODxtA2OwkB48G4tnhxm5uzznQ
https://artarsenal.in.ua/neosvitnij-arsenal/
https://kinoko.org.ua/
https://kplavra.kyiv.ua/ua/21-May-conference-museum-pedagogy-ukr
https://kplavra.kyiv.ua/ua/21-May-conference-museum-pedagogy-ukr
http://goldstar.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/node/5526
https://kinolitopys.com.ua/uk/
https://pokrovkino.com/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
https://integrum.org.ua/akcii-ta-proekty/146-vid-sertsia-do-sertsia
https://drive.google.com/file/d/1tZkM_B5LtwaYidPpJQhXFDNii2ynH9xl/view
https://drive.google.com/file/d/1tZkM_B5LtwaYidPpJQhXFDNii2ynH9xl/view
http://fest-portal.com/ev/11-j-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnogo-ta-tsirkovogo-mistetstva-kids-will-talant-fest-2021/
http://fest-portal.com/ev/11-j-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnogo-ta-tsirkovogo-mistetstva-kids-will-talant-fest-2021/
http://fest-portal.com/ev/11-j-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnogo-ta-tsirkovogo-mistetstva-kids-will-talant-fest-2021/
http://fest-portal.com/ev/zirkafest-moya-ukrayina-mizhnarodnij-festival-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/zirkafest-moya-ukrayina-mizhnarodnij-festival-mistetstv/
https://nashsled.com.ua/17.10.21-kyiv-ednae.html
http://www.nbuv.gov.ua/node/5591
https://opera.com.ua/afisha/ballet-ua
http://fest-portal.com/ev/distantsijno-ta-statsionarno-kiyiv-22-10-21-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-world-of-art/
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statsionarno-kiyiv-22-10-21-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-

world-of-art/ 

 ХХХV Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Барвиста осінь» (у рамках проєкту «Квітуча Україна»; 22–23.10): 

https://kvituchaukraine.wixsite.com/kvituchaukraine/barvista-osin-1 

 Всеукраїнський дистанційний багатожанровий фестиваль-конкурс 

мистецтв «Козацькому роду нема переводу» (22–25.10):  

https://www.facebook.com/groups/4201801569906561/permalink/4417354978

351218 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Арт-Трамплін» (24.10): 

http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-festival-konkurs-mistetstv-art-

tramplin/ 

 

*** 

 
 Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зоряний трiумф» (у 

онлайн та офлайн форматах; 02.10, м. Запоріжжя): http://fest-

portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-

obmezhen-zoryanij-triumf/ 

 VІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв Musical Universe (онлайн; 

21–24.10, м. Одеса): http://fest-portal.com/ev/vii-mizhnarodnij-festival-

konkurs-mistetstv-musical-universe-odesa-ukrayina/ 

 Відкритий міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Співограй» (у 

онлайн та офлайн форматах; 22–24.10, м. Харків): http://fest-

portal.com/ev/vidkritij-mizhnarodnij-konkurs-festival-mistetstv-spivograj/ 

 XI Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс  GRAND FEST  

КАМ’ЯНЕЦЬ – осінь 2021 (у онлайн та офлайн форматах; 22–24.10, 

м. Камʼянець-Подільський, Хмельницька обл.): http://fest-portal.com/ev/xi-

mizhnarodnij-mistetskij-festival-konkurs-grand-fest-kam-yanets-osin-2021-22-

24-zhovtnya-2021-r-m-kam-yanets-podilskij/ 

 

 

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-10-2021 

26 –  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 

28 –  В.-А. Моцарт «Весілля Фігаро» (комічний балет на 2 дії) 

 

http://fest-portal.com/ev/distantsijno-ta-statsionarno-kiyiv-22-10-21-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-world-of-art/
http://fest-portal.com/ev/distantsijno-ta-statsionarno-kiyiv-22-10-21-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-world-of-art/
https://kvituchaukraine.wixsite.com/kvituchaukraine/barvista-osin-1
https://www.facebook.com/groups/4201801569906561/permalink/4417354978351218
https://www.facebook.com/groups/4201801569906561/permalink/4417354978351218
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-festival-konkurs-mistetstv-art-tramplin/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-festival-konkurs-mistetstv-art-tramplin/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-zoryanij-triumf/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-zoryanij-triumf/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-zoryanij-triumf/
http://fest-portal.com/ev/vii-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv-musical-universe-odesa-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/vii-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv-musical-universe-odesa-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/vidkritij-mizhnarodnij-konkurs-festival-mistetstv-spivograj/
http://fest-portal.com/ev/vidkritij-mizhnarodnij-konkurs-festival-mistetstv-spivograj/
http://fest-portal.com/ev/xi-mizhnarodnij-mistetskij-festival-konkurs-grand-fest-kam-yanets-osin-2021-22-24-zhovtnya-2021-r-m-kam-yanets-podilskij/
http://fest-portal.com/ev/xi-mizhnarodnij-mistetskij-festival-konkurs-grand-fest-kam-yanets-osin-2021-22-24-zhovtnya-2021-r-m-kam-yanets-podilskij/
http://fest-portal.com/ev/xi-mizhnarodnij-mistetskij-festival-konkurs-grand-fest-kam-yanets-osin-2021-22-24-zhovtnya-2021-r-m-kam-yanets-podilskij/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-10-2021
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Київський національний академічний театр 

оперети:http://operetta.com.ua/afisha/ 

6 – Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

12 – Музика О. Колкера «Труффальдіно із Бергамо» (мюзикл на 

2 дії за мотивами п’єси  К. Гольдоні «Слуга двох панів») 

15, 16 – Музика М. Варконі «Доріан Грей» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

Сцена «77» 

20 –  Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію) 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

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

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

І. Сорока 

16 –  «Хостел 24/7» (милотравматичний жарт; комедія на 1 дію) 

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

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

– Я. Ушпік 

24 –  М. Черненко «Птаха» (лірична драма) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

8, 19, 29 – О. Чепалов «Співай, Лоло, співай!» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману Г. Манна «Вчитель Гнус, або Кінець 

одного тирана» та фільму «Блакитний янгол»)  

12, 28 –  Г. Ібсен «Пер Гюнт» (драма на 2 дії) 

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

однойменної п’єси Е. Ростана) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

 2, 30 –  М. Кропивницький «Комедія на руїнах» (комедія) 

10, 23 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

17, 31 – «Трамвай "Бажання"» (вистава на 1 дію за мотивами 

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

http://operetta.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
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27 – «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 

1, 18  –   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія з антрактом) 

9, 28 –  М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

10  

(19:00),  

24  

(12:00) 

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

(майже комедія) 

Нова сцена 

7, 27  

(20:00) 

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

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

імені Лесі Українки 

Сцена під дахом 

12, 23 

(19:30) 

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

сімейного альбому) 
11, 16  

(20:00),  

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

 

 Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі 

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

Основна сцена 

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

12, 20 –  «Батько» (спроба згадати життя; вистава на 2 дії за мотивами  

однойменної п’єси Ф. Зеллера) 

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

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

30, 31 –  «Одіссею, повертайся додому» (епопея очікування; вистава за 

мотивами поеми Гомера «Одіссея») 

Мала сцена 

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

10, 21 – Д. Данілов «Людина з Броварів» (оперативна розробка  на 1 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://drama-comedy.kiev.ua/
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дію) 

14, 23 –  І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія одного 

рішення) 

22 –   К. Бізьо «Токсини» (теа-кліп) 

27 –  Д. Богославський «13 перших правил» (некомедія про кохання) 

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

з.а. України О. Жураківської) 

 

Київський національний академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-10 

Основна сцена 

8, 17 – «Ін’єкція безсмертя» (танцювальна чума з антрактом за 

п’єсою К. Чапека «Засіб Макропулоса») 

Камерна сцена 

1 – Є. Безпалько «Жага моря» (подорож до себе без 

антракту) 

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

В. Винниченка «Момент», «На той бік» 

Мікросцена 

10 –  В. Рєпіна «Тиша до небес» (ритуальна комедія) 

14 – «Фенілетиламін» (півтори години про кохання без 

антракту). Вистава за мотивами оповідань Р. Карвера, 

Дж. Д. Селінджера, Р. Бредбері, Д. Деррі 

31 – «Ідеальне вбивство» (не детектив на 1 дію). Вистава за 

мотивами оповідань К. Воннеґута, Р. Бредбері, Х. Курейші, 

Ф. С. Фіцджеральда 

 

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») 

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

25, 31 – «SARA» (трагікомедія на 1 дію за мотивами п’єси 

Дж. Маррелла «Сміх лангусти») 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-10
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
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28, 29 –  Ж. Моклер «Репетиція у театрі злочину» (трагікомедія на 1 

дію) 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:  

http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

2  

(18:00) 

–  Леся Українка «Камінний господар» (драма) 

8  

(19:00),  

9  

(13:00, 

18:00) 

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

Дж. Орвелла) 

13, 14, 28  –  Е. Берджес «Механічний апельсин» (психологічний трилер) 

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

Зала Ігоря Славинського 

2  

(18:00) 

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

8, 27  

(19:00), 

9  

(13:00, 

18:00)  

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

 

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

3, 15 –  О. Михайлов «Білка, яка прожила 100 років» (фантазії Біблів і 

Жиркова) 

9, 10, 28 –  А. Каваліускайте «ІН-ШІ» (сторітелінг-концерт) 

 

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

23, 24,  

29 

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

 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua 

6 –  Б. Томас «Здрастуйте, я ваша тітонька» (комедія на 2 дії) 

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

13  –  Ж. Ануй «Оркестр» (трагіфарс) 

http://theatreonpodol.com/
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://teatr-koleso.kiev.ua/
http://teatr-aktor.kiev.ua/
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(19:00, 

20:30) 

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

комедія з антрактом) 

24 –  О. Гельман «Лавка» (лірична комедія без антракту) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

8, 9, 10 –  Музика О. Родіна «Аладдін» (балет на 2 дії) 

15 –  Дж. Пуччіні «Богема» (опера на 2 дії) 

16 Вечір балетів Михайла Фокіна 

– Музика Ф. Шопена «Шопеніана» (хореографічна сюїта на 1 

дію); 

–  Музика М. Римського-Корсакова «Шехеразада» (хореографічна 

драма на 1 дію) 

19 – Музика Дж. Б. Перголезі «Anima Oscura» / «Темна душа» 

(балет на 1 дію); 

– Музика К. Рея «Acto» (балет на 1 дію). Спільно з Театром 

танцю «Тотем» (художній керівник та продюсер – 

К. Шишкарьова, хореограф – Ф. Аннарумма, Італія) 

30  

(12:00) 

–  Музика Л. Деліба «Лялька. Нова історія Коппелії» (балет на 2 

дії) 

31  

(12:00) 

–  Музика І. Поклада «Як козаки змія приборкували» (мюзикл-

казка на 2 дії) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-10 

Велика зала 

3, 9, 17, 31  

 (17:00),   

10  

 (11:00) 

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

Грімм) 

10 

(13:00),        

17, 31  

(11:00)  

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

 

 

 

https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-10
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Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

Дніпра: https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/ 

    30  

(11:00, 

13:00)  

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

бабусі» (карпатська рапсодія за мотивами казки братів 

Грімм) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Oct_2021 

Велика сцена 

2, 3, 30 – Е. Ассу «Круті віражі» (комедія на 2 дії) 

9 – К. Людвіг «Позичте тенора» (комедія) 

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

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

Мала сцена 

20  

(19:00), 

24  

(18:00) 

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

 

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

«Новий український театр» 

1, 30, 31 – М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

2, 11, 23 – В. Сологуб «Комедія про ніжне серце» (водевіль) 

3, 20 – М. Кропивницький «Олеся» (химери юної панянки) 

8 – І. Рибалко «Спекотна ніч у ”Ігуані“» (моремрії) 

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

Театр «Сонечко» 

2  

(12:00) 

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

Мурчика) 

16  

(12:00) 

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

мрійників) 

23  

(12:00) 

– С. Тейлор «Подорож на чарівний острів» (казковий сон для 

дітей та дорослих) 

27  

(12:00) 

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

дорозі) 

 

https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
http://tuz.kiev.ua/afisha/Oct_2021
http://nut.kiev.ua/zhovten-2/
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Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

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

галерея) 

2, 23 

(18:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

8, 28 –  М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (драма) 

9 

(18:00),    

29  

(19:00) 

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

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

 10, 24 

(18:00)     

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

«Ханума») 

 3 

(18:00),    

27  

(19:00) 

–  «Животоки» (етношоу) 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

3 –  В. Ольховська «Вірні дружини» (детективна комедія). 

Антрепризна вистава за участі В. Кобзар, Н. Васько, 

А. Кошмал та ін. Режисер – Т. Губрій 

17 –  «Тільки твоя» (комедія кохання). Антрепризна вистава за 

участі К. Кістень, О. Вертинського, Д. Маржеця та ін. 

Режисер – Ж. Богусевич 

23 –  «Сильні слабкі жінки» (комедія). Антрепризна вистава за 

участі П. Костіцина, В. Кобзар, А. Гирич та ін. Режисер – 

Т. Губрій 

30 – Г. Корогодський «Ідеальний фасон» (трагікомедія). 

Антрепризна вистава за участі народних артистів України 

Г. Делієва (м. Одеса) та Є. Чепурніка (м. Дніпро). Режисер – 

А. Євсеєнко 

 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий 

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

13 –  Музика П. Чайковського «Пікова дама» (балет на 2 дії за 

мотивами однойменного твору О. Пушкіна). Вистава 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
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Академічного театру «Київ Модерн-балет», постановка – 

Раду Поклітару 

22 –  «Всі чоловіки зраджують» (майже комедія; вистава за 

п’єсою Е. Ассу «Круті віражі»). Антрепризна вистава за 

участі Є. Звягіна та М. Савенко. Режисер – А. Опрятний  

25 – «Поневолення любов’ю» (антрепризна вистава за мотивами 

романів А. Богінської «Жити життя» та «Гріх прощення»). 

Режисер – І. Матіїв 

26 –  Музика П. Чайковського «Спляча красуня» (балет на 2 дії). 

Вистава Академічного театру «Київ Модерн-балет», 

постановка – Раду Поклітару 

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

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

балет». Лібрето, хореографія, постановка – Раду Поклітару 

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 

 

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 

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

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

 

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

Вистави  Класичного художнього альтернативного театру 

2 –  А. Чехов «Чайка» (роман із зіркою; нова версія). У головній 

ролі – н.а. України Л. Кадочникова 

3, 15 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник» 

(сатирична комедія сучасності)  

10 –  Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода)  

16 –  Л. де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспанському 

стилі)  

23 –  «Ніч з графом Каліостро» (містична комедія про кохання за 

мотивами повісті О. Толстого «Граф Каліостро») 

31 –  Неда Неждана «Морг № 5» (містична комедія) 

 

 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
http://actorhall.com/
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На сцені Будинку культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6): 

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

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

Є. Паперного та ін. Режисер – В. Борисюк 

29 –  А. Ніколаї «І тільки смерть розлучить нас» (комедія на 2 

дії). Антрепризна вистава за участі К. Кістень, 

К. Костишина, О. Ступки. Режисер – В. Астахов 

 

На сцені Національного центру Олександра Довженка (вул. Васильківська, 

1): https://kontramarka.ua/uk/theatre/scena-494.html 

Сцена № 6 

14 –  «Тарас Бульба» (рок-опера). Музичний проєкт братів Д. та С. 

Радзецьких за участі оркестру «Віртуози Києва» (концертне 

виконання; до 30-річчя незалежності України): 

      https://kiev.karabas.com/ua/rok-opera-taras-bulba 

19 –  «Трактуючі вічне мовчання» (експериментальна пластична 

вистава творчої команди ID_Art production). Головний герой 

– хореограф, фіналіст проєкту «Танці з зірками» 

О. Прохоров, режисери – Н. Лагун, А. Байдеріна 

 

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

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

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

п’єсою Дж. Б. Пристлі «Небезпечний поворот»). 

Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

О. Богдановича, К. Кістень та ін. Режисер – І. Зільберман 

8 –  «Граємо в дурня» (комедія за пʼєсою Ф. Вебера «Вечеря з 

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

Д. Лаленкова, О. Ігнатуші та ін. 

10 –  «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 

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

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

Режисер – В. Жила 

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

комедія). Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

В. Горянського, Л. Ребрик та ін. Режисер – В. Жила 

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

https://kontramarka.ua/uk/theatre/scena-494.html
https://kiev.karabas.com/ua/rok-opera-taras-bulba
https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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комедія). Антрепризна вистава за участі Т. Яценко, 

О. Богдановича та ін. 

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

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

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

– В. Жила 

 

 
Онлайн-вистави: 

13  

(19:00) 

–  «Пікова дама» (балет на 2 дії на музику П. Чайковського). 

Вистава Академічного театру «Київ Модерн-балет», 

постановка – Раду Поклітару: 

    https://opentheatre.net/media/pikova-dama-onlayn-translyatsiya-

premery-baletu-radu-poklitaru-164/ 

 

Театральні гастролі 
 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

7  

(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 

7  

(19:00) 

– «В Амстердамі можна все!» (комедія для 

дорослих).  Вистава «Сучасного театру» (м. Полтава). 

Режисер – Д. Рачковський 

 

На сцені Національного центру Олександра Довженка (вул. Васильківська, 

1): https://kontramarka.ua/uk/theatre/scena-494.html 

Сцена № 6 

29  

(20:00) 

–  «Чуваки не святкують, або Ukrainian» (вистава про війну на 

Донбасі за творами Р. Горового). Проєкт Театру «Ампулка» 

(м. Харків), режисер – М. Голенко 

 

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

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

21 

 

– «Прийшов чоловік до жінки» (лірична комедія). 

Антрепризна вистава за участі акторів одеських театрів 

І. Охотніченко та О. Агоп’яна. Автор і режисер – 

С. Злотников 

https://opentheatre.net/media/pikova-dama-onlayn-translyatsiya-premery-baletu-radu-poklitaru-164/
https://opentheatre.net/media/pikova-dama-onlayn-translyatsiya-premery-baletu-radu-poklitaru-164/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/scena-494.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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Концерти та інші заходи 
 

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

1 

(17:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121) 

«Мальви кохання» 

– Р. Якобінчук (мецо-сопрано), партія фортепіано – 

В. Цимощук 

1 

(19:00) 

Антонін Дворжак – 180! 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – М. Дядюра). Соліст – О. Шадрін 

(віолончель) 

2 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

 (вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«На золотих парусах» 

– Р. Смоляр (бас), С. Бортник (тенор), партія фортепіано – 

А. Поліщук 

3 

(15:00) 

Музей театрального, музичного та кіномистецтва 

України (вул. Лаврська, 9, корп. 26) 

Літературно-музична композиція «Любви старинные 

туманы» 

– О. Хмель-Бондаренко (художнє слово), В. Матюшенко-

Матвійчук (сопрано), партія фортепіано – Н. Афанасьєва 

5 «Сльози та Любов» (до 80-х роковин трагедії Бабиного 

Яру) 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – О. Баженов). Солісти – А. Хілько (мецо-

сопрано), В. Березняков (баритон), П. Кирилюк (скрипка) 

6 «Фанфари звук торжественний» (з нагоди ювілею хорової 

диригентки, н.а. України Валентини Іконник-Захарченко) 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса 

Лятошинського Національного будинку органної та камерної 

музики України (головний диригент – В. Іконник-

Захарченко; диригенти – І. Андрієвський, Б. Пліш; 

хормейстер, диригент – М. Крістер-Вандаловський) 

7 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«Пам’яті примадонни: до 90-річчя від дня народження 

Євгенії Мірошниченко» 

– Л. Ткач (сопрано), Т. Бондар (сопрано), партія фортепіано 

– Т. Андрієвська-Боденчук 

  

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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8 

(17:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121) 

«М. В. Гоголь: енциклопедія всякої всячини» 

– Д. Бєлозор (художнє слово), О. Табуліна (мецо-сопрано), 

Т. Андрієвська-Боденчук (фортепіано), Н. Данченко 

 (музикознавець) 

9 

(15:00) 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«У сузір'ї зірок» 

–  О. Чубарева (сопрано), Квартет баяністів ім. М. Різоля 

10     Шедеври геніїв Відня: Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт 

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

13 

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121) 

«Мальовнича Україна» 

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

14 До Дня захисників та захисниць України 

«Повертайся живим!» 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – О. Баженов). Солісти – дует «Сестри Тельнюк», 

Є. Ліпітюк (сопрано) 

16 

(15:00) 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«Вечірня класика» 

–  Р. Якобінчук (мецо-сопрано), А. Юрченко (баритон), партія 

фортепіано – В. Цимощук 

17 

(15:00) 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«Музичне сузір’я народів світу» 

–  Ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» 

17 

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121) 

Літературно-музична композиція «Старої казки пісня 

лебедина» (Ліна Костенко) 

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

Матвійчук (сопрано), партія фортепіано – Н. Афанасьєва 

18 Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і 

сучасність» 

«Етнічне намисто України» 

–  Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені 

Л. М. Ревуцького (художній керівник – В. Курач, диригент – 

А. Смірнов) 



16 

20  New Era Orchestra 

– Дайшин Кашимото (скрипка, Японія – Німеччина), 

артдиректор та диригент – Т. Калініченко  

21 Музей видатних діячів української культури (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97)  

Літературно-музична композиція «К. Данькевич: доля 

композитора і таємниці української історії» 

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

сопрано), А. Юрченко (баритон), Н. Данченко 

(музикознавець), Д. Бєлозор (художнє слово), 

Т. Андрієвська-Боденчук (фортепіано) 

26 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«Біла птаха над Україною» 

– К. Кондрашевська (сопрано), партія фортепіано – 

Н. Афанасьєва 

30 Цикл «Гармонія всесвіту» 

– Струнний квартет «Каприс-Класік» (художній керівник – 

Л. Круглікова), Д. Морозов (орган) 

 

Національний будинок органної та камерної музики 

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

Itemid,59/lang,ua/ 

2 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

    «Чарівний світ Італії» 

– Н.а. України А. Баженов (скрипка), заслужені артисти 

України Т. Гавриленко (мецо-сопрано), К. Баженова 

(клавесин); С. Котко (колоратурний бас), Т. Рой (флейта), 

Т. Гречанівська (віолончель) 

10 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Німецьке бароко. «TERRA INCOGNITA»/«Незвідана 

земля» 

– Т. Андрієвська (скрипка), Є. Каблоцька (скрипка), 

Т. Гречанівська (віолончель), Н. Фоменко (клавесин) 

13 

(19:00) 

Будинок вчених (Володимирська, 45а) 

Вечір романсу 

–  О. Люба (сопрано), М. Ліпінська (мецо-сопрано), О. Вознюк 

(тенор), В. Чікіров (ліричний баритон) 

16 

(19:00) 

Лютеранська кірха Св. Катерини (вул. Лютеранська, 22) 

Вечір в стилі брасс 

–  Камерний ансамбль «Київ-Брасс» 

  

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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20 

(19:00) 

Будинок актора (Ярославів вал, 7) 

Музика та кінематограф 

–  Н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. України Н. Пилатюк 

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

23 

(19:00) 

Лютеранська кірха Св. Катерини (вул. Лютеранська, 22) 

Йоганн Себастьян Бах 

– Н.а. України  І. Кучер (віолончель), В. Чікіров (ліричний 

баритон), Т. Рой (флейта), Т. Войтех (фортепіано), І. Рябов 

(фортепіано) 

24 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Два генії: Вівальді та Моцарт 

–  Камерний ансамбль «Київ», О. Швидка (сопрано) 

30 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Шедеври епохи романтизму 

–  Герой України н.а. України О. Басистюк (сопрано), камерний 

ансамбль «Равісан», заслужені артисти України Г. Бубнова 

(фортепіано), І. Іщак (контртенор); С. Котко (колоратурний 

бас) 

31 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Вечір барокової музики 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – н.а. України Б. Пліш), з.а. України І. Пліш 

(сопрано), Р. Меліш (контртенор), Н. Фоменко (клавесин) 

 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-10-2021&page=2 

10 

(16:00) 

– Галаконцерт професійних та аматорських колективів-

переможців VІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

народної хореографії імені Павла Вірського (за 

участі Національного заслуженого академічного ансамблю 

танцю України імені Павла Вірського) 

29 –  Ж. Оффенбах «Казки Гофмана» (опера на 3 дії; концертне 

виконання) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/afisha/ 

28, 29 –  «Вечір мюзиклу». Концерт за участі артистів театру 

 

 

 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-10-2021&page=2
http://operetta.com.ua/afisha/
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Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/  

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

участі артистів Київського національного академічного 

театру оперети 

30 – «Оперета. Найкраще!». Концерт за участі артистів театру: 

заслужених артистів України Л. Доброноженко, 

В. Одринського, В. Туліс та ін. За роялем – О. Яремчук 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

https://palace-ukraine.com/afisha/ 

 1 

(19:30) 

 Прем’єра від Нової продюсерської групи Ukrainian World 

Ballet 

–  «Лебедине озеро 3D». Балет на музику П. Чайковського за 

участі зірок світового балету: прем’єра Віденської опери 

Д. Черевичка, прими-балерини Словацького національного 

театру в Братиславі О. Челпанової та ін. Автор і художній 

керівник проєкту – з.а. України Р. Бенціанов 

 2 

(19:30) 

– «Пісні від сонця і землі». Концерт Національного 

заслуженого академічного народного хору України імені 

Г. Г. Верьовки 

 3 

(18:00) 

–  «Скрипка грає». Концерт Героя України н.а. України Василя 

Зінкевича 

17 

(19:30) 

– Рок-симфонічне шоу «Queen Rock and Symphonic Show». 

Кращі хіти гурту Queen у  супроводі Національного 

заслуженого академічного симфонічного оркестру України 

24 

(19:30) 

–  «Найкращі пісні Миколи Мозгового». Триб’ют шоу за участі 

О. Пономарьова, Гайтани, Міли Нітіч та ін. 

 30, 31 

(19:30) 

–  Концерт н.а. України Наталії Могилевської 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

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

 1 

(19:30) 

–  Триб’ют шоу «Всі хіти "Руки Вверх"» 

8 –  Концерт Ірини Круг (РФ) з презентацією нової програми 

«Ти серце і душа» 

9 –  «Танцювальний батл». Концерт Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського та Грузинського державного академічного 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://palace-ukraine.com/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
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ансамблю пісні і танцю RUSTAVI 

10 – Симфонічне шоу «Золота музична колекція» від оркестру 

Андрія Чорного 

14 –  Галаконцерт музичної премії «Шлягер року – 2021». До 25-

річного ювілею заснування премії 

15 

(18:00) 

–  «Осіннє золото». Концерт до 100-річчя від дня народження 

поета-пісняра, з.д.м. України Дмитра Луценка 

16 – Творчий вечір співака і композитора, з.а. України Ніколо 

Петраша 

21 –  Концерт н.а. України JAMALA (С. Джамаладінової) 

24 –  Концерт шотландського рокгурту Nazareth (Велика Британія) 

у рамках світового туру на підтримку нового альбому 

27 – «З тими, кого люблю...». Творчий вечір Героя України н.а. 

України А. Роговцевої  

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

    15 

(19:30) 

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

жіночого квартету MIRA 

    16 

(19:30) 

– «JAZZ DIALOG». Повнокупольне музичне шоу за участі 

І. Іваницької (джаз-вокал), Т. Полянського (фортепіано), 

С. Супруна (контрабас), О. Мілова (ударні інструменти). 

Спеціальний гість – В. Медвідь (бас-гітара, США – Україна), 

ведучий – О. Рудько 

    21 

(19:30) 

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

(авторська музика, навіяна іспанськими, африканськими та 

індійськими мотивами) 

    28 

(19:30) 

– Музично-проєкційне шоу звукової медитації «Містицизм 

звуку. Гра п’яти елементів» 

    29 

(19:30) 

–  «Теорія великого Баха» (з циклу унікальних органних шоу 

мистецького проєкту ARTSPACE) 

 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського: 

https://kontramarka.ua/uk/concert/dk-kpi-83.html 

  10 –  Галаконцерт кращих пісень ВІА «Синяя птица» (РФ) 

  27 – Концерт Грузинського державного академічного ансамблю 

пісні і танцю RUSTAVI 

 

https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/concert/dk-kpi-83.html
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Київський академічний музично-драматичний циганський театр 

«Романс» (пр-т Перемоги, 38): 

1, 22 –  «Романтика романсу». Камерний концерт при свічках 

9, 23 –  «Великий концерт циганського театру». Концертна програма 

артистів театру  

 

Палац спорту: https://kontramarka.ua/uk/concert/dvorec-sporta-24.html 

 26 – Оля Полякова з концертною програмою «Королева Ночі. 

Шоу на біс!» 

 

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

 1 – Концерт дуету  FRUMIN&GALAYDYUK: П. Фрумін 

(скрипка), С. Галайдюк (гітара) 

 7 –  «Відтінки жіночої любові». Концертна програма, створена в 

творчій колаборації Inspiration Classic та Ladies String Quartet 

Mira 

 8 –  Євген Седько (іспанська гітара) 

 12 –  «Агні Парфене – Чистая Діва!». Концерт духовної музики у 

виконанні Академічного камерного хору «Хрещатик» 

(присвячено святу Покрови Пресвятої Богородиці) 

 13 –  Андрій Труш та Олександр Кондратьєв (іспанська гітара) 

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

 19 – «Крізь роки і печалі». Вечір поезії Ліни Костенко. Виконавці: 

артисти Львівської національної філармонії ім. М. Скорика – 

з.а. України О. Батов (художнє слово), н.а. України О. Рапіта 

(фортепіано) 

 21 – «Осінні барви». Концерт класичної музики за участі 

Д. Шипуліної (сопрано), Л. Басової (лірико-колоратурне 

сопрано), В. Стельмаха (бас-баритон) 

 24 –  Вечір фортепіанних дуетів 

 26 –  Ш. Аблялімов (скрипка), А. Хмара (фортепіано). 

Благодійний концерт скрипкової музики для допомоги дітям 

кримських політв’язнів  

 

Будинок кіно: http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/ 

Синій зал 

   6  

(18:30) 

    Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у європейському 

кінематографі»: Н. Лисенко, І. Коваль-Самборський, 

М. Туров, С. Мілованова, Т. Павлова 

https://kontramarka.ua/uk/concert/dvorec-sporta-24.html
http://actorhall.com/
http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/
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– Художній фільм «Каліостро» (режисер – Р. Освальд, 

Німеччина-Франція-Швеція, 1929). Автор та ведучий – 

С. Сукненко 

   8  

(18:30) 

Проєкт «Кінотерапія (мистецтво позитиву) зі Стасом 

Сукненком» 

Голлівудські легенди. Інгрід Бергман (1915–1982) 

– Художній фільм «Обличчя жінки» (режисер – Г. Муландер, 

Швеція, 1938) 

   19  

(18:30) 

Вечір з нагоди 85-ї річниці від дня народження поета, 

кінодраматурга, громадського і державного діяча Героя 

України Івана Драча (1936–2018) 

–  Показ фрагментів фільмів за сценаріями І. Драча, 

кінострічок і телепрограм за його участі, виступи 

кінематографістів, письменників, мистецтвознавців. 

Модератори – М. Жулинський,  С. Тримбач 

25  

(18:30) 

    Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у європейському 

кінематографі»: Н. Лисенко, І. Коваль-Самборський, 

М. Туров, С. Мілованова, Т. Павлова 

–  Художній фільм «Жінка для всіх» (режисер – М. Офюлльс, 

Італія, 1934). Автор та ведучий – С. Сукненко 

26 

(18:30) 

Цикл вечорів Неігрове/Художнє 

В рамках фестивалю «Тиждень австрійського кіно–2021» 

– Документальний фільм «З Австрії до Австралії» (Австрія, 

2020) 

28 

(18:30) 

Проєкт «Кінотерапія (мистецтво позитиву) зі Стасом 

Сукненком» 

Голлівудські легенди. Інгрід Бергман (1915–1982) 

– Художній фільм «Стромболі, земля Божа» (режисер – 

Р. Росселіні, Італія, 1950) 

 30 

(18:45) 

Вечір пам'яті режисера, сценариста, актора В'ячеслава 

Прокопенка (1950–2020) 

–  Спогади колег, рідних і близьких, показ фільмів 

Червоний зал 

7 В рамках фестивалю «Тиждень австрійського кіно–2021» 

– Художній фільм «Лисиця в норі» (режисер – А. Т. Ріагі, 

Австрія, 2020). Фільм надано кінокомпанією «Артхаус 

Трафік»  

15 Прем’єра  

– Повнометражний документальний фільм «Імені 

Виговського» (режисер – О. Волоткевич, Студія 

«Кінематографіст», 2019) 
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 17 

(14:00) 

Родинний кінозал 

–   Анімаційний фантастичний фільм «Віктор_Робот» (режисер 

– А. Лавренішин, Україна, 2020) 

20 В рамках фестивалю «Тиждень австрійського кіно–2021» 

–  Художній фільм «Піаністка» (режисер – М. Ганеке, Франція, 

Австрія, Німеччина, 2001). Фільм надано кінокомпанією 

«Артхаус Трафік» 

22 

(18:30) 

 «Іванкове пісенне древо». Концерт-презентація  збірника 

«Пісенне древо Івана Миколайчука» (авторка –  

В. Ковальська) 

–  Українські народні пісні  з фільмів І. Миколайчука у  

виконанні відомих майстрів 

 24 

(17:00) 

 Алік Шпилюк представляє проєкт  

«Мистецькі фільми в Будинку кіно» 

–  Художній фільм «Ще по одній» (режисер – Т. Вінтерберг, 

Данія, 2020) 

27 – Документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» 

(режисер – І. Цілик, Україна, Литва, 2020) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

4 – «GRANDE PIAF». Концерт з кращих хітів Едіт Піаф у 

виконанні з.а. України Вікторії Васалатій. Акомпанує – 

гітарист-віртуоз Ю. Кондратюк 

13, 15 До Дня Українського козацтва та захисника України 

– «Літери в недописану книгу». Поетичний вечір за участі 

Героя України н.а. України А. Роговцевої, н.а. України 

Л. Руснак, з.а. України С. Орліченко та ін. 

   23 Антоніо Вівальді «Пори року» 

– Концерт камерного ансамблю «Київ» Національного будинку 

органної та камерної музики України 

   24 «Вечір у стилі бароко» 

– Концерт солістів Національного будинку органної та 

камерної музики України: Т. Рой (флейта), Т. Гречанівської 

(віолончель), Н. Фоменко (клавесин) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

3 –  «Труба мелодію заграє…». Концерт романтичної музики за 

участі оркестру театру 

 

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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Музей театрального, музичного і кіномистецтва України (вул. Лаврська, 9, 

корп. 24, 26): 

     1  

(16:00) 

до Міжнародного дня музики 

–  Концерт з інструментальних творів Ф. Шопена, А. Лядова, 

А. Кос-Анатольського у виконанні Н. Макарової та 

А. Кармазіна (фортепіано): 

    https://www.facebook.com/events/521585115855002 

 

President Hotel (Конгрес-хол, вул. Госпітальна, 12): 

 14-31 

(20:30) 

–  «Сни». Театралізоване циркове шоу українського проєкту 

«Інші. Новий цирк»: https://kontramarka.ua/uk/cirkove-sou-

sni-70379.html 

 

 

*** 

 

2  

(20:00) 

–  MONATIK та Анна Трінчер з концертною програмою: 

https://kontramarka.ua/uk/monatik-ta-anna-trincer-70409.html 

7  

(20:00) 

–  Н.а. України Марія Бурмака з найкращими і новими піснями 

про кохання: https://kiev.karabas.com/ua/mariya-burmaka-4 

20 – «Італійські враження». Концерт Київського камерного 

оркестру (проєкт В. Борисова): 

    https://kontramarka.ua/uk/italijski-vrazenna-kiivskij-kamernij-

orkestr-69940.html 

26  

(20:00) 

– Триб’ют шоу «Adriano Celentano» у виконанні офіційного 

двійника артиста А. Себастьяні та гурту Lui e gliamici delRe: 

https://kontramarka.ua/uk/tributsou-adriano-celentano-solist-

adolfo-sebastiani-70447.html 

 

https://www.facebook.com/events/521585115855002
https://kontramarka.ua/uk/cirkove-sou-sni-70379.html
https://kontramarka.ua/uk/cirkove-sou-sni-70379.html
https://kontramarka.ua/uk/monatik-ta-anna-trincer-70409.html
https://kiev.karabas.com/ua/mariya-burmaka-4
https://kontramarka.ua/uk/italijski-vrazenna-kiivskij-kamernij-orkestr-69940.html
https://kontramarka.ua/uk/italijski-vrazenna-kiivskij-kamernij-orkestr-69940.html
https://kontramarka.ua/uk/tributsou-adriano-celentano-solist-adolfo-sebastiani-70447.html
https://kontramarka.ua/uk/tributsou-adriano-celentano-solist-adolfo-sebastiani-70447.html
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ВИСТАВКИ 

 

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

https://www.facebook.com/mist.museum/events 

 до 30 – «Скіфське золото». В експозиції: унікальні пам’ятки 

скіфської доби із зібрання Музею історичних коштовностей 

України (до 30-ї річниці незалежності України) 

 

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний  

комплекс (вул. Лаврська, 24): 

протягом 

місяця 

– «За волю України. Історія уніформи українського війська 

поч. ХХ ст.». Представлено: однострої, нагороди, прапори, 

військові відзнаки українських мілітарних формацій 

періоду Визвольних змагань (1917–1921 рр.) тощо. 

Міжнародна виставка за участі 20 музеїв, архівів і бібліотек 

України та США:  

https://www.facebook.com/events/2909649072644566?acontext

=%7B"event_action_history"%3A[%7B"surface"%3A"page"%

7D]%7D 

 

Національний художній музей України: 

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

  до 31 – «Обійми». Інсталяція з елементом перформативності 

М. Дрожинської (Польща) і Л. Наконечної (Україна) у 

рамках українсько-польського виставкового проєкту 

«Україна. Інші погляди на взаємини» організованого 

Міжнародним центром культури в Кракові спільно з 

Національним художнім музеєм України 

протягом 

місяця 

–  «Тату, шолом тисне. Сучасне мистецтво з колекції NAMU». 

Твори П. Макова, О. Гнилицького, Г. Вишеславського та 

ін.: 

https://www.facebook.com/namu.museum/posts/101582381519

48144 

 

Національний музей Тараса Шевченка: https://museumshevchenko.org.ua ; 

https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/ 

до 10 – «Духовна велич: меморії видатних українців. Наукова 

реставрація». Виставковий проєкт до 30-ї річниці 

незалежності України 

 

https://www.nmiu.com.ua/
https://www.facebook.com/mist.museum/events
https://www.facebook.com/events/2909649072644566?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2909649072644566?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2909649072644566?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/namu.museum/
https://www.facebook.com/namu.museum/posts/10158238151948144
https://www.facebook.com/namu.museum/posts/10158238151948144
https://museumshevchenko.org.ua/
https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/
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Національний заповідник «Софія Київська»: 

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

Виставкові зали «Хлібня» 

    протягом 

місяця 

–  «Катарсис». У експозиції: дві скульптури Й. Г. Пінзеля (бл. 

1707 або бл. 1720 – 1761 або 1762), твори його учня 

Ф. Олендзького (1745–1792) та скульптурні роботи 

сучасного київського художника О. Животкова:  

https://lb.ua/culture/2021/08/10/491357_vistavka_pinzelya_vidk

rivaietsya.html 

Софійський собор 

   протягом 

місяця 

– Виставковий проєкт «Раритети Української Козацької 

держави – Гетьманщини ΧVII–XVIII ст. до 30-річчя 

незалежності України»  

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») 

Виставкова зала Успенського собору 

 до 31 – «Нашого Печерського саду ці грона і квіти». До 360-річчя 

видання першої кириличної друкованої редакції Києво-

Печерського патерика (1661 р.) 

https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
https://lb.ua/culture/2021/08/10/491357_vistavka_pinzelya_vidkrivaietsya.html
https://lb.ua/culture/2021/08/10/491357_vistavka_pinzelya_vidkrivaietsya.html
https://kplavra.kyiv.ua/ua
https://www.facebook.com/kplavra/
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Національний музей літератури України: http://museumlit.org.ua/language/uk/ 

  до 4 –  «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) 

 до 10 –  «Слово, обірване в Биківні». Виставковий проєкт спільно з 

Національним історико-меморіальним заповідником 

«Биківнянські могили» 

 до 22 –  Виставка народного  мистецтва с. Жорнище Вінницької обл. 

(у рамках Всеукраїнської культурно-мистецької акції 

«Мистецтво одного села») 

 до 30 –  «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 15 – «Щоб зватись українцями віднині…». Літературно-

мистецька виставка до 85-ї річниці від дня народження 

поета, кінодраматурга, громадського і державного діяча 

Героя України Івана Драча (1936–2018) 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

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

до 17 –  «Катерина Кричевська-Росандіч. Дороги. Straßen. Roads». 

До 95-річчя від дня народження української художниці в 

США, представниці династії Кричевських: 

https://www.facebook.com/events/222939813203546/?ref=ne

wsfeed 

 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

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

  5-24 –  «Фантоми». Персональний проєкт А. Паливоди (м. Київ) 

 

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

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

 до 10 – «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: 

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

 протягом 

місяця 

– «Символ. Традиція. Печворк». Авторські роботи шести 

київських майстринь: І. та Н. Бондар, М. Макаревич, 

А. Максименко, О. Присяжнюк, Н. Шепель 

http://museumlit.org.ua/language/uk/
https://www.facebook.com/knag.museum
https://www.facebook.com/events/222939813203546/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/222939813203546/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/golovna
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
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Музей книги і друкарства України: https://www.mkdu.com.ua 

до 20 –  «Рутенія. Абеткова графіка української мови». Виставковий 

проєкт В. Чебаника (м. Київ) 

 

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

Хмельницького, 7): 

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

1-18 – «Під іншим кутом». Живопис А. Гафинець (Закарпатська 

обл.) 

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)  

до 22 –  «Погоня, тризуб і тамґа». Присвячено історичним долям та 

взаємодії Великого Князівства Литовського, Руського та 

Жемайтійського, України-Руси та кримських татар. 

Партнери проєкту: Музей Шереметьєвих, Посольство 

Литовської Республіки в Україні:  

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

proekty/pogonya-trizub-i-tamga-vistavka-u-muzeyi-

ukrayinskoyi-diaspori-pohonya-tryzub-i-tamga-exhibition-at-

the-museum-of-the-ukrainian-diaspora.html 

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

http://www.sholomaleichemmuseum.com 

до 18 –  «Пам’ять про Бабин Яр». Гравюри М. Хіміча (м. Київ) 

Літературно-меморіальний будинок-музей М. Булгакова (Андріїський узвіз, 

13а):  

протягом 

місяця 

–  «Дім, що рятує». До 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру 

(матеріали з колекції музею та з приватних колекцій родин 

Глаголєвих та Лістовнічих-Кончаковських): 

    https://bulgakovmuseum.com/news/dim-scho-ryatue-nova-

vystavka-v-muzei-m-bulgakova-do-80-i-richnytsi-tragedii-

babynogo-yaru 

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

http://dvnshu.com 

   до 24 – V Всеукраїнська трієнале «Український фолькмодерн»: 

https://www.facebook.com/events/551594909282241?ref=newsf

eed 

   8-24    до Дня художника 

– Виставка претендентів на вступ до Національної спілки  

художників України 

 

https://www.mkdu.com.ua/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/pogonya-trizub-i-tamga-vistavka-u-muzeyi-ukrayinskoyi-diaspori-pohonya-tryzub-i-tamga-exhibition-at-the-museum-of-the-ukrainian-diaspora.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/pogonya-trizub-i-tamga-vistavka-u-muzeyi-ukrayinskoyi-diaspori-pohonya-tryzub-i-tamga-exhibition-at-the-museum-of-the-ukrainian-diaspora.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/pogonya-trizub-i-tamga-vistavka-u-muzeyi-ukrayinskoyi-diaspori-pohonya-tryzub-i-tamga-exhibition-at-the-museum-of-the-ukrainian-diaspora.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/pogonya-trizub-i-tamga-vistavka-u-muzeyi-ukrayinskoyi-diaspori-pohonya-tryzub-i-tamga-exhibition-at-the-museum-of-the-ukrainian-diaspora.html
http://www.sholomaleichemmuseum.com/
https://bulgakovmuseum.com/news/dim-scho-ryatue-nova-vystavka-v-muzei-m-bulgakova-do-80-i-richnytsi-tragedii-babynogo-yaru
https://bulgakovmuseum.com/news/dim-scho-ryatue-nova-vystavka-v-muzei-m-bulgakova-do-80-i-richnytsi-tragedii-babynogo-yaru
https://bulgakovmuseum.com/news/dim-scho-ryatue-nova-vystavka-v-muzei-m-bulgakova-do-80-i-richnytsi-tragedii-babynogo-yaru
http://dvnshu.com/
https://www.facebook.com/events/551594909282241?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/551594909282241?ref=newsfeed
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Музей гетьманства: http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php 

   до 10 – Виставка пам’яті художниці Н. Коваленко (1950–2007; 

театральні плакати і плакати на соціальні теми) 

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/ 

 

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

1): https://vdng.ua/ua/events 

до 31 – «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 

 

*** 

   до 3 – «Світло». Роботи учнів Іконописної школи «Натхнення» 

(м. Київ): https://moemisto.ua/kiev/svitlo---vistavka-ikonopisu-

247869.html 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

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

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

   до 8 – «Від всепоглинаючого чорного до відкритого білого». 

Графіка В. Правдицького 

 

Мала галерея 

протягом 

місяця 

–  «Моделювання». Онлайн-проєкт в межах фотографічного 

напряму Лабораторії сучасного мистецтва галереї: 

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

modelyuvannya/ 

до 19 – Виставка резидентів міжнародної програми «Тимчасова 

не/доступність. Ukrainian-Austrian Art Residency 2021»: 

А. Щербини, Л. Троценка, М. Чегодаєва та ін.  

https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/tymchasova-ne-

dostupnist-ukrainian-austrian-art-residency-2021-2/ 

http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php
https://artarsenal.in.ua/
https://vdng.ua/ua/events
https://vdng.ua/ua/events/vystavka-na-vdnh
https://moemisto.ua/kiev/svitlo---vistavka-ikonopisu-247869.html
https://moemisto.ua/kiev/svitlo---vistavka-ikonopisu-247869.html
https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/tymchasova-ne-dostupnist-ukrainian-austrian-art-residency-2021-2/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/tymchasova-ne-dostupnist-ukrainian-austrian-art-residency-2021-2/
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Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea» (вул. Софіївська, 

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

  до 10 –  Відео-арт «Магія імпресіонізму» та імерсивне шоу «Артерія 

часу. Перезавантаження»: 

https://www.facebook.com/events/4757709950919500/?acontex

t=%7B"event_action_history"%3A[%7B"surface"%3A"page"%

7D]%7D 

 

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

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

  до 15 –  «Проходячи повз монастир». Живопис П. Сметани (м. Львів) 

 

«Voloshyn Gallery» (вул. Терещенківська,13):       

 https://www.facebook.com/voloshyngallery 

  до 15 – «Хвостосховище. Інженер». Персональний проєкт 

Д. Ревковського та А. Рачинського :  

https://www.facebook.com/events/3916233158505553/ 

 

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

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

  до 17 – «Woman to woman». Фотопроєкт австрійських мисткинь 

Ґ. Дойч та І. Морат (у межах програми Calliope Austria 

спільно з Австрійським культурним форумом) 
 

Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4): 

https://www.facebook.com/goldensection.auction/ 

до 5 – Передаукційна виставка «CLASSIC & CONTEMPORARY 

ART» колекційного класичного та сучасного мистецтва. 

Серед знакових робіт аукціону твори Й. Бокшая, А. Ерделі,  

Ф. Манайла та ін. 

 

Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12): http://mytets.com/ 

1-9 – Персональна виставка н.х. України, головного художника 

Національної опери України  М. Левитської (ескізи 

театральних костюмів та ескізи до вистав Національної 

опери України останніх років) 

 

Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-

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

 до 24 – «На акваторії заводу купатися було заборонено». Роботи 

українських сучасних художників: В. Дмитрика, 

М. Зацарінного, Ж. Кадирової та ін. 

 

 

 

https://www.facebook.com/artarea.official/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/events/4757709950919500/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/4757709950919500/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/4757709950919500/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/voloshyngallery
https://www.facebook.com/events/3916233158505553/
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://www.facebook.com/goldensection.auction/
http://mytets.com/
https://www.facebook.com/m17art.center/
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Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 

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

 до 21 –  «Тінь Королеви». Живопис Д. Чауса (м. Харків) 

 

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

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

протягом 

місяця 

– Роботи 21 номінанта на здобуття Міжнародної премії 

«Future Generation Art Prize 2021», заснованої Фондом 

В. Пінчука 

 

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

21):  https://www.facebook.com/thenakedroom 

 до 3 – «Усі ми жили колись». Фотовиставка О. Чекменьова 

(м. Київ) 

 

Spivakovska ART:EGO culture Center (вул. Саксаганського, 

59б):  https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter 

до 7 – «Квантовий імпресіонізм». Живопис В. Підкоритової 

(м. Чернівці) 

 

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

https://www.triptych-art.com 

до 6 – «Алегорія цнотливості». Мистецький проєкт 

Н. Мурашкіної (Україна – Іспанія) 

 

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

https://www.dolesko.com 

  до 25 –  «Dolce vita». Живопис Т. Кугай (м. Київ) 

 – «Феєрія в’язання». Роботи А. Бусло та бренду «В’язаний 

ексклюзив»  

 

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

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

  до 9 –  «Вуаль». Живопис, графіка, відеоінсталяції Т. Маліновської 

(м. Харків) 

 

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

  до 15 – «НАЇВНА». Роботи К. Лапочкіної, О. Тертишної, 

А. Єрофєєвої та ін. (у рамках мистецького проєкту «Вона – 

художниця: актуальний наїв України та Британії») 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://www.facebook.com/thenakedroom
https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter
https://www.triptych-art.com/
https://www.dolesko.com/
https://www.facebook.com/ShchAC/
https://yagallery.com/
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Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач віддулу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (044) 425 2326 e-mail: 

dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 
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