
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЛИСТОПАД  – 2021* 

 

Серед дат місяця: 

08–14.11 – Міжнародний тиждень науки та миру 

09.11 – День української писемності та мови 

 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

10.11 – Всесвітній день науки задля миру та розвитку 

16.11 – День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

 – Міжнародний день толерантності 

17.11 – День студента 

20.11 – Всесвітній день дитини 

21.11 – День Гідності та Свободи 

 – Всесвітній день телебачення 

27.11 – День пам’яті жертв голодоморів 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 

 Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс «Зоряні малята – осінь 

2021» (30.10–20.11): http://fest-portal.com/ev/zoryani-malyata-osin-2017/ 

 Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «Арт-Трамплін» 

(31.10–17.11): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-

bagatozhanrovij-konkurs-art-tramplin/ 

 ХХVІІІ Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс 

мистецтв Golden Fest (01.11): http://fest-portal.com/ev/hhviii-mizhnarodnij-

bagatozhanrovij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv-golden-fest/ 

 VІ Відкритий конкурс піаністів «Інтерпретація сучасної музики» (01–

07.11): https://www.facebook.com/Modern-Music-Workshop-Творча-

майстерня-інтерпретації-сучасної-музики-104271473323956/ 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічних мистецтв Київ Dance 

Festival (07.11): http://fest-portal.com/ev/kiyiv-dance-festival-vseukrayinskij-

festival-konkurs-horeografichnih-mistetstv/ 

 ХІІ наукова конференція «Українська писемність та мова в манускриптах і 

друкарстві» (09.11, Музей книги і друкарства України):  

https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/ 

 Міжнародний фестиваль балету «Серж Лифар де ля данс» (12–13.11): 

                                         
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 29.10.2021 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/zoryani-malyata-osin-2017/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-art-tramplin/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-art-tramplin/
http://fest-portal.com/ev/hhviii-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv-golden-fest/
http://fest-portal.com/ev/hhviii-mizhnarodnij-bagatozhanrovij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv-golden-fest/
https://www.facebook.com/Modern-Music-Workshop-Творча-майстерня-інтерпретації-сучасної-музики-104271473323956/
https://www.facebook.com/Modern-Music-Workshop-Творча-майстерня-інтерпретації-сучасної-музики-104271473323956/
http://fest-portal.com/ev/kiyiv-dance-festival-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnih-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/kiyiv-dance-festival-vseukrayinskij-festival-konkurs-horeografichnih-mistetstv/
https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/
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https://opera.com.ua/afisha/serzh-lifar-de-lya-dans 

 V Міжнародний фестиваль-конкурс талантів Super STAR Fest (13–14.11): 

http://superstar.org.ua/SuperSTAR%20fest_13-14_listopada_Kyiv_2021.pdf 

 Всеукраїнський фотопроєкт «Чарівна посмішка України 2021» (15–20.11): 

http://fest-portal.com/ev/charivna-posmishka-ukrayini-2021-15-20-listopada-

vseukrayinskij-fotoproyekt/ 

 IV Всеукраїнський вокальний проєкт Сонце ЗА music time (20–21.11): 

http://fest-portal.com/ev/iv-vseukrayinskij-vokalnij-proekt-sontse-za-music-

time/ 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс «Зірки моєї 

Батьківщини» (18–21.11): http://fest-portal.com/ev/vseurayinskij-

bagatozhanrovij-festvial-konkurs-zirki-moyeyi-batkivshhini/ 

 VІ Міжнародний інтернет-конкурс мистецтв Music Modern (18–21.11): 

http://fest-portal.com/ev/vi-mizhnarodnij-internet-konkurs-mistetstv-music-

modern-odesa-ukrayina/ 

 Всеукрaїнський дистанційний конкурс фото-, кіно- та аудіовізуальних 

мистецтв Світ ISee (17.11–03.12): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

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

 Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії ЯwriteR 

(21.11–07.12): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-

avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Золота амфора» (27.11): 

https://www.talantfest.com/za/ 

 Фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Єдина країна» (28.11): 

https://www.zirkafest.com/yedina-krayina-kiyiv 

 XХ Всеукраїнський багатожанровий фестиваль STAR WAVES –  2021 

(27.11): http://fest-portal.com/ev/xh-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-festival-

star-waves-2021/ 

 Міжнародний дистанційний багатожанровий конкурс «Талантія» (30.11–

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

konkurs-talantiya/ 

 

 

*** 

 
 Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Острiв Злагоди» 

(онлайн; 06.11, м. Запоріжжя): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-

bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-ostriv-zlagodi/ 

 Всеукраїнський телевізійний хореографічний фестиваль-конкурс  «Зірки 

Терпсихори» (06.11): http://fest-portal.com/ev/zirki-terpsihori-vseukrayinskij-

televizijnij-horeografichnij-festival-konkurs/ 

 Міжнародний творчий фестиваль-конкурс «Зіркафест. Єдина країна» 

(можлива дистанційна участь; 07.11, м. Вінниця): http://fest-

portal.com/ev/zirkafest-yedina-krayina-mizhnarodnij-tvorchij-festival-konkurs/ 

https://opera.com.ua/afisha/serzh-lifar-de-lya-dans
http://superstar.org.ua/SuperSTAR%20fest_13-14_listopada_Kyiv_2021.pdf
http://fest-portal.com/ev/charivna-posmishka-ukrayini-2021-15-20-listopada-vseukrayinskij-fotoproyekt/
http://fest-portal.com/ev/charivna-posmishka-ukrayini-2021-15-20-listopada-vseukrayinskij-fotoproyekt/
http://fest-portal.com/ev/iv-vseukrayinskij-vokalnij-proekt-sontse-za-music-time/
http://fest-portal.com/ev/iv-vseukrayinskij-vokalnij-proekt-sontse-za-music-time/
http://fest-portal.com/ev/vseurayinskij-bagatozhanrovij-festvial-konkurs-zirki-moyeyi-batkivshhini/
http://fest-portal.com/ev/vseurayinskij-bagatozhanrovij-festvial-konkurs-zirki-moyeyi-batkivshhini/
http://fest-portal.com/ev/vi-mizhnarodnij-internet-konkurs-mistetstv-music-modern-odesa-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/vi-mizhnarodnij-internet-konkurs-mistetstv-music-modern-odesa-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
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://www.talantfest.com/za/
https://www.zirkafest.com/yedina-krayina-kiyiv
http://fest-portal.com/ev/xh-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-festival-star-waves-2021/
http://fest-portal.com/ev/xh-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-festival-star-waves-2021/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-talantiya/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-talantiya/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-ostriv-zlagodi/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-ostriv-zlagodi/
http://fest-portal.com/ev/zirki-terpsihori-vseukrayinskij-televizijnij-horeografichnij-festival-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/zirki-terpsihori-vseukrayinskij-televizijnij-horeografichnij-festival-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/zirkafest-yedina-krayina-mizhnarodnij-tvorchij-festival-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/zirkafest-yedina-krayina-mizhnarodnij-tvorchij-festival-konkurs/
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 Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв «Зоряний час» (очно та 

дистанційно; 30.10 – І тур, 14.11 – ІІ тур, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл.): 

https://www.facebook.com/groups/4201801569906561/permalink/4413656572

054392 

 Всеукраїнський двотуровий багатожанровий конкурс мистецтв «Золоті 

промені талантів» (очно та дистанційно; 20.11 – І тур, 28.11 – ІІ тур, 

м. Дніпро)  

https://www.facebook.com/groups/4201801569906561/permalink/4413656572

054392 

 

 

 

 

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-11-2021 

7  

(14:00, 

19:00) 

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

Театру «Молодий балет Києва», Київського хореографічного 

коледжу та хореографічної гімназії «Кияночка» 

20 –  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 – Є. Станкович «Вечори на хуторі біля Диканьки» (балет-

фантазія на 2 дії за мотивами творів М. Гоголя) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

5, 6 – Музика М. Варконі «Доріан Грей» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

9, 10 –  Музика Г. Канчелі «Ханума» (мюзикл на 2 дії за пʼєсою 

А. Цагарелі) 

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

25, 26 – Музика Г. Татарченка «Біла ворона» (рокопера). Пʼєса та 

лібрето Ю. Рибчинського 

28  

(12:00) 

–  Музика В. Домшинського «Білосніжка та семеро гномів» 

(музична казка за мотивами твору братів Грімм). Доступний 

квиток із аудіодискрипцією (для незрячих/ слабозорих 

відвідувачів) 

https://www.facebook.com/groups/4201801569906561/permalink/4413656572054392
https://www.facebook.com/groups/4201801569906561/permalink/4413656572054392
https://www.facebook.com/groups/4201801569906561/permalink/4413656572054392
https://www.facebook.com/groups/4201801569906561/permalink/4413656572054392
https://opera.com.ua/afisha?month=01-11-2021
http://operetta.com.ua/afisha/
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Сцена «77» 

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

24 –  М. Матіос «Москалиця» (містична драма на 1 дію) 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

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

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

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

– Я. Ушпік 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

11, 30 – О. Чепалов «Співай, Лоло, співай!» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману Г. Манна «Вчитель Гнус, або Кінець 

одного тирана» та фільму «Блакитний янгол»)  

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

однойменної п’єси Е. Ростана) 

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

Камерна сцена ім. С. Данченка 

10, 24 – «Трамвай "Бажання"» (вистава на 1 дію за мотивами 

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

12, 25 –  М. Кропивницький «Комедія на руїнах» (комедія) 

13, 26 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

 

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire 

Основна сцена 

1, 14, 26  –   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія з антрактом) 

2, 20  

(19:00) 

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

(майже комедія) 

Нова сцена 

5, 24  

(20:00),  

6  

–  А. Ніколаї «Святе сімейство» (кримінальна комедія на 1дію) 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
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(17:00) 

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 

7  

(19:30),  

19  

(20:00) 

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

8, 18  

(19:30) 

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

сімейного альбому) 
 

 Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі 

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

Основна сцена 

5, 14 –  «Батько» (спроба згадати життя; вистава на 2 дії за мотивами  

однойменної п’єси Ф. Зеллера) 

9, 28 –  С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/плакати/розуміти) 

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

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

вистава на 2 дії) 

16, 26 –  «Одіссею, повертайся додому» (епопея очікування; вистава за 

мотивами поеми Гомера «Одіссея») 

Мала сцена 

7, 30 –  Н. МакКартні «Дім» (колективне сновидіння) 

10, 28 – Д. Данілов «Людина з Броварів» (оперативна розробка  на 1 

дію) 

12, 26 –  І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія одного 

рішення) 

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

 

Київський національний академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-11 

Основна сцена 

5, 26 – «Ін’єкція безсмертя» (танцювальна чума з антрактом за 

п’єсою К. Чапека «Засіб Макропулоса») 

https://drama-comedy.kiev.ua/
https://molodyytheatre.com/afisha/2021-11
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17 – О. Коляденко «Шафа» (танцювальний спектакль). Вистава 

балету О. Коляденко Freedom Ballet 

Камерна сцена 

3 –  Я. Стельмах «Синій автомобіль» (трагікомедія на 1 дію) 

Мікросцена 

4 –   В. Винниченко «Брехня» (лабораторія правди) 

5 –  «Піаніст» (прелюдія на 1 дію; вистава за п’єсою 

В. Лєванова «Прощавай, настроювачу!») 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

Основна сцена (Салон) 

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

12 – «SARAH» (трагікомедія на 1 дію за мотивами п’єси 

Дж. Маррелла «Сміх лангусти») 

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

в Країні чудес»)  

17, 30 –  Ж. Моклер «Репетиція у театрі злочину» (трагікомедія на 1 

дію) 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:  

http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

4  

(19:00),  

27  

(18:00) 

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

Дж. Орвелла) 

18, 19 

(19:00),  

20  

(18:00) 

– Брати Капранови «Приворотне зілля» (містично-комедійний 

трилер) 

23, 24  –  Е. Берджес «Механічний апельсин» (психологічний трилер) 

Зала Ігоря Славинського 

6, 13, 14  

(18:00)  

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

 

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

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://theatreonpodol.com/
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
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1 –  П. Ар’є «Слава героям» (специфічна комедія) 

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

Жиркова) 

10, 11 –  А. Каваліускайте «ІН-ШІ» (сторітелінг-концерт) 

20 –  Я. Гловацький «Таргани» (іронічно про еміграцію) 

 

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

24, 25 –  Е. Карбальїдо «Два аромати троянди» (комедія) 

27, 28 –  Я. Стельмах «Емма» (вистава на 2 дії за романом Г. Флобера 

«Мадам Боварі») 

 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua 

3, 8 –  «Фрі» (вистава за мотивами роману А. Нотомб «Косметика 

ворога») 

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

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

комедія з антрактом) 

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

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

28  

(20:00) 

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

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

5 – В. Шекспір «Дванадцята ніч, або Що захочете» (комедія; 

вистава на 1 дію англійською мовою) 

6 

(12:00),  

7  

(12:00, 

15:00) 

–  Музика О. Родіна «Аладдін» (балет на 2 дії) 

19 –  Музика Ф. Шуберта «Легенда про вічне кохання» (балет на  1 

дію у супроводі оркестру) 

–  «Далеко по сусідству» (балет на 1 дію на музику зарубіжних 

композиторів) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-11 

http://teatr-koleso.kiev.ua/
http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-11
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Велика зала 

12  

(15:00),  

13  

(11:00) 

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

Грімм) 

13, 28 

(13:00),      

21  

(11:00)  

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

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

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

    13  

(17:00)  

– 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/Nov_2021 

Велика сцена 

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

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

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

13, 28 – Е. Ассу «Круті віражі» (ексцентрична комедія на 2 дії) 

Мала сцена 

20  

(12:00, 

14:00) 

– К. Драгунська «Догоридригом» (казка-гра на 1 дію) 

 

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

«Новий український театр» 

3, 22 – М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

12, 24 – В. Сологуб «Комедія про ніжне серце» (водевіль) 

13 – М. Кропивницький «Олеся» (химери юної панянки) 

Театр «Сонечко» 

20  

(12:00) 

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

Мурчика) 

https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
http://tuz.kiev.ua/afisha/Nov_2021
http://nut.kiev.ua/lystopad-3/
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27  

(12:00) 

– Г. Остер «Весняна казка» (стара казка на новий лад) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

  14 

(18:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

  21 

(18:00) 

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

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

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

 27 

(18:00)    

–  «Животоки» (етношоу) 

 

 

 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

7 –   «Про що мовчать жінки» (комедія). Антрепризна вистава за 

участі С. Кияшка, К. Кістень, А. Кузіної та ін. Режисер – 

В. Белозоренко 

14 –   «Третій зайвий» (комедія за мотивами однойменного твору 

Р. Хоудона) 

15 –   Л. Толстой «Анна Кареніна» (вистава на 2 дії). Антрепризна 

вистава за участі О. Сумської, І. Рощиної, В. Протасова та 

ін.  

 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий 

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

24 –  А. Адан «Жізель» (балет на 2 дії). Вистава Академічного 

театру «Київ Модерн-балет». Лібрето, хореографія, 

постановка – Раду Поклітару 

 

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

Вистави  Класичного художнього альтернативного театру 

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

ролі – н.а. України Л. Кадочникова 

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
http://actorhall.com/
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13 –  «Ніч з графом Каліостро» (містична комедія про кохання за 

мотивами повісті О. Толстого «Граф Каліостро») 

14, 28 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник» 

(сатирична комедія сучасності)  

19 –  Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода)  

 

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 

11 – А. Бенедетті «Жінка над нами» (феєрична комедія). 

Антрепризна вистава за участі Леся Задніпровського, 

Л. Ребрик, К. Костишина. Режисер – В. Астахов 

 

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

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

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

Антрепризна вистава за участі Л. Ребрик, Леся 

Задніпровського, І. Рубашкіна та ін. 

8 – «Вірні дружини» (детективна комедія за п’єсою 

В. Ольхівської «Добрі дружини»). Антрепризна вистава за 

участі В. Кобзар, Н. Васько, А. Кошмал та ін. Режисер – 

Т. Губрій 

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

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

Д. Лаленкова, О. Ігнатуші та ін. 

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

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

Режисер – В. Жила 

25, 26 –  «Історії кохання для дорослих» (кабаре-комедія за новелами 

З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участі 

В. Харчишина, Г. Корогодського, О. Вертинського та ін. 

Режисер – В. Жила 

 

 

 

 
 

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


11 

Концерти та інші заходи 
 

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

2 Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і 

сучасність» 

«Що за диво та бандура…» 

–  Національна заслужена капела бандуристів України імені 

Г. І. Майбороди (художній керівник і диригент – Ю. Курач, 

диригент – О. Бояр). Солісти –  С. Магера (бас), О.  Тищенко 

(тенор), С. Чахоян (сопрано) та ін. 

3 «Музика королівського феєрверку» 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс» Національного будинку 

органної та камерної музики України, В. Балаховська (орган) 

5 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – М. Дядюра). Соліст – Кента Ігараші 

(саксофон, Японія) 

6 

(15:00) 

    Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«Принцеса метро» 

–  Пісні та романси на вірші Ліни Костенко у виконанні Тетяни 

Школьної (сопрано). Акомпанемент – Ансамбль народних 

інструментів «Дивограй» (художній керівник – 

В. Чорнокондратенко) 

11 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«Реверанс романсу» 

– Ігор Борко (тенор). Акомпанемент – Ансамбль народних 

інструментів «Рідні наспіви» (художній керівник – 

Ю. Карнаух)  

13 Брух, Шостакович, Вайнберг 

–  Київський камерний оркестр (диригентка – Н. Пономарчук). 

Соліст – О. Шадрін (віолончель) 

14 «Історія танго» 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса 

Лятошинського Національного будинку органної та камерної 

музики України (диригент – Б. Пліш, хормейстер – 

М. Крістер-Вандаловський). Солісти – Н. Пилатюк 

(скрипка), О. Мороз (кларнет), К. Баженова (фортепіано) та 

ін. 

22 Музика з ароматом кави 

– Камерний ансамбль «Равісан» Національного будинку 

органної та камерної музики України, Н. Кравченко 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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(фортепіано), О. Мороз (кларнет), О. Дудниченко (скрипка), 

А. Полуденний (віолончель) 

28 «Стихії та всесвіт» 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – О. Вікулов) 

30 Вечір українського романсу 

– Твори на музику І. Поклада, В. Косенка, К. Стеценка, 

В. Верменича та О. Білаша у виконанні Л. Ларікової 

(сопрано) у супроводі Національного академічного оркестру 

народних інструментів України (під орудою В. Гуцала) 

 

Національний будинок органної та камерної музики 

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

Itemid,59/lang,ua/ 

3 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Астор П’яццолла «Пори року в Буенос-Айресі» 

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

(баян) 

3 

(19:00) 

Колонна зала Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

Музика королівського феєрверку 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України 

В. Балаховська (орган) 

6 

(19:00) 

Концертна зала Національного академічного духового 

оркестру України (вул. Володимирський узвіз, 2-Б) 

Класика. Найкраще 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

заслужені артисти України І. Пліш (сопрано), Т. Гавриленко 

(мецо-сопрано), К. Баженова (фортепіано); С. Андрощук 

(тенор) 

7 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Йоганн Себастьян Бах «Кавова кантата» 

 – Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – М. Крістер-Вандаловський) 

11 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Романтичні шедеври ХІХ–ХХ століть 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України А. Ільків 

(труба), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), С. Котко 

(колоратурний бас), Т. Рой (флейта), Т. Войтех (фортепіано), 

Н. Ільків (фортепіано) 

13 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Антоніо Вівальді «Пори року» 

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

14 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

«Voces spiritum» / «Голоси духу» 

–  Н. Хмілевська (сопрано), Т. Яшвілі (мецо-сопрано), Р. Меліш 

(контртенор), Т. Андрієвська (скрипка), Т. Гречанівська 

(віолончель), Н. Фоменко (клавесин) 

14 

(19:00) 

Колонна зала Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

 Історія танго 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – н.а. України Б. Пліш, хормейстер – М. Крістер-

Вандаловський), заслужені артисти України Н. Пилатюк 

(скрипка), О. Мороз (кларнет), К. Баженова (фортепіано), 

Н. Кравченко (фортепіано); Т. Рой (флейта), А. Дубій (баян), 

Т. Войтех (фортепіано) 

 

Національна опера України: 

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

26 – «Гала Чайковський». Концерт на 2 відділи 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

19 –  «Вечір вальсу». Концерт за участі артистів театру 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: 

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

16 – «Оперета. Найкраще!». Концерт за участі артистів 

Київського національного академічного театру оперети: 

заслужених артистів України Л. Доброноженко, 

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

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

участі артистів Київського національного академічного 

театру оперети 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

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

 9 

(19:30) 

– Опера-шоу Аріни Домскі (сопрано) у супроводі 

симфонічного оркестру 

14 

(20:00) 

–  Концерт композитора та піаніста Людовіко Ейнауді (Італія) 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-10-2021&page=2
http://operetta.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://palace-ukraine.com/afisha/


14 

23 

(19:30) 

– Концерт Аліни Гросу у рамках всеукраїнського туру 

«Непереможна» 

24, 25 

(19:00) 

–  Олег Винник з концертною програмою «Безумна любов» 

26  

(19:30) 

–  Концерт н.а. України Олександра Малініна (РФ) 

30 

(19:30) 

– З.а. України Арсен Мірзоян з кращими хітами та 

презентацією нового альбому (до 10-річчя творчого шляху) 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

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

11 

(19:30) 

–  Концерт фрік-кабаре Dakh Daughters з програмою «Червоне» 

12 

(19:30) 

– Триб’ют шоу гурту Metallica за участі Scream Inc. У 

супроводі симфонічного оркестру 

13  –  Н.а. України Володимир Гришко з програмою «Дві легенди» 

присвяченою Лучано Паваротті та Мусліму Магомаєву 

19 –  Концерт гурту VIVIENNE MORT з новими аранжуваннями 

відомих композицій, у супроводі вокального квартету 

21 –  «На хвилях музики й кохання». Концерт за участі Оркестру 

народних інструментів ім. Вікторії Васильєвої, ансамблю 

народного танцю «Горлиця», народних артистів України 

А. Кочерги та О. Василенка 

26 –  Пісенний фестиваль «Родина», присвячений 70-й річниці від 

дня народження Героя України, н.а. України Назарія 

Яремчука 

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

11 

(19:30) 

–  Повнокупольне шоу «Рок під зорями» спільно з гуртом Flip 

Side 

    18 

(19:30) 

–  Композитор і піаніст Андрій Соловйов з програмою «Джаз 

крізь час» 

    19 

(19:30) 

–  Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

 

    20 

(19:30) 

– «PIANOSPACE. Сузір’я Франції». Музика французьких 

композиторів у виконанні Ю. Кирилюк (фортепіано), 

Г. Данець (флейта) 

    26 – «Кінорганум». Відомі саундтреки до кінофільмів  у 

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
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(19:30) виконанні струнного квінтету Eclectic Sound Orchestra 

(диригент – С. Лихоманенко). В рамках проєкту ARTSPACE 

    27 

(19:30) 

–  «Violoncello show space». Концерт за участі Petrov 

Violoncello (Сергій Петров, віолончель) 

    28 

(19:30) 

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

(авторська музика, навіяна іспанськими, африканськими та 

індійськими мотивами) 

 

Київський академічний музично-драматичний циганський театр 

«Романс» (пр-т Перемоги, 38): 

6, 20 –  «Великий концерт циганського театру». Концертна програма 

артистів театру  

12, 26 –  «Романтика романсу». Камерний концерт при свічках 

 

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

 5, 12,  

19, 26  

(19:00),  

6, 7, 13, 

14, 20, 21, 

27, 28  

(12:00, 

16:00)  

–  Акваторія. Цирк на воді 

 

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

 4 –  Сольний концерт Олега Кензова 

 

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

 5 –  «Чорно-білий Jazz». Концерт джазового музиканта, піаніста-

віртуоза Володимира Соляника  

10 – «Посвята». Концертна програма у рамках фестивалю 

«У сузір’ї Віктора Косенка – 2021» (до 125-ї річниці від дня 

народження композитора), за участі артистів проєкту 

професійних класичних музикантів Inspiration Classic  

11 –  Концерт Академічного камерного хору «Хрещатик» 

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

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

25 Цикл камерних концертів Андрія Бондаренка  

https://www.circus.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/concert/dvorec-sporta-24.html
http://actorhall.com/
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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– «Від чуття». Концерт четвертий: «Романси Петра 

Чайковського» за участі А. Бондаренка (баритон), 

М. Бондаренко (мецо-сопрано), С. Бортника (тенор), 

Ю. Засімової (сопрано), Г. Іванова (баритон), Є. Малофеєва 

(баритон), А. Поважної (сопрано). Партія фортепіано – 

Л. Водик 

27 –  «Молитва Катерини». Концерт пам’яті жертв голодоморів 

 

 

*** 

 

4  

(20:00) 

–  Концерт н.а. України Віктора Павліка і гурту Pavlik 

Overdrive: https://kontramarka.ua/uk/viktor-pavlik-ta-gurt-

pavlik-overdrive-70853.html 

5 – «To the rhythm of flamenko». Танцювально-музичне шоу в 

стилі «модерн фламенко» за участі професійних 

танцюристів та музикантів Le Grand show: 

https://kontramarka.ua/ru/to-the-rhythm-of-flamenko-

70387.html 

7  

(20:00) 

– Концерт з.а. України Олега Скрипки та дівочого 

рокколективу Pinky Band: https://kontramarka.ua/uk/oleg-

skripka-ta-pinky-band-70865.html 

19 –  Концерт Мегі Гогітідзе (Грузія): 

https://kontramarka.ua/uk/megi-gogitidze-70155.html 

21  

(20:00) 

–  Олександр Положинський з програмою «25 – для тих, хто в 

темі»: https://kontramarka.ua/uk/oleksandr-polozinskij-

70872.html 

28  

(20:00) 

– «150 хвилин скрябінолюбові … і більше…». Концерт гурту 

«Скрябін» до дня народження співака та композитора, Героя 

України Андрія Кузьменка: https://kontramarka.ua/uk/skrabin-

70874.html 

 

 

 

 

 

 

https://kontramarka.ua/uk/viktor-pavlik-ta-gurt-pavlik-overdrive-70853.html
https://kontramarka.ua/uk/viktor-pavlik-ta-gurt-pavlik-overdrive-70853.html
https://kontramarka.ua/ru/to-the-rhythm-of-flamenko-70387.html
https://kontramarka.ua/ru/to-the-rhythm-of-flamenko-70387.html
https://kontramarka.ua/uk/oleg-skripka-ta-pinky-band-70865.html
https://kontramarka.ua/uk/oleg-skripka-ta-pinky-band-70865.html
https://kontramarka.ua/uk/megi-gogitidze-70155.html
https://kontramarka.ua/uk/oleksandr-polozinskij-70872.html
https://kontramarka.ua/uk/oleksandr-polozinskij-70872.html
https://kontramarka.ua/uk/skrabin-70874.html
https://kontramarka.ua/uk/skrabin-70874.html
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ВИСТАВКИ 

 

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

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

протягом 

місяця 

– «Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-мистецький 

образ». Понад 1000 оригінальних експонатів – знахідок із 

території храму: фрагменти фрескового розпису, мозаїки, 

декору підлоги, бронзовий дзвін, вироби побутового та 

культового призначення тощо (до 1025-річчя освячення 

Десятинної церкви) 

 

Скарбниця Національного музею історії України  

(вул. Лаврська, 9, корпус 12) 

протягом 

місяця 

– «Дорогоцінні вклади XVIІ–XIX cт. із зібрання 

Національного музею історії України». Представлено 

близько 30 памʼяток – церковних і світських 

старожитностей із дорогоцінних металів та тканини роботи 

українських та західноєвропейських майстрів-золотарів (до 

970-річчя заснування Києво-Печерського монастиря) 

 

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 28 –  «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 14 – «У пошуках ідентичності». Живопис Г. Новоженець 

(м. Львів) 

 

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». В 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 

   до 14 – Виставковий проєкт «Раритети Української Козацької 

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

незалежності України»  

 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»: 

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

протягом 

місяця 

– «Подвижниця українського музейництва» (до 125-річчя від 

дня народження Марії Новицької та 95-ї річниці визнання 

території Києво-Печерської лаври історико-культурним 

державним заповідником «Всеукраїнський музейний 

городок»). Представлено маловідомі архівні документи та 

рідкісні світлини з колекцій наукових і музейних інституцій 

Києва 

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 7 –  До 100-річчя від дня народження українського поета-

пісняра, з.д.м. України Д. О. Луценка  (1921–1989; з 

музейної рубрики «Літературний календар») 

  до 17 –  «Незламні». Фотовиставка у рамках соціально-культурного 

проєкту «Незламні» (спільно з ГО «Родина Героя» та 

«Уманською міськрайонною спілкою учасників АТО/ООС») 

  1-21 – Виставка авторських ляльок-мотанок відомих українських 

майстрів діаспори (спільно з Товариством «Україна-Світ») 

  5-30 – «Розпочинаю бій за Україну». До 85-річчя від дня 

народження письменника-шістдесятника, поета, режисера, 

сценариста М. С. Вінграновського (1936–2004) 

 8-16 – До 80-річчя від дня народження українського поета 

Л. М.  Талалая  (1941–2012; з музейної рубрики 

«Літературний календар») 

 17-25 –  До 100-річчя від дня народження українського письменника 

Д. О. Міщенка  (1921–2016; з музейної рубрики 

«Літературний календар») 

 19-30 – «Слово в обороні України». Виставка до Дня Гідності  та 

Свободи 

  з 19 –  «Німецький слід в історії України». Виставка картин та фото 

художників – етнічних німців України. До 80-річчя 

депортації німців (спільно з ГО «Миколаївський Центр 

німецької культури») 

  з 26 – До 120-річчя від дня народження поета, перекладача, 

літературознавця Михайла Ореста  (1901–1963; з музейної 

рубрики «Літературний календар») 

 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

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

  до 10 –  «Турецька казка». Живопис А. Чеботару (м. Київ) 

 

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

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

до 28 – «Історичні світи». До 100-річчя від дня смерті українського 

живописця і графіка польського походження Вільгельма 

Котарбінського (1848–1921; спільно з Національним музеєм 

«Київська картинна галерея»)  

протягом 

місяця 

–  «Просвітництво: розум і почуття». Гравюра та декоративне 

мистецтво з колекції музею  

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

 до 7 – «Символ. Традиція. Печворк». Авторські роботи шести 

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

http://museumlit.org.ua/language/uk/
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/golovna
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
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А. Максименко, О. Присяжнюк, Н. Шепель 

 

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

Хмельницького, 7): 

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

до 28 – «Небо над Києвом». В експозиції: живопис і графіка 

В. Буднікова, В. Чегодара, Г. Григор’євої та ін., моделі 

літаків, що випускалися Державним підприємством 

«Антонов» (з колекції музею) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/ 

до 21 – «Керамічні панно». Роботи В. Томашевської в жанрі 

живописної кераміки, створені протягом останнього 

десятиліття 

постійно 

діє 

–  Виставковий проєкт «Наш Сікорський» (життєвий шлях та 

професійні досягнення славетного авіаконструктора  

І. Сікорського київського та американського періодів)  

 

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

http://www.sholomaleichemmuseum.com 

до 22 –  «Спогади минулого». Живопис Л. Морозова (м. Київ) 

 

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

http://dvnshu.com 

   до 2 – «Час зупинити час». Роботи І. Рудені на тему життя в 

Чорнобильській зоні 

  до 14 –  VI Всеукраїнська трієнале текстилю 

 

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

   7-21 – «Метафоричні карти. Ч. 3 ”Сонце“». Живопис Н. Бондаренко 

(м. Київ) 

постійно               

діють 

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

Орлик – Гетьман, автор першої демократичної конституції 

України», «Павло Скоропадський та Українська держава 

1918 року» 

 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

арсенал» (вул. Лаврська, 10-12): https://artarsenal.in.ua/ 

протягом 

місяця 

– «Футуромарення».  Проєкт присвячено футуризму – одному 

з найяскравіших явищ у світовій історії мистецтва та  

презентує найбільш радикальну візію мистецтв 1920-х в 

Україні: перехід від мистецтва минулого до майбутнього, 

деструкцію. Знакові та маловідомі твори з 19 державних 

http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
http://www.sholomaleichemmuseum.com/
http://dvnshu.com/
http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php
https://artarsenal.in.ua/
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Національний комплекс «Експоцентр України» (пр-т Академіка Глушкова,  

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

протягом  

місяця 

(пав. №1) 

 

– «Галерея сталевих фігур». Колекція видовищних залізних 

експонатів із шестерень, редукторів, гальмівних колодок, 

ланцюгів, болтів і гайок: фантастичні тварини, легендарні 

авто, герої коміксів, ігор та серіалів тощо: 

https://vdng.ua/events/halereia-stalevykh-fihur 

 

*** 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

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

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

   2-19 –  Живопис М. Поживанова (м. Дніпро) 

 

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

https://www.facebook.com/ART14gallery/  

   до 27 –  «Форма». Живопис С. Звягінцева (м. Київ) 

 

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

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

інституцій культури (музеїв, архівів, бібліотек, 

дослідницьких центрів), 8 приватних колекцій, архівні 

документи, фотографії, ігрові та хронікальні кінострічки 

тощо:  

https://artarsenal.in.ua/vystavka/futuromarennia/ 

Мала галерея 

протягом 

місяця 

–  «Моделювання». Онлайн-проєкт в межах фотографічного 

напряму Лабораторії сучасного мистецтва галереї: 

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

modelyuvannya/ 

протягом 

місяця 

– «Непередбачувані обставини». Скульптурна інсталяція 

М. Деяка (у рамках нового артпроєкту «Без обмежень» за 

підтримки Київської міської державної адміністрації): 

https://guide.kyivcity.gov.ua/events/neperedbacuvani-obstavini 

до 2 –  «Шио, Заха, Марко». Виставковий проєкт С. Алієва-Ковики 

(м. Дніпро) 

https://vdng.ua/ua/events
https://vdng.ua/events/halereia-stalevykh-fihur
https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/ART14gallery/
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://artarsenal.in.ua/vystavka/futuromarennia/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/neperedbacuvani-obstavini
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«Voloshyn Gallery» (вул. Терещенківська,13):       

 https://www.facebook.com/voloshyngallery 

  до 14 –  «5 років тому». Колективний проєкт Н. Кадана, Л. Хоменко, 

О. Сая та ін., де представлено артоб’єкти, створені авторами 

у 2016 році, в рік заснування Voloshyn Gallery 

 

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

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

  до 21 –  «OLE!». Живопис Леся Подерв’янського (м. Київ) 
 

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

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

до 17 –  «За лаштунками іронії Жан-Луї Форена». Виставка-продаж 

творів французького імпресіоніста Ж.-Л. Форена (1852–

1931) 

 

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

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

 19.10–

01.12.2021 

– Конкурс на здобуття премії M17 Sculpture Prize (тема 

конкурсу – «Постгуманізм: Людина у змінюваному 

контексті»): 

https://www.facebook.com/events/1305940056493373/?ref

=newsfeed 

 

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 

протягом 

місяця 

– «Пейзаж – Сувенір». Живописні роботи та артефакти 

О. Кадзевич (м. Одеса) 
 

Spivakovska ART:EGO culture Center (вул. Саксаганського, 

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

до 6 –  «Sexhibition». Виставка-продаж живопису М. Юкіш 
 

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

https://www.triptych-art.com 

до 12 –  «На далеких островах». Емалі О. Коваля (м. Київ) 

 

 

 

https://www.facebook.com/voloshyngallery
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://www.facebook.com/goldensection.auction/
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://www.facebook.com/events/1305940056493373/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1305940056493373/?ref=newsfeed
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://www.facebook.com/thenakedroom
https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter
https://www.triptych-art.com/
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Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19в): 

https://www.dolesko.com 

  до 10 –  Виставковий проєкт «Колекційні іграшки Оксани Скляренко 

та Олега Сморчкова» 

  до 20 –  Мистецтво вишивки Л. Гончарук (м. Київ): вишиті шовком 

картини в авторській техніці 

 

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

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

  до 13 – «Неназвані форми». Персональний проєкт О. Антонової 

(живопис, аудіінсталяція та скульптура) 

 

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

  до 27 –  «Форма». Виставковий проєкт І. Яновича (м. Київ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач віддулу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (044) 425 2326 e-mail: 

dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 
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https://www.facebook.com/ShchAC/
https://yagallery.com/
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