
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ГРУДЕНЬ  – 2021* 

 

Серед дат місяця: 

03.12 – Міжнародний день людей з інвалідністю 

06–12.12 – Всеукраїнський тиждень права 

06.12 – День Збройних сил України 

07.12 – День місцевого самоврядування 

10.12 – День прав людини 

12.12 – День благодійництва 

14.12 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

20.12 – Міжнародний день солідарності людей 

24.12 – День працівників архівних установ 

Головні релігійні свята: 

04.12 – Введення до храму Пресвятої Богородиці (Третя  

Пречиста) 

25.12 – Різдво Христове за григоріанським календарем 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 

• Міжнародний дистанційний багатожанровий конкурс «Талантія» (30.11–

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

konkurs-talantiya/ 

• Міжнародна науково-практична Zoom-конференція «Об’єкти всесвітньої 

спадщини як осередки сталого розвитку» (30.11–01.12): 

https://www.facebook.com/events/420180313102990 

• ІІІ Міжнародний дистанційний музичний конкурс «Віртуоз» (01–05.12): 

https://www.facebook.com/virtuozkonkurs/ 

• Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ – 2021» (03–05.12): 

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

• Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надій» (04.12): 

http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-festival-konkurs-

mistetstv/ 

• Міжнародний благодійний вечір «Парад Націй 2021» (09.12): 

https://kontramarka.ua/uk/parad-nacij-71156.html 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.11.2021 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/mizhnarodnij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-talantiya/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-talantiya/
https://www.facebook.com/events/420180313102990
https://www.facebook.com/virtuozkonkurs/
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv/
http://fest-portal.com/ev/dzherelo-nadij-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv/
https://kontramarka.ua/uk/parad-nacij-71156.html
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• ХХVI Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання: вивчення 

та збереження культурного надбання. До 95-річчя заснування 

Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"» (09–10.12): 

https://kplavra.kyiv.ua/ua/28-July-conference-XXVI-Mohyla-reading-ukr 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «100 років української 

культури в екзилі» (онлайн; 09–10.12): https://knmau.com.ua/wp-

content/uploads/Infolist_Konferentsiya_100-rokiv-UK.pdf 

• Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва «Дикі танці» 

(11.12): http://fest-portal.com/ev/diki-tantsi-vseukrayinskij-festival-

horeografichnogo-mistetstva-kiyiv-knuba-11-12-2021/ 

• Міжнародний конкурс-фестиваль творчості ProFest (11.12): http://fest-

portal.com/ev/profest/ 

• Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Новорічні 

дива» (16–19.12): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-

festival-konkurs-mistetstv-novorichni-diva-2/ 

• XХ Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс-фестиваль Kyiv Art 

Time (можлива дистанційна участь; 18–19.12): http://kievarttime.org/ 

• Всеукраїнський дитячий фестиваль мистецтв «Лавина Талантів» (19.12): 

https://nashsled.com.ua/19-12-21-lavyna-t.html 

• І Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Талан-Ти» (онлайн; 19.12): 

https://www.talan-ty.com.ua/?fbclid=IwAR0xkTTVVxQ-

O1iD2yvrQGApNSiLq_AEy66wXhiex7LiMWy4hMz0cajauUk 

• Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Сяйво різдвяних зірок» 

(19.12): http://fest-portal.com/ev/syajvo-rizdvyanih-zirok-do-dnya-sv-

mikolaya-mizhnarodnij-festival-mistetstv-m-kiyiv/ 

• Всеукраїнський дистанційний конкурс творчих людей «ПроКреатив. 

Літературний виклик» (20.12–09.01): http://fest-

portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-

literaturnij-viklik/ 

• Міжнародна наукова конференція «ХХІV Сходознавчі читання 

А. Кримського», присвячена 30-річчю Інституту сходознавства імені 

А. Ю. Кримського НАН України (21.12):  

https://www.facebook.com/events/3036495106610315?acontext 

• II Міжнародний фестиваль-батл талантів SPACE STAR FEST (25–26.12): 

https://drive.google.com/file/d/1N2N1sf7w_ebvDGXnAXSTAZYbmobZWOT

D/view 

• V Міжнародний фестиваль-конкурс талантів SuperSTAR Fest (25–26.12): 

http://superstar.org.ua/ 

• IV  Всеукраїнський хоровий  фестиваль  різдвяної  музики VICTORIA 

(27.12): http://fest-portal.com/ev/iv-vseukrayinskij-horovij-festival-

rizdvyanoyi-muziki-victoria/ 

• Міжнародний дистанційний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв 

«Зоряна Брама» (27–31.12): https://nashsled.com.ua/zb-27-12-21.html 

• Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Новорічне співзвуччя 2021» 

https://kplavra.kyiv.ua/ua/28-July-conference-XXVI-Mohyla-reading-ukr
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Infolist_Konferentsiya_100-rokiv-UK.pdf
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Infolist_Konferentsiya_100-rokiv-UK.pdf
http://fest-portal.com/ev/diki-tantsi-vseukrayinskij-festival-horeografichnogo-mistetstva-kiyiv-knuba-11-12-2021/
http://fest-portal.com/ev/diki-tantsi-vseukrayinskij-festival-horeografichnogo-mistetstva-kiyiv-knuba-11-12-2021/
http://fest-portal.com/ev/profest/
http://fest-portal.com/ev/profest/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv-novorichni-diva-2/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-festival-konkurs-mistetstv-novorichni-diva-2/
http://kievarttime.org/
https://nashsled.com.ua/19-12-21-lavyna-t.html
https://www.talan-ty.com.ua/?fbclid=IwAR0xkTTVVxQ-O1iD2yvrQGApNSiLq_AEy66wXhiex7LiMWy4hMz0cajauUk
https://www.talan-ty.com.ua/?fbclid=IwAR0xkTTVVxQ-O1iD2yvrQGApNSiLq_AEy66wXhiex7LiMWy4hMz0cajauUk
http://fest-portal.com/ev/syajvo-rizdvyanih-zirok-do-dnya-sv-mikolaya-mizhnarodnij-festival-mistetstv-m-kiyiv/
http://fest-portal.com/ev/syajvo-rizdvyanih-zirok-do-dnya-sv-mikolaya-mizhnarodnij-festival-mistetstv-m-kiyiv/
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/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
https://www.facebook.com/events/3036495106610315?acontext
https://drive.google.com/file/d/1N2N1sf7w_ebvDGXnAXSTAZYbmobZWOTD/view
https://drive.google.com/file/d/1N2N1sf7w_ebvDGXnAXSTAZYbmobZWOTD/view
http://superstar.org.ua/
http://fest-portal.com/ev/iv-vseukrayinskij-horovij-festival-rizdvyanoyi-muziki-victoria/
http://fest-portal.com/ev/iv-vseukrayinskij-horovij-festival-rizdvyanoyi-muziki-victoria/
https://nashsled.com.ua/zb-27-12-21.html
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(онлайн; 30.12.2021–05.01.2022): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-

festival-konkurs-mistetstv-novorichne-spivzvuchchya-2021-new-year-s-

consonance-2021-ladislavoyu-lyubimovoyu/ 

 

 

*** 

 
• ІV Конференція молодих дослідників народної музики (онлайн; 

04.12, м. Львів): https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/molodizhna-

konf-2021.pdf 

• XХІV Всеукраїнська молодіжна науково-творча   онлайн-конференція 

«Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття» (08–09.12, 

м. Одеса): 

 https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/infolist_molodizhna_2021-1.pdf 

• Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Різдвяний янгол – 2021» 

(онлайн; 13–17.12, м. Хмельницький):  

https://www.facebook.com/112582516950483/photos/a.314246106784122/448

190313389700/ 

 

 

До новорічно-різдвяних свят 
 

• Відкриття Головної ялинки країни (19.12, Софійська площа):  

https://zruchno.travel/ObjectEntity/Event?lang=ua&idCrm=863f344c-7527-

486a-f378-59ae8b6ddfe8 

• Головна резиденція Святого Миколая (11–26.12, козацьке селище 

«Мамаєва Слобода»): https://moemisto.ua/kiev/golovna-rezidentsiya-

svyatogo-mikolaya-188752.html 

• «Різдвяна Фабрика Мрій» на ВДНГ (01–31.12; Національний комплекс 

«Експоцентр України»):  

https://kiev.karabas.com/ua/rizdvyana-fabrika-mrij-68 

• Резиденція Святого Миколая в Музеї гетьманства (13–26.12): 

https://www.facebook.com/events/1015060182373073  

 

 

Новорічні вистави та вистави  

для дітей під час зимових канікул: 

 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2021 

4, 29  

(19:00),  

30  

–  П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії за 

казкою Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король») 

http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv-novorichne-spivzvuchchya-2021-new-year-s-consonance-2021-ladislavoyu-lyubimovoyu/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv-novorichne-spivzvuchchya-2021-new-year-s-consonance-2021-ladislavoyu-lyubimovoyu/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv-novorichne-spivzvuchchya-2021-new-year-s-consonance-2021-ladislavoyu-lyubimovoyu/
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/molodizhna-konf-2021.pdf
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/molodizhna-konf-2021.pdf
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/infolist_molodizhna_2021-1.pdf
https://www.facebook.com/112582516950483/photos/a.314246106784122/448190313389700/
https://www.facebook.com/112582516950483/photos/a.314246106784122/448190313389700/
https://zruchno.travel/ObjectEntity/Event?lang=ua&idCrm=863f344c-7527-486a-f378-59ae8b6ddfe8
https://zruchno.travel/ObjectEntity/Event?lang=ua&idCrm=863f344c-7527-486a-f378-59ae8b6ddfe8
https://moemisto.ua/kiev/golovna-rezidentsiya-svyatogo-mikolaya-188752.html
https://moemisto.ua/kiev/golovna-rezidentsiya-svyatogo-mikolaya-188752.html
https://kiev.karabas.com/ua/rizdvyana-fabrika-mrij-68
https://www.facebook.com/events/1015060182373073
https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2021
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(12:00, 

19:00),  

31  

(12:00, 

17:00) 

 19  

(12:00) 

–  М. Римський-Корсаков «Казка про царя Салтана» (казка на 2 

дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і 

проєкційними ефектами) 

 
Київський національний академічний театр оперети: 

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

18  

(11:00, 

14:00) 

– Музика Г. Гладкова «Пригоди бременських музикантів» 

(музична казка за мотивами твору братів Грімм) 

19  

(11:00, 

14:00) 

– Музика С. Бедусенка «Лампа Аладдіна» (музична казка за 

мотивами твору «Аладдін і чарівна лампа» зі збірки «Тисяча 

і одна ніч»). Доступний квиток із аудіодискрипцією (для 

незрячих/слабозорих відвідувачів) 

26  

(11:00, 

14:00) 

– Музика О. Рибнікова «Пригоди Буратіно» (дитяча музична 

казка для дітей на 1 дію за мотивами твору О. Толстого 

«Золотий ключик, або Пригоди Буратіно) 

27  

(15:00),  

29  

(12:00) 

– Т. Зілінська «Вертеп. Казки тихої ночі» (різдвяна музична 

лялькова фантазія для всієї родини) 

30  

(11:00) 

– Музика В. Домшинського «Білосніжка та семеро гномів» 

(музична казка за мотивами твору братів Грімм) 

 

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

19, 26, 31 

(12:00) 

–  «Ой!.. Андерсен! Казки» (вистава без антракту за казками 

Г. К. Андерсена) 

25, 29, 30  

(12:00) 

– «Чарівник Смарагдового міста» (музична вистава-казка за 

мотивами однойменного твору О. Волкова) 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua 

12  

(15:00, 

19:00) 

– «Лускунчик» (вистава за казкою Е. Т. А. Гофмана 

«Лускунчик і Мишачий король») 

http://operetta.com.ua/afisha/
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
http://teatr-aktor.kiev.ua/
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19  

(20:00),  

22  

(19:00) 

–  М. Гоголь «Ніч перед Різдвом» (музична комедія) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

16  

(15:00),  

17  

(19:00),  

18  

(12:00),  

19  

(12:00, 

15:00) 

– О. Родін «Аладдін» (балет на 2 дії за мотивами твору 

«Аладдін і чарівна лампа» зі збірки «Тисяча і одна ніч») 

22  

(15:00) 

– С. Прокоф’єв «Попелюшка» (балет на 2 дії за мотивами 

однойменної казки Ш. Перро) 

23  

(15:00) 

–  Ю. Шевченко «Король Дроздобород» (опера на 2 дії) 

24  

(15:00) 

–  В. Назаров «Жив собі пес…» (потужний мюзикл на 2 дії за 

мотивами української народної казки) 

28  

(12:00),  

29, 30  

(12:00, 

15:00),  

31  

(12:00, 

18:00) 

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет на 2 дії за казкою 

Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король») 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/ 

11  

(17:00),  

22  

(11:00, 

13:30, 

16:30),  

29, 30  

(10:30, 

13:00,  

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

мотивами твору Ш. Перро «Попелюшка») 

https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://akadempuppet.kiev.ua/
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15:30, 

17:30) 

16, 21,  

22, 23  

(10:30, 

12:30),  

17, 18,  

19, 24,  

26, 28,  

29, 30  

(11:00),  

31  

(11:00, 

13:30) 

– К. Лук’яненко «Різдвяна рукавичка» (новорічно-різдвяне 

дійство для дітей за мотивами української народної казки 

«Рукавичка») 

16  

(16:00),  

17  

(15:00, 

19:00),  

18, 19  

(18:30),  

23  

(12:00, 

16:00),  

24  

(19:00) 

 Премʼєра 

–  М. Гоголь «Ніч перед Різдвом» (вистава-свято) 

18, 19  

(10:30, 

12:30, 

14:30),  

24  

(12:00, 

14:30),  

25  

(11:00, 

14:00),  

31  

(10:30, 

13:00) 

–  Д. Драпіковський «Мороз-Морозенко» (зимова чудасія для 

дітей) 

21  

(11:00,  

13:30,  

16:30) 

– О. Дмітрієва «Казка для маленького зайчика» (новорічна 

історія за казками С. Козлова) 



7 

26, 28  

(10:30, 

13:00,  

15:30, 

17:30) 

– Ю. Шаповал «Красуня і Чудовисько» (казка-мюзикл за 

твором Г.-С. Вільньова та Ж.-М. Бомона) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Dec_2021 

10, 11  

(12:00, 

16:00),  

12  

(12:00),  

23, 24  

(11:00, 

14:00) 

–  Г. К. Андерсен «Снігова королева» (музична казка на 2 дії) 

15, 16, 25, 

28, 30  

(12:00, 

16:00),  

17, 31  

(11:00),  

29  

(14:00, 

18:00) 

–  С. Маршак «Дванадцять місяців» (казка-феєрія на 2 дії) 

18, 19, 20  

(12:00, 

16:00) 

Премʼєра 

– «До кого приходить Святий Миколай» (казка за твором 

О. Каретник «Тільки диво») 

21  

(10:30, 

13:00),  

22, 27  

(11:00, 

13:30),  

24  

(12:00) 

–  С. Козлов «Де знайти ялинку?» (новорічна пригода для    

дітей) 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

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

11  

(11:00, 

13:00, 

17:00),  

 Премʼєра 

– Р. Неупокоєв «Захмарна леді» (мюзикл за мотивами творів П. 

Треверс) 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Dec_2021
https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/


8 

26  

(17:00) 

12  

(17:00) 

– І. Заграєвська «Легенда про північне сяйво» (романтична 

казка за мотивами фольклору північних народів) 

18  

(11:00, 

13:00, 

17:00),  

26  

(11:00, 

13:00)  

– Д. Драпіковський «Казка про музичну ялинку» (інтерактивна 

казка-забавка) 

19  

(11:00, 

13:00, 

17:00),  

30  

(11:00, 

13:00) 

– С. Козлов «Снігова квітка» (новорічна казка) 

22  

(11:00),  

25  

(11:00, 

13:00, 

17:00),  

31  

(11:00, 

13:00) 

– Д. Драпіковський «Новорічний гармидер» (концертно-ігрове 

шоу) 

29  

(11:00, 

13:00) 

– В. Гайдай «Новорічні пригоди» (феєрична казка) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/hruden-2022/ 

Театр «Сонечко» 

11, 29  

(12:00),  

25  

(10:30, 

13:00) 

– М. Смілянець «Майстри новорічних чудес» (дивовижна 

історія) 

12  

(12:00),  

26, 27, 31  

– А. Воробйов «Зимова казка» (випадок у лісі напередодні 

Нового року) 

http://nut.kiev.ua/hruden-2022/
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(10:30) 

17  

(18:00),  

18, 19  

(10:30, 

13:00,  

15:30, 

18:00),  

28  

(12:00) 

– А. Воробйов «Сім добрих справ Святого Миколая» (вистава-

гра)  

24, 25, 26  

(15:30) 

– Бал «Різдвяний» 

26, 31  

(13:00) 

– А. Воробйов «Новорічні пригоди Сніговика» (дива в 

новорічну ніч) 

27  

(13:00),  

30  

(12:00) 

– Т. Макарова «Сніг відправляється в місто» (снігова 

казка  дівчинки Тані) 

27  

(15:30) 

– Бал «Чарівний» 

29  

(15:30) 

– Бал «Веселий заєць» 

30  

(15:30) 

– Бал «На лісовій галявині» 

31  

(15:30) 

– Бал «Новорічний» 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

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

24  

(14:00),  

25, 26, 27, 

28, 29, 30  

(14:00, 

17:00) 

– Новорічне естрадно-циркове ревю «Нова Снігова королева» 

(сучасна Internet-історія казки Г. К. Андерсена «Снігова 

королева») 

 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

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

19 

(14:00, 

19:00) 

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія за казкою 

Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»). Вистава 

Театру «Молодий балет Києва», Київського хореографічного 

https://palace-ukraine.com/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
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коледжу та хореографічної гімназії «Кияночка» 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв  (Жовтневий палац):          

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

5 

(15:00, 

19:00),  

 22, 23  

(19:00) 

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет на 2 дії  за казкою 

Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»). Вистава 

Академічного театру «Київ  Модерн-балет». Лібрето, 

хореографія та постановка – Раду Поклітару  

25-30 

(11:00) 

– Ш. Перро «Попелюшка» (новорічний мюзикл). Вистава 

Театру «MusiсLand» (м. Київ) 

25-30 

(14:00) 

–  Б. Павловський «Білосніжка та семеро гномів» (балет на 2 

дії за мотивами казки братів Грімм). Головні партії 

виконують артисти Національної опери України: 

С. Ольшанський та  А. Стоянова 

25-30 

(19:30),  

31  

(11:30) 

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет за казкою 

Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»). Вистава 

за участі зірок світового балету: К. Кухар, П. Конті, Дж. Гаті 

та О. Стоянова 

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

18  

(14:30, 

16:00),  

19, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 30, 31  

(11:30,  

13:00,  

14:30, 

16:00) 

–  «Аліса в країні Нового року» (новорічна повнокупольна 3D 

казка-мюзикл) 

 

Палац спорту: 

25 

(15:00, 

19:00)  

 

–  П. Чайковський «Лускунчик – 3D» (балет-феєрія за казкою 

Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»). Вистава 

за участі Л. Сарафанова, прем’єра Санкт-Петербургського 

державного академічного театру опери і балету 

ім. Мусоргського – Михайлівський театр (РФ): 

    https://kontramarka.ua/uk/luskuncik-d-69944.html 

 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/luskuncik-d-69944.html
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Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6): 

https://kontramarka.ua/uk/concert/kinoteatr-dom-kino-275.html 

25, 26, 27  

(10:30, 

13:30) 

– «Дід Мороз у Королівстві Шоколаду». Театрально-циркове 

шоу для дітей від Театру Sherliz (м. Київ)  

 

 

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

https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-arhitektora-210.html 

18  

(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– «Чарівна книга Миколая» (свято милосердя, доброти, 

прощення і любові до ближніх). Дитяче шоу Київського 

театру Бережних «Атракціон» 

 

Культурний центр Freedom Hall (вул. Кирилівська, 134): 

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

19  

(11:00) 

– П. Чайковський «Лускунчик» (сімейна музична вистава за 

казкою Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»). 

Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

О. Олейнікової, М. Самарського та ін. 

19  

(15:00) 

– Ш. Перро «Попелюшка» (казка-мюзикл). Антрепризна 

вистава за участі Р. Писанки, А. Зюркалової та ін. 

20, 21 –  «Зірковий готель» (чарівна новорічна історія). Вистава 

Студії мистецтв Smile (м. Київ) 

25  

(16:00, 

19:00) 

– «Вечори на хуторі біля Диканьки» (різдвяна вистава за 

мотивами повісті М. Гоголя «Ніч перед 

Різдвом»).  Антрепризна вистава за участі О. Вертинського, 

Р. Писанки, В. Дмитрука та ін. 

 

Концерти та інші події: 

 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2021&page=3 

25, 26 – Новорічно-різдвяний концерт за участі провідних майстрів 

оперної та балетної сцени 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

22, 23, 24 –  Новорічний концерт «Штраус в опереті» 

28, 29, 30 – Святковий концерт «Різдвяні зустрічі # christmastime». 

Українські колядки і щедрівки, класичні твори Й. Штрауса у 

виконанні артистів та оркестру театру 

 

https://kontramarka.ua/uk/concert/kinoteatr-dom-kino-275.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-arhitektora-210.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2021&page=3
http://operetta.com.ua/afisha/
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Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

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

24 

(18:00) 

–  «Новорічна пісенна садиба». Святковий концерт до Нового 

року за участі Іво Бобула, П. Зіброва, О. Білозір та ін. 

31 –  «За пʼять годин до Нового року». Концерт з хітів світової 

класики у виконанні Національного академічного оркестру 

народних інструментів України (головний диригент – 

В. Гуцал) 

 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

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

23 

(12:00) 

– «Весела магія». Новорічне ілюзійне шоу від Київського 

театру «Тисячоліття»: https://1000letie.com.ua/show/ 

30 – «Happy New Year». Кращі новорічні хіти у виконанні 

оркестру Gold Orchestra Sound (головний диригент – 

О. Рощак). Солісти: С. Сулімовський (тенор), Д. Лобур 

(сопрано) 

31 – «Новорічний привид опери». Арії з улюблених оперет та 

відомі хіти у виконанні О. Гребенюк, О. Вознюка, 

Д. Миколенко, Б. Кірєєва   
 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

25 –  «Joy To The World» («Радість Світу»). Різдвяний концерт за 

участі солістів: Т. Ходакової, Д. Литовченко, Д. Фощанки, 

Р. Лузана, хору та симфонічного оркестру театру 

26 – «Новорічні хіти». Концерт за участі П. Ігнатьєва 

(фортепіано), К. Пурцеладзе (вокал), А. Золотої (художня 

водяна анімація) 

28 – «РАЗОМ. Різдвяна ораторія Й. С. Баха». Концерт за участі 

вокального ансамблю Partes, KRYLA Orchestra, барокового 

аматорського хору Б.А.Х. 

 

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

https://kontramarka.ua/ru/concert/dom-arhitektora-210.html 

25 – Новорічний святковий концерт за участі Національного 

ансамблю солістів «Київська камерата» (диригент – 

В. Матюхін) та А. Золотої (художня водяна анімація) 

 

Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6): 

18  –  «Попелюшка» (пісочна шоу-казка). Вистава Театру «Золотий 

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-oficerov-10.html
https://1000letie.com.ua/show/
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
https://kontramarka.ua/ru/concert/dom-arhitektora-210.html
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(14:00) Лев». Художники – О. Крижановська та С. Данильченко, 

актор – С. Улашев: https://parter.ua/ru/event/pisochne-shou-

kazka-popelyushka-18-12 

 29, 30  

(11:00) 

– «Магія мильних бульбашок». Новорічна шоу-програма від 

Київського театру «Тисячоліття»: https://1000letie.com.ua 

30 –  «Муза Небес». Новорічний концерт за участі скрипаля Alex 

Rux з програмою «Muse of Heaven»: 

    https://parter.ua/uk/event/alex-rux-muza-nebes 

 

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

 21 – Великий новорічний концерт за участі зірок української 

естради 

 

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

 17 

(19:00),  

18, 19, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30   

(10:00,  

13:00, 

16:00),  

31 

(10:00, 

13:00) 

–  Новорічне шоу «Дива Різдва 2022. Циркова містерія» 

 

 

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2021&page=3 

24  

(14:00, 

19:00) 

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

Театру «Молодий балет Києва», Київського хореографічного 

коледжу та хореографічної гімназії «Кияночка» 

28 –  Ф. Шопен «Шопеніана» (балет на 1 дію); 

–  Й. С. Бах, С. Рахманінов, Ф. Шопен «Широко заплющені 

очі» (балет на 1 дію; премʼєра) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

https://parter.ua/ru/event/pisochne-shou-kazka-popelyushka-18-12
https://parter.ua/ru/event/pisochne-shou-kazka-popelyushka-18-12
https://1000letie.com.ua/
https://parter.ua/uk/event/alex-rux-muza-nebes
https://kontramarka.ua/uk/concert/dvorec-sporta-24.html
https://www.circus.kiev.ua/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2021&page=3
http://operetta.com.ua/afisha/
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1, 2 – Музика М. Варконі «Доріан Грей» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

5 – Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

9, 10 –  Музика В. А. Моцарта «Амадеус» (драматична опера) 

17 –  Музика І. Кальмана «Баядера» (оперета на 3 дії) 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети:  

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

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

15 – «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 

2, 3  

(12:00),  

9, 10, 24  

(19:00) 

–  І. Карпенко-Карий «Безталанна» (драма) 

14, 27 – О. Чепалов «Співай, Лоло, співай!» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману Г. Манна «Вчитель Гнус, або Кінець 

одного тирана» та фільму «Блакитний янгол»)  

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

однойменної п’єси Е. Ростана) 

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

Камерна сцена ім. С. Данченка 

8, 26 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

11, 28 –  М. Кропивницький «Комедія на руїнах» (комедія) 

17, 19, 24 – Д. Ковачевич «Радован ІІІ» (театр абсурду або «чорна 

комедія») 

Відеопоказ 

   9, 25 

 (19:00) 

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

повісті Шолом-Алейхема «Тев’є Тевель»): 

   http://ft.org.ua/ua/performance/tevye-tevel--videopokaz 

 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
http://ft.org.ua/ua/performance/tevye-tevel--videopokaz
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Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

Основна сцена 

6, 21, 31 –   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія з антрактом) 

Нова сцена 

12  

(17:00) 

–  «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 

9  

(19:30) 

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

з сімейного альбому) 
24  

(19:30),  

27  

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

однойменної п’єси Ф. Зеллера) 

8, 23 –  «Одіссею, повертайся додому» (епопея очікування; вистава 

за мотивами поеми Гомера «Одіссея») 

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

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

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

вистава на 2 дії) 

Мала сцена 

18 –  І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія 

одного рішення) 

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

 

 

 

 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://drama-comedy.kiev.ua/
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Київський національний академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-12 

Основна сцена 

10, 29 – О. Пушкін «Капітанська дочка» (ліричні мемуари в 

історичній драмі) 

11, 26 – «Ін’єкція безсмертя» (танцювальна чума з антрактом; 

за п’єсою К. Чапека «Засіб Макропулоса») 

Камерна сцена 

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

В. Винниченка «Момент», «На той бік» 

17 –  Є. Безпалько «Жага моря» (подорож до себе) 

Мікросцена 

5 –  «Фенілетиламін» (півтори години про кохання без антракту). 

Вистава за мотивами оповідань Р. Карвера, 

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

10 –  Х. Левін «Замах на самотність» (непристойна комедія) 

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

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

Основна сцена (Салон) 

3, 12 – «SARAH» (трагікомедія на 1 дію за мотивами п’єси 

Дж. Маррелла «Сміх лангусти») 

11, 19 –  Ж. Моклер «Репетиція у театрі злочину» (трагікомедія на 1 

дію) 

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

Мікросцена 

4, 26 –  «Сни Аліси» (сюрреалізм; вистава за твором Л. Керрола 

«Аліса в Країні чудес») 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:  

http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

18, 19, 25 

(18:00), 

24  

–  Брати Капранови «Приворотне зілля» (містично-комедійний 

трилер) 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-12
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://theatreonpodol.com/
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(19:00)  

21, 28  –  Е. Берджес «Механічний апельсин» (психологічний трилер) 

Зала Ігоря Славинського 

11, 12, 18  

(18:00)  

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

 

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

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

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

і Жиркова) 

 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua 

15 –  «Фрі» (вистава за мотивами роману А. Нотомб «Косметика 

ворога») 

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

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

3  

(15:00), 

4, 5  

(12:00, 

18:00)  

– Музика Е. Л. Веббера «School of Rock»/«Школа Року»   

(мюзикл на 2 дії) 

10 –  Музика Ш. Гуно «Ромео і Джульєтта» (опера на 2 дії) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/ 

Велика зала 

4  

(11:00),  

5  

(13:00)  

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

8  

(12:00) 

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

Грімм) 

 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Dec_2021 

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://akadempuppet.kiev.ua/
http://tuz.kiev.ua/afisha/Dec_2021
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Велика сцена 

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

7 – Е. Ассу «Круті віражі» (ексцентрична комедія на 2 дії) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/hruden-2022/ 

«Новий український театр» 

1, 15, 24 – М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

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

5, 25, 29 – В. Сологуб «Комедія про ніжне серце» (водевіль) 

Театр «Сонечко» 

4  

(12:00) 

– М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (пригоди на 

природі) 

5  

(12:00) 

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

дітей та дорослих) 

 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 5 

(18:00) 

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

9 

(19:00), 

11, 12 

(18:00) 

– «Гуцулка Ксеня» (ексцентрично-музична комедія за 

мотивами оперети Я. Барнича) 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

3 – В. Гібсон «Двоє на гойдалці» (оптимістична драма). 

Антрепризна вистава за участі Т. Шляхової, О. Зубкова. 

Режисер – Т. Аркушенко 

4 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сімʼя» (народне шоу). 

Вистава Київського академічного обласного музично-

драматичного театру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла 

Церква). Режисер – В. Стасенко 

http://nut.kiev.ua/hruden-2022/
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
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10 – «Вулкан пристрасті» (романтична комедія). Антрепризна 

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

М. Гринишин 

25 – «Час кохати» (лірична комедія за пʼєсою Н. Птушкіної «Поки 

вона помирала»). Антрепризна вистава за участі 

О. Жураківської, В. Біблів, С. Золотько, С. Кияшка. 

Режисер – Т. Губрій 

 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий 

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

14 – Л. Уліцька «Соломон у спідниці» (родинна комедія). 

Антрепризна вистава за участі А. Роговцевої, 

В. Чайковської, О. Лавренюк та ін. Режисер – 

К. Степанкова 

17 –  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 

18 –  «Женихи» (комедія за пʼєсою М. Гоголя «Одруження»). 

Антрепризна вистава за участі Р. Писанки, 

О. Скороходової, В. Горянського та ін.: 

      https://concert.ua/uk/event/zhenihi-18-

12?fbclid=IwAR1z6iyPDC_dY6ciC7VjexEZB0uoRCMzdfS_

Hd4x7sRvxXoGoQt9vBjq2Ps 

 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського: 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-

cajkovskogo-119.html  

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

16 –  «THE BEST» (комедія за мотивами творів А. Хейлі). 

Вистава продюсерського центру Tanzzero.production за 

участі Н. Сумської, Л. Смородіної, Л. Кубʼюк, А. Хостікоєва 

24  

(19:30) 

–  Ф. Бегбеде «Любов живе три роки» (романтична комедія). 

Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» 

30 –  «Схоже на щастя» (іронічна комедія за п’єсою П. Пальмада 

та К. Дютюрона «Втікачки»). Вистава продюсерського 

центру Tanzzero.production за участі А. Роговцевої та 

С. Орліченко. Режисер – К. Степанкова 

 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
https://concert.ua/uk/event/zhenihi-18-12?fbclid=IwAR1z6iyPDC_dY6ciC7VjexEZB0uoRCMzdfS_Hd4x7sRvxXoGoQt9vBjq2Ps
https://concert.ua/uk/event/zhenihi-18-12?fbclid=IwAR1z6iyPDC_dY6ciC7VjexEZB0uoRCMzdfS_Hd4x7sRvxXoGoQt9vBjq2Ps
https://concert.ua/uk/event/zhenihi-18-12?fbclid=IwAR1z6iyPDC_dY6ciC7VjexEZB0uoRCMzdfS_Hd4x7sRvxXoGoQt9vBjq2Ps
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html
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На сцені Національного центру Олександра Довженка (вул. Васильківська, 

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

Сцена № 6 

10 –   «Колишній син» (за мотивами однойменного роману Саші 

Філіпенка). Вистава Білоруського сучасного художнього 

театру за кордоном. Режисер – В. Ушаков 

29 –  «Будинок догори дригом» (комедія для дорослих). Вистава 

Білоруського сучасного художнього театру за кордоном 
 

На сцені Національного центру театрального мистецтва імені Леся 

Курбаса (вул. Володимирська, 23в): 

1 – «Микола Леонтович. На Русалчин Великдень» (опера-

перформанс). Вистава Паперового театру Imagination 

Format Studio (м. Київ) та гурту Mavka : 

     https://www.facebook.com/events/4444425642292314; 

https://kontramarka.ua/ru/operaperformans-paperovogo-teatru-

na-rusalcin-velikden-71689.html 

2  

(19:30) 

– О. Вітер «Ніч вовків» (trance-драма на 1 дію). Вистава 

Київського театру Veritas. Режисер – О. Кравченко: 

https://www.facebook.com/events/2181278088680148 

6 – «"Л" або "Н"?». Вистава, створена в проєкті «Ше.фест 

мандрує країною» за участі акторів О. Дзядека та 

М. Волотовської. Автор та режисер – О. Анненко: 

https://www.facebook.com/events/655602108758535?acontext 

12 –  «Готель "Portal"» (іронічна комедія за мотивами пʼєси Е.-Е. 

Шмітта «Готель між двох світів»). Вистава Київського 

театру Veritas: 

    https://www.facebook.com/events/397260545477452/ 

 

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 

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

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

 

На сцені Будинку культури та мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6): 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-kultury-i-iskusstv-sbu-139.html 

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

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

Є. Паперного та ін. Режисер – В. Борисюк 

 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/scena-494.html
https://www.facebook.com/events/4444425642292314
https://kontramarka.ua/ru/operaperformans-paperovogo-teatru-na-rusalcin-velikden-71689.html
https://kontramarka.ua/ru/operaperformans-paperovogo-teatru-na-rusalcin-velikden-71689.html
https://www.facebook.com/events/2181278088680148
https://www.facebook.com/events/655602108758535?acontext
https://www.facebook.com/events/397260545477452/
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/ru/theatre/dom-kultury-i-iskusstv-sbu-139.html
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23 – 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 Культурного центру Freedom Hall (вул. Кирилівська, 134): 

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

3 – М. Жванецький «У Чорного моря» (комедія). Вистава 

Київської академічної майстерні театрального мистецтва 

«Сузір’я» 

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

вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 

Д. Лаленкова. Режисер – В. Астахов 

10 – «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 

 

Вистави-онлайн 

1 – М. Гоголь «Шинель» (повість з привидами). Вистава від 

проєкту «Театр 360 градусів» (м. Київ). Режисер – 

В. Федотова: https://kontramarka.ua/uk/translacia-teatr--test-

71255.html 

1 –  Леся Українка «Камінний господар» (драма). Відеоверсія 

однойменної вистави Київського академічного 

драматичного театру на Подолі від проєкту «Театр 360 

градусів» (м. Київ): https://kontramarka.ua/uk/translacia-teatr--

kaminnij-gospodar-71359.html 

1  

(20:00) 

– О. Лягушонкова «Собаче серце» (жахлива історія; за 

мотивами творів М. Булгакова). Вистава Одеського 

академічного українського музично-драматичного театру 

ім. Василя Василька: 

   https://www.facebook.com/events/424756859237645?acontext 

17  

(18:30) 

– «Колядка для сопілки з оркестром». Різдвяна музично-

поетична вистава Чернівецької обласної філармонії 

ім. Д. Гнатюка за участі А. Сеітаблаєва, У. Горбачевської, 

М. Бережнюка та ін. Режисер та продюсер – Л. Воронюк: 

https://chernovtsy.karabas.com/ua/kolyadka-dlya-sopilki-z-

orkestrom?fbclid=IwAR0liGQV8T9VZzG6a_W6SV7y-

YU2JFEuPs29t30Et5hsuVVvv-ioDODBO_E ; 

    https://www.facebook.com/events/1040700950104468 

 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
https://kontramarka.ua/uk/translacia-teatr--test-71255.html
https://kontramarka.ua/uk/translacia-teatr--test-71255.html
https://kontramarka.ua/uk/translacia-teatr--kaminnij-gospodar-71359.html
https://kontramarka.ua/uk/translacia-teatr--kaminnij-gospodar-71359.html
https://www.facebook.com/events/424756859237645?acontext
https://chernovtsy.karabas.com/ua/kolyadka-dlya-sopilki-z-orkestrom?fbclid=IwAR0liGQV8T9VZzG6a_W6SV7y-YU2JFEuPs29t30Et5hsuVVvv-ioDODBO_E
https://chernovtsy.karabas.com/ua/kolyadka-dlya-sopilki-z-orkestrom?fbclid=IwAR0liGQV8T9VZzG6a_W6SV7y-YU2JFEuPs29t30Et5hsuVVvv-ioDODBO_E
https://chernovtsy.karabas.com/ua/kolyadka-dlya-sopilki-z-orkestrom?fbclid=IwAR0liGQV8T9VZzG6a_W6SV7y-YU2JFEuPs29t30Et5hsuVVvv-ioDODBO_E
https://www.facebook.com/events/1040700950104468
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Концерти та інші заходи 
 

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

2 Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

«Вальс… Вальс!!! Вальс?» 

–  Л. Деордієва (фортепіано) 

8 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка   

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«Скарби світової класики» 

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

9 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка   

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«М. В. Гоголь: енциклопедія всякої всячини» 

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

Т. Андрієвська (фортепіано), Н. Данченко (музикознавець) 

10      Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«Українські сміховини» 

– Л. Ткач (сопрано), А. Юрченко (баритон). Акомпанемент – 

Квартет баяністів ім. Миколи Різоля (художній керівник – 

О. Шиян) 

12 

(15:00) 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«Принцеса метро» 

–  Пісні та романси на вірші Ліни Костенко у виконанні 

Т. Школьної (сопрано). Акомпанемент – Ансамбль народних 

інструментів «Дивограй» (художній керівник – 

В. Чорнокондратенко) 

15  Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Пам'яті естрадного та оперного співака (баритон), 

н.а. СРСР Мусліма Магомаєва (1942–2008) 

– А. Юрченко (баритон). Акомпанемент – Ансамбль народних 

інструментів «Дивограй» (художній керівник – 

В. Чорнокондратенко) 

17 Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і 

сучасність» 

«Хто, хто Миколая любить» 

– Хорове свято до Дня Святого Миколая за участі жіночого 

хору Київської муніципальної академії музики імені Р. М. 

Глієра, Музичного театру «Необарокова містерія», 

камерного хору Moravski та ін.    

19 Свято народної музики   

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


23 

–  Щорічний концерт до Дня Святого Миколая (започаткований 

М. Різолем) за участі ансамблів народної музики 

21 Всесвіт Богодара Которовича (80-річчю від дня 

народження присвячується) 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

(диригент – І. Пучков). Солісти: С. Шотт, Б. Півненко, 

Д. Ткаченко та ін. 

25 Різдво у стилі JAZZ 

– Біг-бенд Національного академічного духового оркестру 

України (диригент – О. Вікулов). Солістка – М. Адамчук 

(вокал) 

30 Новорічна феєрія Штрауса 

– Національний президентський оркестр України (художній 

керівник і головний диригент – А. Молотай). Солісти: 

В. Матюшенко (сопрано), А. Юрченко (баритон), С. Гурець 

(тенор) 

 

Національний будинок органної та камерної музики 

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

Itemid,59/lang,ua/ 

1 

(19:00) 

Колонна зала Національної філармонії України 

(Володимирський узвіз, 2) 

 Пори року 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – н.а. України Б. Пліш); з.а. України Н. Пилатюк 

(скрипка) 

3 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Легенди 

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

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

5 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Подорож старою Європою 

– Т. Рой (флейта), Т. Андрієвська (скрипка), Є. Кострицький 

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

(клавесин) 

11 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Класика. Найкраще 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

заслужені артисти України Т. Гавриленко (мецо-сопрано), 

К. Баженова (фортепіано); В. Чікіров (ліричний баритон), 

С. Котко (колоратурний бас) 

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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14 

(19:00) 

Колонна зала Національної філармонії України 

(Володимирський узвіз, 2) 

Музична подорож світом 

– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України І. Калиновська 

(орган), заслужені артисти України І. Пліш (сопрано), 

М. Ліпінська (мецо-сопрано) 

19 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

На Святого Миколая 

–  Камерний ансамбль «Київ» 

24 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Різдвяна ніч 

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

камерний ансамбль «Равісан», заслужені артисти України 

І. Іщак (контртенор), Г. Бубнова (фортепіано) 

25 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Новорічний настрій 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

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

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

(тенор), Т. Рой (флейта) 

26 

(18:00) 

 Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

 Йоганн Себастьян Бах «Кавова кантата» 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – н.а. України І. Андрієвський) 

 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2021 

18 

(12:00) 

– Концерт Київської муніципальної академії танцю імені 

Сержа Лифаря 

23 –  «Гала Чайковський». Концерт на 2 відділи 

 

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 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

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

 5 

(19:30) 

– «VIRSKY – “Легендарне шоу”». Концерт Національного 

заслуженого академічного ансамблю танцю України імені 

Павла Вірського 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2021
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://palace-ukraine.com/afisha/
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 8 

(19:00) 

– «Музична платформа». Концерт нагородження кращих пісень 

року за участі Н. Могилевської, О. Винника, О. Пономарьова 

та ін. 

 9 

(18:30) 

– «Карнавальна феєрія 2021». Концерт за участі MONATIK, 

А. Пивоварова, С. Бабкіна та ін. 

 11, 12 

(19:00) 

– Концертна версія рок-опери «MOZART» (у супроводі 

симфонічного оркестру) 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

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

3 –  «Golden Music Collection». Велике симфонічне шоу оркестру 

А. Чорного 

4 –  Концерт гурту «ДахаБраха» 

10 –  Концерт гурту «НЕНСІ» 

12 

(18:00) 

– 25-та ювілейна  церемонія вручення музичної премії 
«Шлягер – 2021»  

15 – Концерт композитора та піаніста Євгена Хмари з новою 

програмою «KHMARA»: https://concert.ua/uk/event/evgeny-

khmara 

16 – Концерт Віденського філармонічного Штраус-оркестру 

(диригент – А. Деак, Угорщина) 

 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України (вул. М.Грушевського, 

30/1): https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-oficerov-10.html 

27 – «Зірка на імʼя…». Концерт памʼяті В. Цоя за участі гурту 

«КАЙА» 

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

     3 

(19:30) 

–  Повнокупольне шоу-медитація «Містицизм звуку. Гра п’яти 

елементів» 

4 

(19:30) 

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

жіночого квартету MIRA 

9 

(19:30) 

– Мистецький проєкт солістів Inspiration Classic: 

К. Болкуневич (драматичне сопрано), О. Братик (ліричне 

сопрано), Н. Мамедьярової (фортепіано), О. Мільграндт 

(віолончель). У рамках програми «Класика під зорями» 

17 

(19:30) 

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

мистецького проєкту ARTSPACE) 

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://concert.ua/uk/event/evgeny-khmara
https://concert.ua/uk/event/evgeny-khmara
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
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Національний цирк України: https://www.circus.kiev.ua/ 

     3  

(19:00),  

  4, 5  

(12:00, 

16:00)  

–  «Акваторія». Цирк на воді 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

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

виконанні з.а. України В. Васалатій. Акомпанує – гітарист-

віртуоз Ю. Кондратюк 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

(вул. І. Миколайчука, 3): 

10 – Музично-літературна вистава «Іван Миколайчук. Клаптики з 

пісень і долі». Пісні з кінофільмів актора та режисера 

І. Миколайчука у виконанні Муніципальної академічної 

чоловічої хорової капели ім. Л. М. Ревуцького. За участі тріо 

«Золоті ключі» у складі М. Миколайчук (мецо-сопрано), 

Н. Матвієнко (сопрано) і В. Ковальської (альт): 

https://www.facebook.com/events/2920318984951758 

 

Будинок-музей М. Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 121):  

11   

(18:00) 

– Музичний вечір «Думи Садовського». Пісенний репертуар 

Миколи Садовського у виконанні очільника гурту «Хорея 

Козацька» Т. Компаніченка. До 165-річчя від дня 

народження актора, режисера, співака, громадського діяча 

М. К. Садовського (справж. – Тобілевич, 1856–1933): 

https://www.facebook.com/events/448191276659678 

 

ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

https://www.nmiu.com.ua; https://www.facebook.com/mist.museum/events 

до 20 – «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):  

     https://kyivmaps.com/events/vistavka-cerkva-bogorodici-

desatinna-arhitekturno-misteckij-obraz1/223061636444800 

https://www.circus.kiev.ua/
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
https://www.facebook.com/events/2920318984951758
https://www.facebook.com/events/448191276659678
https://www.nmiu.com.ua/
https://www.facebook.com/mist.museum/events
https://kyivmaps.com/events/vistavka-cerkva-bogorodici-desatinna-arhitekturno-misteckij-obraz1/223061636444800
https://kyivmaps.com/events/vistavka-cerkva-bogorodici-desatinna-arhitekturno-misteckij-obraz1/223061636444800
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Скарбниця Національного музею історії України 

(вул. Лаврська, 9, корпус 12) 

протягом 

місяця 

– «Дорогоцінні вклади XVIІ–XIX ст. 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): 

https://nmiu.org/novyny/2544-dorogotsinni-vkladi-xviixix-st-

predstavila-skarbnitsya-natsionalnogo-muzeyu-istoriji-ukrajini 

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

знайдені під час дослідження кургану Товста Могила 

(Дніпропетровська обл.) археологічною експедицією під 

керівництвом Б. Мозолевського: предмети кочового побуту, 

зброя, посуд, коштовні прикраси скіфського вбрання тощо. 

Центральний експонат виставки – оригінал пекторалі (до 50-

річчя визначної дати в історії української археології): 

https://www.facebook.com/events/252881506815279/?acontext=

%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%

3A%22page%22%7D]%7D 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nmiu.org/novyny/2544-dorogotsinni-vkladi-xviixix-st-predstavila-skarbnitsya-natsionalnogo-muzeyu-istoriji-ukrajini
https://nmiu.org/novyny/2544-dorogotsinni-vkladi-xviixix-st-predstavila-skarbnitsya-natsionalnogo-muzeyu-istoriji-ukrajini
https://www.facebook.com/events/252881506815279/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/252881506815279/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/252881506815279/?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/events/2909649072644566?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей 

Революції Гідності: https://maidanmuseum.org/ ; 

https://www.facebook.com/maidanmuseum.org 

Галерея протестного мистецтва (І поверх) 

протягом 

місяця 

– «Мистецький барбакан. Ретроспекція». Присвячено осередку 

митців на Майдані – Мистецькому Барбакану. В експозиції 

виставки: матеріали з конструкції та основні атрибути 

побуту – бочка-”Бімбу”, каски, мистецькі плакати, всі 

роботи художників-барбаканівців з колекції Музею 

Майдану тощо:  

https://www.facebook.com/events/1059574214802624?acontext

=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22

%3A%22page%22%7D]%7D 

 

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

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

до 12 –  «Єрусалим – не просто місто». Фотовиставка Д. Брікмана 

(Ізраїль). До 30-ї річниці встановлення дипломатичних 

відносин Ізраїлю та України 

1-12 –  «Ілюзія буття. Баланс». Скульптура В. Татарського (м. Київ) 

до 30 –  «Шевченко: архітектура слова». Власний проєкт музею про 

становлення поета і його значення для української культури 

(у рамках постійної експозиції) 

 

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 

Будинок митрополита 

до 12 – Виставка робіт учасників дитячого інклюзивного конкурсу 

малюнка «Золоті Ворота» (у рамках проєкту «Диво діти») 

 

https://maidanmuseum.org/
https://www.facebook.com/maidanmuseum.org
https://www.facebook.com/events/1059574214802624?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1059574214802624?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1059574214802624?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://museumshevchenko.org.ua/
https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/
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
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Національний музей літератури України: http://museumlit.org.ua/language/uk/ 

  до 12 –  «Запали свічку пам’яті». Літературно-мистецька виставка до 

Дня пам’яті жертв голодоморів 

  до 15 – До 120-річчя від дня народження поета, перекладача, 

літературознавця Михайла Ореста  (1901–1963; з музейної 

рубрики «Літературний календар») 

  3-31 – «Повір у себе». Виставка дитячих художніх робіт до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю (спільно з 

спеціальною школою-інтернат №15 м. Києва) 

  6-30 – «Золотий фонд». Виставка з колекції Дирекції художніх 

виставок України 

 17-31 –  До 120-річчя від дня народження української письменниці в 

діаспорі Галі Мазуренко (1901–2000; з музейної рубрики 

«Літературний календар») 

  до 31 – «Розпочинаю бій за Україну». До 85-річчя від дня 

народження письменника-шістдесятника, поета, режисера, 

сценариста М. С. Вінграновського (1936–2004) 

 –  «Щоб зватись українцями віднині…». До 85-річчя від дня 

народження поета, перекладача, драматурга, державного і 

громадського діяча, Героя України І. Ф. Драча (1936–2018) 

  з 10 – «Малюнок для Святого Миколая». Експрес-виставка 

(конкурс) дитячого малюнка у рамках музейної 

«Літературної резиденції Святого Миколая…» 

  з 16 – «Ангел постукав у віконце…». Виставка до різдвяно-

новорічних свят 

 

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

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

 до 12 –  «Просвітництво: розум і почуття». Гравюра та декоративне 

мистецтво з колекції музею (присвячено мистецтву XVIII 

ст.) 

  з 2 –  «Бамбук у серці». Китайський живопис і каліграфія 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

з 2 – «Невигадані історії». Виставка авторської ляльки 

Я. Рассаднікової (м. Київ) 

 

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

Хмельницького, 7): 

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

1-7 –  «IMAGINARIUM». Артпроєкт І. Федоренко (SEMIRA). У 

рамках Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва 

«Сліди» 

http://museumlit.org.ua/language/uk/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/golovna
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
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3-19 –  «Як справа, так і зліва». Виставковий проєкт Ю. Шаповала 

(м. Полтава) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

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

 до 19 – «У пошуках гармонії… Містерія». Колективна виставка 

Української творчої жіночої фундації W’ART за участі 

С. Леонтьєвої, Н. Фурсіної, Г. Мандрик та ін. 

 

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

http://www.sholomaleichemmuseum.com 

до 15 – «Пам’яті Євгена Ройтмана». Твори художника і поета 

Є. Ройтмана (1947–2016) з приватної колекції М.-І. 

Лойфенфельд 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

https://honchar.org.ua/ 

   до 18 – «Революційний вернісаж». Персональний виставковий 

проєкт І. Зозулі (м. Вінниця) 

 

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

  до 12 –  «Сила наповнення». Живопис І. Міро (Irina Miro, 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» 

 

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини 

(вул. Терещенківська, 5):  http://tychynamuseum.com.ua/ 

до 12 –  «Незабутня мить». Виставка художніх творів В. Григор’євої 

(м. Київ) 

 

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

http://dvnshu.com 

  до 5 –   «Творча майстерня». Художня виставка  ГО «Барви Життя» 

  з 22 –  Всеукраїнська художня різдвяна виставка (образотворче та  

декоративно-ужиткове мистецтво) 

 

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, 

https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
http://www.sholomaleichemmuseum.com/
https://honchar.org.ua/
http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php
http://tychynamuseum.com.ua/
http://dvnshu.com/
https://artarsenal.in.ua/
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Кримський дім (вул. Омеляновича-Павленка, 9): 

 

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 

протягом 

місяця 

– «Естетика парадоксів». Живопис, графіка О. Мінька 

(м. Львів) 

 

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

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

деструкцію. Знакові та маловідомі твори з 19 державних 

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/ 

до 24 – Мультижанровий проєкт «Шлях Крим»/«Yol Qırım»: 

презентація культури кримських татар та першої державної 

колекції ужиткового кримськотатарського мистецтва: 

https://www.facebook.com/events/474456990757479/ 

до 10 – «Білоруський Майдан». Колективний виставковий проєкт  
за участі  українських художників:  А. Зелинського, 

С. Захарова, Д. Коломойцева та ін.,  присвячений 

політичним подіям в Білорусі 

https://vdng.ua/ua/events
https://vdng.ua/events/halereia-stalevykh-fihur
https://www.facebook.com/avsart.gallery
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://www.facebook.com/events/474456990757479/
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«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21): 

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

  до 19 – «Закрита система». Фотографія та живопис Н. Шульте 

(м. Одеса) 
 

Галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська, 7б): 

https://www.facebook.com/lavragallery/ 

  до 2 –  Персональна виставка скульптурних творів та графічного 

живопису О. Сухоліта (м. Київ)  

  з 3 – «Технології травм». Перша частина міждисциплінарного 

проєкту В. Сидоренка «Всі кольори спектру – це біле 

світло»: живопис, фотографія, відеоарт, інсталяції та 

скульптури 

 

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 

до 5 –  Виставка фіналістів конкурсу МУХі (молодих українських 

художників) 2021: Ю. Захарової (м. Київ), О. Кадзевич 

(м. Одеса), О. Ковач (м. Луцьк / м. Краків) та ін. 
 

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 

 

Артгалерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11): https://portal11.com.ua/ 

 до 12 –  Роботи номінантів премії Portal 11 Art Prize 2021 на тему 

«What is blue?»: Н. Антипіної, Ю. Кутафина, М. Мазура та 

ін. 
 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

 до 5 – «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 – «Дотик часу». Виставка-продаж живопису А. Осмоловської 

(м. Київ) 

https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://www.facebook.com/lavragallery/
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://portal11.com.ua/
https://www.facebook.com/thenakedroom
https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter
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Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 

https://www.triptych-art.com 

до 3 – «ART BAZAR’ 2021». Виставка-продаж робіт сучасних 

художників із колекції галереї 

 

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

https://www.dolesko.com 

  1-28 –  «ХІ Свято новорічної іграшки»: ялинкові іграшки та вітальні 

листівки, новорічно-різдвяна атрибутика, фотомайданчик, 

майстер-класи тощо: https://www.dolesko.com/-HII-Svyato-

Novoriichnoyi-IIgrashki-.html 

  3-28 –  Мистецькі твори художників та скульпторів України у 

межах артпроєкту «Світ очима художників» 

 

Артгалерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 

69): http://www.tsekh.com.ua/?page_uid=1272465439&page_lang_id=3&page_type

=1 

протягом 

місяця 

–  «Атлас в малюнках». Живопис Є. Мермана (м. Київ, Україна 

– м. Тель-Авів, Ізраїль) 

 

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

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

  до 18 – «Це не те, що ти думаєш». Персональний проєкт художниці 

Kinder Album (м. Львів) 

 

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

протягом 

місяця 

–  «Наполеон». Виставковий проєкт Ю. Соломка та О. Ляпіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач віддулу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (044) 425 2326 e-mail: 

dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 

 

 

https://www.triptych-art.com/
https://www.dolesko.com/
https://www.dolesko.com/-HII-Svyato-Novoriichnoyi-IIgrashki-.html
https://www.dolesko.com/-HII-Svyato-Novoriichnoyi-IIgrashki-.html
http://www.tsekh.com.ua/?page_uid=1272465439&page_lang_id=3&page_type=1
http://www.tsekh.com.ua/?page_uid=1272465439&page_lang_id=3&page_type=1
https://www.facebook.com/ShchAC/
https://yagallery.com/

