
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  СІЧЕНЬ  – 2022* 

 

Серед дат місяця: 

01.01 – Новорічне свято 

 – Всесвітній день миру 

20.01 – День Автономної Республіки Крим 

22.01 – День Соборності України 

27.01 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29.01 – День пам’яті героїв Крут 

Головні релігійні свята: 

07.01 – Різдво Христове 

19.01 – Богоявлення. Хрещення Господнє 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 

 

 І Всеукраїнський відкритий конкурс виконавців-інструменталістів 

«Обдаровані»: номінація – скрипка (онлайн; 03.01.): http://fest-

portal.com/ev/pershij-vidkritij-vseukrayinskij-konkurs-vikonavtsiv-

instrumentalistiv-obdarovani-nominatsiya-skripka/ 

 І Всеукраїнська наукова конференція з історії гуманітаристики ХІХ–ХХ 

ст. (до 100-річчя заснування Лаврського музею культів та побуту; 13–

14.01): https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-bereznya-Persha-

Vseukrayins%CA%B9ka-konferentsiya-ukr 

 ІІ Всеукраїнський новорічний фестиваль-конкурс мистецтв (онлайн; 13–

15.01):  http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-novorichnij-festival-13-15-

sichnya-2022-distantsijno-kiyiv/ 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Шамаєвські читання: 

митці, освіта, час» (у режимі oфлайн (або) онлайн на платформі Zoom; 

25.01): https://knmau.com.ua/nauka/konferentsiyi/ 

 Всеукраїнський дистанційний двотуровий конкурс мистецтв «Різдвяна 

Україна» (28–31.01): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-

dvoturovij-konkurs-mistetstv-rizdvyana-ukrayina/ 

 

 

 

                                         
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.12.2021 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/pershij-vidkritij-vseukrayinskij-konkurs-vikonavtsiv-instrumentalistiv-obdarovani-nominatsiya-skripka/
http://fest-portal.com/ev/pershij-vidkritij-vseukrayinskij-konkurs-vikonavtsiv-instrumentalistiv-obdarovani-nominatsiya-skripka/
http://fest-portal.com/ev/pershij-vidkritij-vseukrayinskij-konkurs-vikonavtsiv-instrumentalistiv-obdarovani-nominatsiya-skripka/
https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-bereznya-Persha-Vseukrayins%CA%B9ka-konferentsiya-ukr
https://kplavra.kyiv.ua/ua/26-bereznya-Persha-Vseukrayins%CA%B9ka-konferentsiya-ukr
http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-novorichnij-festival-13-15-sichnya-2022-distantsijno-kiyiv/
http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-novorichnij-festival-13-15-sichnya-2022-distantsijno-kiyiv/
https://knmau.com.ua/nauka/konferentsiyi/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-dvoturovij-konkurs-mistetstv-rizdvyana-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-dvoturovij-konkurs-mistetstv-rizdvyana-ukrayina/
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*** 

 
 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Новорічне співзвуччя» 

(онлайн; 31.12.2021–05.01.2022): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-

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

consonance-2021-ladislavoyu-lyubimovoyu/ 

 Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «Зорянчики & 

Зорянички» (25.12.2021–09.01.2022):  

          http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-

zoryanchiki-amp-zoryanichki/ 

 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/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Біла 

ластівка» (онлайн; 19.12.2021–16.01.2022):  

http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-dityachoyi-ta-

yunatskoyi-tvorchosti-bila-lastivka/ 

 Міжнародний дистанційний конкурс «Новорічна Коляда» (14–17.01): 

http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-konkurs-novorichna-

kolyada/ 

 

До новорічно-різдвяних свят 
 

 Новий рік 2022 на Софії (16.12.2021–16.01.2022; Софійська площа):  

https://www.facebook.com/FolkUkraine 

 «Зимова країна» на ВДНГ (11.12.2021–06.03.2022, Національний комплекс 

«Експоцентр України»): https://vdng.ua/events/zymova-kraina-na-vdnh 

 «Різдвяна Фабрика Мрій» на ВДНГ (27.11.2021–16.01.2022; Національний 

комплекс «Експоцентр України»):  

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

 Святкова локація «Різдво на Подолі» (19.12.2021–23.01.2022; Контрактова 

площа):  

https://moemisto.ua/kiev/noviy-rik-2020-na-podoli-186005.html 

 Музей Нового року на ВДНГ  (26.12.2021–09.01.2022; Національний 

комплекс «Експоцентр України»):  

https://guide.kyivcity.gov.ua/events/muzej-novogo-roku 

 Різдво 2021/2022 у Музеї Ханенків:  

https://www.facebook.com/events/897441704309450/ 
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http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-zoryanchiki-amp-zoryanichki/
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https://www.facebook.com/events/897441704309450/
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Новорічні вистави та вистави  

для дітей під час зимових канікул: 

 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-01-2022 

2, 3, 

 4, 5, 6  

(12:00, 

19:00),  

8,  

(12:00),  

9  

(19:00) 

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

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

 8  

(19:00),  

9  

(12:00) 

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

дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і 

проєкційними ефектами) 

23 – П. Чайковський, А. Лядов, А. Рубінштейн, Е. Гріг, 

Ж. Массне «Снігова королева» (балет на 2 дії) 

 
Київський національний академічний театр оперети: 

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

2  

(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) 

5  

(12:00) 

– Музика В. Домшинського «Білосніжка та семеро гномів» 

(музична казка за мотивами твору братів Грімм). Доступний 

квиток із аудіодискрипцією (для незрячих/слабозорих 

відвідувачів) 

6  

(11:00, 

14:00) 

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

лялькова фантазія для всієї родини) 

8  

(11:00, 

14:00) 

– Музика П. Вальдгарда «Кицькин дім» (музична вистава за 

мотивами однойменної казки С. Маршака) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

1  

     (13:00),  

5, 16  

(12:00) 

–  Музика В. Васалатій «Попелюшка» (казка-мюзикл на 2 дії за 

кіносценарієм Є. Шварца) 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-01-2022
http://operetta.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
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4, 6, 7, 22  

(12:00) 

–  «Снігова королева» (казка на 2 дії за мотивами 

однойменного твору Г. К. Андерсена). У виставі звучать 

вірші І. Франка, В. Сосюри та Р. Бернса 

9  

(12:00) 

–  «Джельсоміно в країні брехунів» (музична казка на 2 дії за 

мотивами твору Дж. Родарі) 

 

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

7  

(12:00) 

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

Г. К. Андерсена) 

7  

(19:00) 

–  Н. Птушкіна «Різдвяні марева» (комедія на 2 дії) 

8  

(12:00) 

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

мотивами однойменного твору О. Волкова) 

 
 Київський національний академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-01 

2, 9  

(12:00) 

–  І. Пелюк «Принцеса Лебідь» (казка-мюзикл) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

5, 16  

(12:00) 

Прем’єра 

–  В. Кошелєв «Крюня» (казка для всієї родини) 

 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua 

5, 16  

(19:00),  

23  

(15:00)  

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

9  

(19:00),  

16  

(15:00) 

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

«Лускунчик і Мишачий король») 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

2  

(15:00),  

3, 4  

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

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

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://molodyytheatre.com/afisha/2022-01
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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(12:00, 

15:00),  

29  

(12:00) 

16  

(12:00) 

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

мотивами української народної казки) 

23  

(12:00) 

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

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2022-01 

2  

(10:30, 

13:00,  

15:30, 

17:30),  

15  

(17:00) 

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

мотивами твору Ш. Перро «Попелюшка») 

2, 8, 9,  

13, 14  

(11:00),  

4, 5, 6  

(11:30) 

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

дійство для дітей за мотивами української народної казки 

«Рукавичка») 

4  

(11:00,  

14:00,  

17:00),  

8  

(10:30,  

13:00, 

15:30, 

17:30),  

15  

(13:00) 

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

історія за казками С. Козлова) 

5  

(11:00, 

14:00, 

17:00),  

9  

(10:30, 

13:00,  

15:30, 

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

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

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2022-01
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17:30),  

14  

(12:00) 

6  

(12:00, 

14:30),  

7  

(11:00, 

14:00) 

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

дітей) 

6  

(18:30),  

14, 28  

(19:00) 

 Премʼєра 

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

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2022 

2  

(12:00, 

16:00),  

18  

(19:00) 

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

3  

(13:00, 

17:00) 

Премʼєра 

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

О. Каретник «Тільки диво») 

4  

(12:00) 

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

5  

(12:00, 

16:00),  

6  

(12:00) 

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

8, 9  

(11:00, 

14:00) 

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

дітей) 

16  

(12:00) 

–  Г. К. Андерсен «Казкові мандри» (музична казка на 2 дії) 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

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

2, 8  

(11:00, 

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

шоу) 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2022
https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
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13:00, 

17:00) 

3, 7  

(11:00, 

13:00, 

17:00) 

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

5  

(11:00, 

13:00),  

12  

(11:00) 

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

6  

(11:00, 

13:00) 

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

казка за мотивами фольклору північних народів) 

9  

(11:00, 

13:00, 

17:00) 

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

казка-забавка) 

16  

(17:00) 

 Премʼєра 

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

П. Треверс) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: https://nut.kiev.ua/sichen-2022/ 

Театр «Сонечко» 

2, 7, 8  

(10:30),  

5  

(11:00),  

9  

(12:00) 

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

Нового року) 

2, 7  

(13:00),  

16  

(12:00) 

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

новорічну ніч) 

2  

(15:30) 

– Бал «Новорічний» 

3  

(10:30),  

6  

(11:00) 

– М. Смілянець «Майстри новорічних чудес» (дивовижна 

історія) 

https://nut.kiev.ua/sichen-2022/


8 

3, 8  

(13:00) 

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

дівчинки Тані) 

3  

(15:30) 

– Бал «Чарівний» 

4  

(11:00),  

15  

(12:00) 

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

гра)  

6  

(15:30, 

18:00),  

7  

(15:30) 

– Бал «Різдвяний» 

8  

(15:30) 

– Бал «Веселий заєць» 

9  

(15:30) 

– Бал «На лісовій галявині» 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

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

2, 3, 4, 5  

(14:00, 

17:00),  

6  

(14:00) 

– Новорічне естрадно-циркове ревю «Нова Снігова королева» 

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

королева») 

 

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

4 – Різдвяний вертеп «Небо і Земля».  Академічний камерний 

хор «Хрещатик» (художній керівник – П. Струць, головний 

диригент – О. Дондик);  

(світова прем'єра) 

– Музика А. Бондаренка, текст О. О’Лір «Кай і Герда» 

(дитячий мюзикл). Дитячий хор «Веселий акцент» Школи 

мистецтв м. Українка (Київська обл.) 

 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

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

3  

(14:00) 

–  «Один вдома» (новорічна історія). Вистава-казка для всієї 

родини від «Сучасного театру» 

 

 

 

https://palace-ukraine.com/afisha/
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
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Міжнародний центр культури і мистецтв  (Жовтневий палац):          

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

1  

(16:00) 

–  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 

15 

(15:00)  

  

 

– 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  

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

2, 3, 4,  

5, 6, 7  

(11:30,  

13:00,  

14:30, 

16:00) 

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

казка-мюзикл) 

 

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

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

2, 3  

(11:00, 

13:00)  

– Новорічне Фікси шоу «Дід Мороз існує!» (вистава для дітей): 

https://kiev.karabas.com/ua/novorichne-fiksi-shou-did-moroz-

isnuye-16 

 

Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6): 

 3  

(12:00) 

– «Снігова королева» (шоу-казка за однойменним твором Г. К. 

Андерсена). Вистава Київського театру пісочної анімації 

«Золотий Лев». Художники – О. Крижановська та 

С. Данильченко, актор – С. Улашев: http://www.golden-

lion.kiev.ua/performance/160919080997 

9    

(14:00) 

– «Ніч перед Різдвом. Вечори на хуторі біля Диканьки» (шоу-

казка за мотивами повісті М. Гоголя «Ніч перед Різдвом»). 

Вистава Київського театру пісочної анімації «Золотий Лев». 

Художники – О. Крижановська та С. Данильченко, актор – 

С. Улашев: http://www.golden-

lion.kiev.ua/performance/221119061139 

 

 

 

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/ru/theatre/dom-arhitektora-210.html
https://kiev.karabas.com/ua/novorichne-fiksi-shou-did-moroz-isnuye-16
https://kiev.karabas.com/ua/novorichne-fiksi-shou-did-moroz-isnuye-16
http://www.golden-lion.kiev.ua/performance/160919080997
http://www.golden-lion.kiev.ua/performance/160919080997
http://www.golden-lion.kiev.ua/performance/221119061139
http://www.golden-lion.kiev.ua/performance/221119061139
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Культурний центр Freedom Hall (вул. Кирилівська, 134): 

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

2  

(12:00) 

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

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

3  

(12:00) 

– 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. 

5, 6, 8  

(12:00, 

18:00) 

– «Зірковий готель» (чарівна новорічна історія). Вистава Студії 

мистецтв Smile (м. Київ) 

 

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

https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska 

3, 4, 5  

(13:00, 

15:00) 

–  «Дім Різдва» (затишне музичне дійство для всієї родини під 

акомпанемент бандури). Вистава Театру «Четверта 

квартира» та проєкту «Музична скринька». Режисер – 

Б. Поліщук: 

https://www.facebook.com/events/784419225757580/ 

 

Концерти та інші події: 

 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-01-2022&page=1 

7 – Різдвяний концерт за участі провідних майстрів оперної та 

балетної сцени 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

13 – Святковий концерт «Різдвяні зустрічі # christmastime». 

Українські колядки і щедрівки, класичні твори Й. Штрауса у 

виконанні артистів та оркестру театру 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

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

7 – Новорічний концерт симфонічного колективу Prime 

Orchestra: https://kontramarka.ua/uk/prime-orchestra-novoricnij-

koncert-72119.html 

9 –  Новорічно-різдвяна концертна програма «White Christmas» 

за участі Національного академічного духового оркестру 

України, струнного квартету Black Tie, солістів: 

П. Ільницького, О. Караїм та Ladies Trio: 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska
https://www.facebook.com/events/784419225757580/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-01-2022&page=1
http://operetta.com.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/prime-orchestra-novoricnij-koncert-72119.html
https://kontramarka.ua/uk/prime-orchestra-novoricnij-koncert-72119.html
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https://concert.ua/uk/event/white-christmas-09-

01?fbclid=IwAR1OaFMW5iy1_UfsIbc2gnXGjzP-

zo24I3QkDc48g71WUoD7Z7rBTTG9WqM 

13 –  «Щедрик». Концерт співака і музиканта, з.а. України Олега 

Скрипки та Національного академічного оркестру народних 

інструментів України (НАОНІ) 

14 – Великий різдвяний концерт Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського 

 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

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

8 – «Радуйся». Різдвяно-новорічний концерт з.а. України Оксани 

Мухи 

 

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

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

8 – Різдвяний концерт симфонічного оркестру Resonance з 

програмою «Рок-хіти»: 

    https://kontramarka.ua/uk/orkestr-resonance-rozdestvenskij-

koncert-rokhity-72315.html 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

 7    

(18:00) 

–  «Різдвяний концерт». Національна заслужена капела 

бандуристів України ім. Г. І. Майбороди (головний диригент 

– н.а. України Ю. Курач, диригент – О. Бояр). Солістка – 

з.а. України І. Пліш 

       8, 9 – «Нові мелодії Різдвяної ночі». Святковий концерт за участі 

симфонічного оркестру та хору театру, виконавців: 

Н. Матвієнко, Т. Штонди, В. Дитюка та ін. 

 

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

 3 

(19:30) 

– Різдвяно-новорічний концерт оркестру Lords of the Sound з 

програмою «Grand Christmas 2022»: 

    https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-grand-shristmas-

71813.html 

 

 

 

https://concert.ua/uk/event/white-christmas-09-01?fbclid=IwAR1OaFMW5iy1_UfsIbc2gnXGjzP-zo24I3QkDc48g71WUoD7Z7rBTTG9WqM
https://concert.ua/uk/event/white-christmas-09-01?fbclid=IwAR1OaFMW5iy1_UfsIbc2gnXGjzP-zo24I3QkDc48g71WUoD7Z7rBTTG9WqM
https://concert.ua/uk/event/white-christmas-09-01?fbclid=IwAR1OaFMW5iy1_UfsIbc2gnXGjzP-zo24I3QkDc48g71WUoD7Z7rBTTG9WqM
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/uk/orkestr-resonance-rozdestvenskij-koncert-rokhity-72315.html
https://kontramarka.ua/uk/orkestr-resonance-rozdestvenskij-koncert-rokhity-72315.html
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-grand-shristmas-71813.html
https://kontramarka.ua/uk/lords-of-the-sound-grand-shristmas-71813.html
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Будинок архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 

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

7 – Новорічний святковий концерт за участі Національного 

ансамблю солістів «Київська камерата» (диригент – 

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

 

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

   1  

(14:30,  

18:00),  

2, 3, 4  

(11:00, 

14:30, 

18:00) 

– Новорічне шоу на воді «Waterland. Три стихії»:  

https://kiev.karabas.com/ua/waterland-tri-stihiyi 

 

 

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

2-16 

 

–  Новорічне шоу «Дива Різдва 2022. Циркова містерія» 

 

На сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва 

«Сузір’я»: https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances 

   8  

(18:00) 

–  «Різдвяне Сузірʼя». Святковий концерт Ансамблю солістів 

«Благовість» 

  11 –  «Американське Різдво made in Ukraine». Концерт музичного 

гурту The Velvet Sun  

 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 

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

13 Премʼєра 

–  Ж. Оффенбах «Казки Гофмана» (опера на 3 дії з прологом та 

епілогом; концертне виконання) 

28 –  Дж. Россіні «Севільський цирульник» (опера на 3 дії) 

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

фантазія на 2 дії) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

20, 21 – Музика М. Варконі «Доріан Грей» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

https://kontramarka.ua/ru/concert/dom-arhitektora-210.html
https://kontramarka.ua/uk/concert/dvorec-sporta-24.html
https://kiev.karabas.com/ua/waterland-tri-stihiyi
https://www.circus.kiev.ua/
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2021&page=3
http://operetta.com.ua/afisha/
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22 –  Ліна Костенко «Маруся Чурай» (поетична драма) 

25 – Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

29, 30 –  Музика В. А. Моцарта «Амадеус» (драматична опера) 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети:  

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

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

22, 30 –  «Хостел 24/7» (милотравматичний жарт; комедія на 1 дію) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

8, 26 –  І. Карпенко-Карий «Безталанна» (драма) 

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

однойменної п’єси Е. Ростана) 

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

Камерна сцена ім. С. Данченка 

 5, 26 – Д. Ковачевич «Радован ІІІ» (театр абсурду або «чорна 

комедія») 

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

29 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

 

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

Основна сцена 

8, 19 –   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія з антрактом) 

Нова сцена 

30  

(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 

3  

(20:00),  

      16, 30  

(12:00),  

23  

(17:00) 

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

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
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4, 27  

(20:00),  

9  

(17:00) 

– «Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової» 

(романтично-фантазійна оповідь за пʼєсою М. Кадо «Жорж 

і Фридерик. Вона та Він») 

Сцена під дахом 

20  

(19:30) 

–  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 

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

вистава на 2 дії) 

9, 28  –  «Батько» (спроба згадати життя; вистава на 2 дії за мотивами  

однойменної п’єси Ф. Зеллера) 

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

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

за мотивами поеми Гомера «Одіссея») 

Мала сцена 

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

 

Київський національний академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-01 

Основна сцена 

5 – О. Пушкін «Капітанська дочка» (ліричні мемуари в 

історичній драмі) 

9, 26 – «Ін’єкція безсмертя» (танцювальна чума з антрактом ; 

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

Камерна сцена 

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

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

В. Винниченка «Момент», «На той бік» 

Мікросцена 

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

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

https://drama-comedy.kiev.ua/
https://molodyytheatre.com/afisha/2022-01
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Ф. С. Фіцджеральда 

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

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

Вистава за мотивами оповідань Р. Карвера, 

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

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

Основна сцена (Салон) 

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

Дж. Маррелла «Сміх лангусти») 

26 – П. Коробчук «Емі Вайнгауз. Тіло і душа» (театрально-

музична вистава) 

31 – «Непередбачена зупинка» («Аварія»). Інсценізація за  

творами Ф. Дюрренматта 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:  

http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

8, 9  

(18:00)  

–  Брати Капранови «Приворотне зілля» (містично-комедійний 

трилер) 

11  –  Е. Берджес «Механічний апельсин» (психологічний трилер) 

Зала Ігоря Славинського 

5, 6  

(19:00),  

16  

(18:00)   

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

 

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

10 –  Т. Малярчук «Жити в Києві» (молоде / смішне) 

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

і Жиркова) 

 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua 

17 –   Г. Фіґейреду «Дім, де ночував Бог» (трагікомедія на 2 дії) 

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

ворога») 

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://theatreonpodol.com/
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://teatr-aktor.kiev.ua/
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Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

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

22  

(12:00) 

–  П. Чайковський «Спляча красуня» (балет-феєрія на 2 дії) 

25 До дня народження російського актора, поета і співака 

В. Висоцького (1938–1980) 

– «Іноходець». Музична моновистава-сповідь за участі 

н.а. України В. Засухіна (вокал, гітара), з.а. України 

П. Коваленка (гітара) 

27 –  В. А. Моцарт «Весілля Фігаро» (концертно-сценічна версія 

на 2 дії) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/ 

Велика зала 

12  

(12:00),  

23  

(11:00),  

29  

(13:00)  

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

16, 22, 29  

(17:00),  

30  

(11:00) 

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

Грімм) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2022 

Велика сцена 

4, 16 – К. Людвіг «Позичте тенора» (комедія) 

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

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: https://nut.kiev.ua/sichen-2022/ 

«Новий український театр» 

3, 19 – В. Сологуб «Комедія про ніжне серце» (водевіль) 

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

 

 

https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://akadempuppet.kiev.ua/
http://tuz.kiev.ua/afisha/Jan_2022
https://nut.kiev.ua/sichen-2022/
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Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 8 

(18:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 15 

(18:00) 

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

 16, 29 

(18:00) 

– «Гуцулка Ксеня» (ексцентрично-музична комедія за 

мотивами оперети Я. Барнича) 

    23  

(18:00) 

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

А. Цагарелі «Ханума») 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

9 –  Г. Квітка-Основʼяненко «Сватання на Гончарівці» 

(українська народна комедія). Вистава Київського 

академічного обласного музично-драматичного театру 

ім. П. К. Саксаганського (м. Біла Церква)  

14 –  «Весілля в Авлабарі» (музична комедія за п’єсою 

А. Цагарелі «Ханума»). Вистава  Київського академічного 

театру українського фольклору «Берегиня» 

 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий 

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

22  

(16:00, 

19:00) 

–   «Маленький принц» (балет на 2 дії на музику В. А. 

Моцарта та українських колискових у виконанні М. 

Пилипчак, за мотивами однойменного твору А. де Сент-

Екзюпері). Вистава Академічного театру «Київ Модерн-

балет», постановка – Раду Поклітару 

 

На сцені Національного центру театрального мистецтва імені Леся 

Курбаса (вул. Володимирська, 23в): 

8 –  Неда Неждана «Той, що відчиняє двері» (містична комедія). 

Вистава НЦТМ імені Леся Курбаса спільно з Театром 

МІСТ: https://www.facebook.com/events/447701996986808/ 

9 –  «І нічого іншого вже не буде» (драма за п’єсою Ж.-Л. 

Лагарса «Я була вдома і чекала, коли піде дощ»). Вистава 

НЦТМ імені Леся Курбаса спільно з Театром МІСТ: 

https://www.facebook.com/events/303700251763865 

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
https://www.facebook.com/events/447701996986808/
https://www.facebook.com/events/303700251763865
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15 –  «Готель "Portal"» (іронічна комедія за мотивами пʼєси Е.-Е. 

Шмітта «Готель між двох світів»). Вистава Київського 

театру Veritas: 

    https://www.facebook.com/events/885654012097775 

29 – О. Уайльд «Серйозно?» (британська комедія). Вистава 

Київського театру Veritas. Режисер – О. Кравченко: 

https://kontramarka.ua/ru/britanska-komedia-serjozno-

64463.html 

 

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

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

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

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

Є. Паперного та ін. Режисер – В. Борисюк 

 

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

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

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

«Прекрасні тіла»). Антрепризна вистава за участі 

К. Кістень, Н. Васько, О. Алімової та ін. (режисер – 

Т. Тихомиров) 

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

вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 

Д. Лаленкова. Режисер – В. Астахов 

 

 

Театральні гастролі 
 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

15 – «Коханці» (за оповіданням А. Чехова «Дама з собачкою»). 

Вистава Харківського театру для дорослих. Режисер – 

К. Душин: https://kontramarka.ua/uk/kohanci-71095.html 

 
На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

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

16 –  «Ніч перед Різдвом» (музична комедія на 1 дію за мотивами 

повісті М. Гоголя). Вистава Чернігівського обласного 

академічного українського музично-драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка. Режисер – А. Бакіров:  

https://www.facebook.com/events/885654012097775
https://kontramarka.ua/ru/britanska-komedia-serjozno-64463.html
https://kontramarka.ua/ru/britanska-komedia-serjozno-64463.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-kultury-i-iskusstv-sbu-139.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/uk/kohanci-71095.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
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    https://kontramarka.ua/uk/nic-pered-rizdvom-71367.html 

 

На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка: 

17 –  «Коляда та й плєс … Ізпрежди віка…» (різдвяні набутки). 

Вистава Івано-Франківського національного академічного 

драматичного театру ім. І. Франка. Режисер – 

Р. Держипільський: https://kontramarka.ua/ru/kolada-ta-j-ples-

72383.html 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

4 Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Сипле сніг» 

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

В. Цимощук 

5 Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93) 

«Сяють весело зірки» 

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

Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (художній 

керівник – В. Чорнокондратенко) 

9 

(16:00) 

– Різдвяний родинний концерт «Сезон радості». Дитячий хор і 

симфонічний оркестр (диригентка – К.  Фортунато, США). У 

рамках програми «Міжнародний музичний табір» 

9 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

«Вишуканість циганського салону» 

– Є. Ліпітюк (сопрано), О. Табуліна (мецо-сопрано), 

О. Рукавішнікова (скрипка), партія фортепіано – Л. Водик 

12 «Радуйся, світе!» Різдвяна музика різних часів і народів 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – О. Баженов). Солісти – В. Матюшенко 

(сопрано), С. Бортник (тенор), А. Башкіна (вокал), А. Гордій 

(флейта), Г. Ковтун (кларнет), Г. Козіонова  (ударні), 

Р. Зайцев (саксофон). За участі Дитячого хору «Ластівка» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського 

району м. Києва (художній керівник – О. Урсатій) 

13 «Шо з Києва та й до Русалима» 

– Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені Л. М. 

https://kontramarka.ua/uk/nic-pered-rizdvom-71367.html
https://kontramarka.ua/ru/kolada-ta-j-ples-72383.html
https://kontramarka.ua/ru/kolada-ta-j-ples-72383.html
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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Ревуцького (художній керівник – В. Курач, диригент – 

А. Смірнов). Солісти – Н. Матвієнко (народний спів), 

А. Паламаренко (художнє слово), В. Іваненко  (сопрано)  

14 За підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні, 

Італійського інституту культури в Україні 

«Така велика любов» 

–  Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – І. Палкін). Солісти – О. Чубарева 

(сопрано), Л. Декаро (тенор, Італія) 

19 

(15:00) 

    Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«Зимовий вертеп» 

–  Т. Школьна та І. Карзанова (народний спів). Акомпанемент – 

Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (художній 

керівник – В. Чорнокондратенко) 

19 

(19:00) 

  Різдвяні симфонії  

І. Небесний – Різдвяні симфонізми на теми українських 

колядок та щедрівок; М. Скорик – Симфонія колядок для 

симфонічного оркестру (присвята І. Малковичу) 

–  Національний заслужений академічний симфонічний 

оркестр України (художній керівник і головний диригент – 

В. Сіренко) 

22 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

«Зацвіла квітками вільна Україна» 

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

Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (художній 

керівник – В. Чорнокондратенко) 

22 

(17:00) 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«До Дня Соборності України» 

– К. Кондрашевська (сопрано), С. Бортник (тенор), Ансамбль 

народних інструментів «Рідні наспіви» 

22 

(19:00) 

«Родина Штраусів» 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – М. Мороз). Солістка – В. Матюшенко (сопрано) 

29 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93) 

«Класика в зимовий вечір» 

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

фортепіано – В. Цимощук 

30 Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка   



21 

(15:00) (вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«М. В. Гоголь: енциклопедія всякої всячини» 

– Д. Бєлозор (художнє слово), К. Кондрашевська (сопрано), 

Н. Данченко (музикознавець), партія фортепіано – 

А. Поліщук 

30 

(15:00) 

Музей театрального, музичного та кіномистецтва 

України (вул. Лаврська, 9, корп. 26) 

Серебряный век «Киев – родина нежная…» (А. Ахматова, 

Б. Пастернак, О. Вертинський, М. Цвєтаєва) 

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

(сопрано), партія фортепіано – Н. Афанасьєва 

30 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

«Навколо світу за 80 хвилин» 

–  Квартет баяністів ім. Миколи Різоля (художній керівник – 

О. Шиян) 

30 

(19:00) 

 Френк Сінатра. Найкраще! 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – О. Баженов). Соліст – В. Костенко (вокал) 

 

Національний будинок органної та камерної музики 

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

Itemid,59/lang,ua/ 

 2 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Майстерня гарного настрою 

–  Т. Рой (флейта), Д. Агапова (арфа) 

 7 

(18:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Різдво-Фест (концерт перший) 

Концерт гарного настрою 

– Заслужені артисти України М. Ліпінська (мецо-сопрано), 

К. Баженова (фортепіано); Ю. Пінчук (сопрано), О. Вознюк 

(тенор), Т. Рой (флейта), О. Стицюк (скрипка), Т. Бабашин 

(контрабас), А. Дубій (баян) 

 8 

(18:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Різдво-Фест (концерт другий) 

Різдво a cappella 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – М. Крістер-Вандаловський) 

14 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

На Старий Новий рік 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

народні артисти України А. Баженов (скрипка), І. Кучер 

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

Т. Гавриленко (мецо-сопрано), К. Баженова (фортепіано); 

С. Андрощук (тенор), Т. Рой (флейта) 

16 

(19:00) 

Колонна зала Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

Коляда-триб’ют (кавер-версії східноукраїнських колядок і 

щедрівок композитора Євгена Петриченка) 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – н.а. України Б. Пліш) 

20 

(19:00) 

Колонна зала Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

Від бароко до джазу 

–  Камерний ансамбль «Равісан», з.а. України М. Сидоренко 

(орган, фортепіано) 

21 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Вольфганг Амадей Моцарт «Реквієм» 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – н.а. України В. Іконник-Захарченко) 

22 

(18:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Творчий вечір з.а. України Марії Ліпінської 

– Камерний ансамбль «Київ», заслужені артисти України 

І. Іщак (контртенор), Г. Бубнова (фортепіано); Лі Цін 

(сопрано), І. Бокал (сопрано), О. Мельничук (сопрано) 

23 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Італійський сувенір 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

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

К. Баженова (фортепіано); С. Котко (колоратурний бас) 

28 

(19:00) 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а) 

Музика зимових снів 

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

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

30 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Англійське бароко 

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

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

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

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: 

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

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

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


23 

Київського національного академічного театру оперети 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

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

 7 

(19:30) 

–  «Красиво». Концерт н.а. України Тіни Кароль 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

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

28 – «На хвилях музики й кохання…». Концерт за участі 

Оркестру народних інструментів ім. В. Васильєвої, 

Ансамблю народного танцю «Горлиця», народних артистів 

України А. Кочерги та О. Василенка: 

    https://kontramarka.ua/uk/na-hvilah-muziki-j-kohanna-

67652.html 

24 –  Концерт Кріса Нормана (Велика Британія) з сольними 

хітами та піснями гурту Smokie (у рамках ювілейного туру 

до 70-річчя від дня народження артиста)    

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

   7  

(19:00) 

–  «Violoncello show space». Концерт за участі Petrov 

Violoncello (Сергій Петров, віолончель) 

  15 

(19:30) 

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

елементів» 

        21 

(19:30) 

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

композиторів у виконанні Ю. Кирилюк (фортепіано), 

Г. Данець (флейта) 

 

 

 

 

ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України: https://nmiu.org/; 

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

протягом 

місяця 

– «Народжена волею, стверджувана зброєю!». Присвячено 

завершенню урочистостей із нагоди 100-річчя Української 

революції 1917–1921 рр., 30-ї річниці створення Збройних 

сил України та вшанування учасників Другого зимового 

походу Армії УНР 

https://palace-ukraine.com/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/na-hvilah-muziki-j-kohanna-67652.html
https://kontramarka.ua/uk/na-hvilah-muziki-j-kohanna-67652.html
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://nmiu.org/
https://www.facebook.com/mist.museum/events
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протягом 

місяця 

– «Хотинська війна 1621 року і доля Центрально-Східної 

Європи». У експозиції виставки: зразки зброї і предметів 

побуту, унікальні предмети – булава, з якою традиційно 

зображують гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, кухоль 

німецьких майстрів 1660-тих рр., оригінал листа з обозу до 

Лева Сапіги, репродукції мініатюр із османської історії 

Ґ. Надірі 1620-тих рр. тощо 

 

Скарбниця Національного музею історії України 

(вул. Лаврська, 9, корпус 12) 

до 30 – «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 

 

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей 

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

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

Галерея протестного мистецтва (І поверх) 

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

місяця 

– «Мистецький барбакан. Ретроспекція». Присвячено осередку 

митців на Майдані – Мистецькому Барбакану. В експозиції 

виставки: матеріали з конструкції та основні атрибути 

побуту – бочка-”Бімба”, 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  

до 16 – Виставка азербайджанського художника Е. Гаджиєва: 

живописні роботи написані в стилі національного 

декоративно-ужиткового мистецтва, в формі синтезу з 

килимовими орнаментами, національним одягом, 

ювелірними виробами. За ініціативи та за підтримки 

Посольства Азербайджанської Республіки в Україні :  

    https://museumshevchenko.org.ua/p/vistavka-robit-eldara-

gadzhiieva-560710 

 

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка (пров. Тараса 

Шевченка, 8а): 

 протягом 

місяця 

–  «Мотанкова дефіляда Олени Сухоцької». Роботи майстрині 

О. Сухоцької: ляльки-мотанки, воскові і бісерні віночки, 

намиста тощо:  

     https://museumshevchenko.org.ua/p/motankova-defiliada-oleni-

sukhotskoyi-559154 

 

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 

Брама Заборовського 

    протягом 

місяця 

– «Брама Заборовського. Ікона стилю». До 275-річчя 

спорудження пам’ятки: матеріали, які розповідають про 

реставрацію споруди та її рецепцію митцями, поетами, 

істориками архітектури: 

    https://st-sophia.org.ua/uk/novini/brama-zaborovskogo-ikona-

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://museumshevchenko.org.ua/p/vistavka-robit-eldara-gadzhiieva-560710
https://museumshevchenko.org.ua/p/vistavka-robit-eldara-gadzhiieva-560710
https://museumshevchenko.org.ua/p/motankova-defiliada-oleni-sukhotskoyi-559154
https://museumshevchenko.org.ua/p/motankova-defiliada-oleni-sukhotskoyi-559154
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://st-sophia.org.ua/uk/novini/brama-zaborovskogo-ikona-stilyu-vistavka-do-275-richchya-sporudzhennya-pam-yatki/
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stilyu-vistavka-do-275-richchya-sporudzhennya-pam-yatki/ 

Музей «Кирилівська церква» 

 протягом 

місяця 

– «Зірка, що від Києва возсіяла». До 370-річчя від дня 

народження святителя Руси-України Димитрія Ростовського 

(в миру Данила Савича Туптала, 1651–1709): https://st-

sophia.org.ua/uk/novini/vidkrittya-vistavki-zirka-shho-vid-

kiyeva-vozsiyala/ 

Музей «Свята Софія» 

    протягом 

місяця 

– «Красуня з вежі». Присвячено святій великомучениці 

Варварі, яка постає перед відвідувачами в одинадцяти 

образах з різних регіонів України (ікони XVIII-XIX ст.): 

https://st-sophia.org.ua/uk/vistavki/temporary/u-muzeyi-svyata-

sofiya-vidkrilas-vistavka-krasunya-z-vezhi/ 

На хорах Софійського собору 

    протягом 

місяця 

–  «Український іконопис XVIII – поч. ХІХ ст.». Експонати з 

фондів Національного заповідника «Софія Київська» та 

Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»: 

https://moemisto.ua/kiev/vistavka-ikon-sofiyi-kiyivskoyi-i-lavri-

239636.html?utm_source=sendplus&utm_medium=email 

 

Національний музей літератури України: http://museumlit.org.ua/language/uk/ 

  6-31 –  До 85-річчя від дня народження письменника, перекладача, 

музикознавця, з.д.м. України М. Кагарлицького (1937–2015; 

з музейної рубрики «Літературний календар») 

  12-31 –  «Ув’язнена муза». До 50-річчя  арештів українських  митців 

і науковців 1972 р.: В. Стуса, Є. Сверстюка, І. Дзюби, 

І. Світличного та ін. (до Дня українського політв’язня) 

  13-31 – «Осяяння». До 85-річчя від дня народження письменника, 

журналіста, кіносценариста Є. Гуцала  (1937–1995; з 

музейної рубрики «Літературний календар») 

  15-10 –  «Ангел постукав у віконце…». До Різдвяно-новорічних свят 

  15-31 – До 80-річчя від дня народження дитячого письменника, 

культурного діяча А. Качана 

 – «Золотий фонд». Художня виставка з колекції Дирекції 

художніх виставок України 

 – «Малюнок для Святого Миколая». Виставка робіт 

переможців конкурсу дитячого малюнка у рамках музейної 

«Літературної резиденції Святого Миколая…» 

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

Міжнародного дня людей з інвалідністю 

 

https://st-sophia.org.ua/uk/novini/brama-zaborovskogo-ikona-stilyu-vistavka-do-275-richchya-sporudzhennya-pam-yatki/
https://st-sophia.org.ua/uk/novini/vidkrittya-vistavki-zirka-shho-vid-kiyeva-vozsiyala/
https://st-sophia.org.ua/uk/novini/vidkrittya-vistavki-zirka-shho-vid-kiyeva-vozsiyala/
https://st-sophia.org.ua/uk/novini/vidkrittya-vistavki-zirka-shho-vid-kiyeva-vozsiyala/
https://st-sophia.org.ua/uk/vistavki/temporary/u-muzeyi-svyata-sofiya-vidkrilas-vistavka-krasunya-z-vezhi/
https://st-sophia.org.ua/uk/vistavki/temporary/u-muzeyi-svyata-sofiya-vidkrilas-vistavka-krasunya-z-vezhi/
https://moemisto.ua/kiev/vistavka-ikon-sofiyi-kiyivskoyi-i-lavri-239636.html?utm_source=sendplus&utm_medium=email
https://moemisto.ua/kiev/vistavka-ikon-sofiyi-kiyivskoyi-i-lavri-239636.html?utm_source=sendplus&utm_medium=email
http://museumlit.org.ua/language/uk/
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Національний музей «Київська картинна галерея»: 

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

протягом 

місяця 

– «Безмежне життя Смерті». Друга частина 

міждисциплінарного проєкту В. Сидоренка «Всі кольори 

спектру – це біле світло»: http://be-inart.com/post/view/4014 

 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

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

   до 2  – «Пори року». Роботи київських мисткинь Н. Канаровської-

Басанець, В. Дромарецької, І. Спорнікової та Н. Карєвої-

Готьє 

 

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

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

  до 23 –  «Бамбук у серці». Китайський живопис і каліграфія 

протягом 

місяця 

–  «Код Дюрера». До 550-річчя від дня народження німецького 

художника і гравера А. Дюрера (1471–1528). В експозиції 

виставки графічні твори майстра та його учнів і 

послідовників: З. Бехама, А. Альтдорфера, В. Губера та ін. 

(з колекції музею) 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

до 23 – «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 

до 10 –  «Reflections» / «Роздуми». Виставка гобеленів О. Пілюгіної 

(смт Решетилівка, Полтавська обл.) 

до 19 –  «Різдвяні історії Києва». Присвячено традиціям святкування 

Різдва та Нового року: ексклюзивні і колекційні експонати 

минулого століття (вітальні листівки місцевого та 

закордонного виробництва, а також української діаспори, 

колекція ялинкових іграшок музею, Дід Мороз 1926 р., 

створений українським художником Г. Світлицьким тощо) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

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

 до 19 –  «Казки мандрівниці Емми». Роботи української художниці 

та письменниці в діаспорі Е. Андієвської  

 

https://www.facebook.com/knag.museum
http://be-inart.com/post/view/4014
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/golovna
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
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Літературно-меморіальний будинок-музей М. Булгакова (філія Музейно-

виставкового центру «Музей історії міста Києва»): 

протягом 

місяця 

– «Булгакови та Мандельштами. Перехрестя». До іменин 

письменника, драматурга, лікаря, уродженця м. Києва 

М. О. Булгакова (1891–1940; з фондів музею) 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

https://honchar.org.ua/ 

   до 30 – «Символ. Традиція. Печворк». Авторські роботи Н. та І. 

Бондар, М. Макаревич, А. Максименко, О. Присяжнюк, 

Н. Шепель 

 

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

  до 9 –  «Різдвяна зоря». Малярство на склі Н. та Р. Юсипчуків 

(м. Косів, Івано-Франківська обл.) 

  до 19 –  «Різдвяна ікона з фондової колекції Музею гетьманства». 

Виставка памʼяток українського іконопису ХVІІІ – початку 

ХХ ст., де ключовими є сюжети, повʼязані  з зимовим 

циклом українських свят та обрядів (зокрема святами 

Святого Миколая Чудотворця і Різдва Христового) 

 

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

http://dvnshu.com 

  до 16 –  Всеукраїнська різдвяна художня виставка (образотворче та  

декоративно-ужиткове мистецтво) 

 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

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

 

до 30 –  «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 

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/ 

https://honchar.org.ua/
http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php
http://dvnshu.com/
https://artarsenal.in.ua/
https://artarsenal.in.ua/vystavka/futuromarennia/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
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ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

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

  до 12 – «Естетика парадоксів». Живопис, графіка О. Мінька 

(м. Львів) 

 

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

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

 

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

https://www.facebook.com/voloshyngallery 

  до 30 –  «Індекс». Персональний проєкт С. Петлюка (м. Львів) 
 

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

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

  до 30 –  «Назустріч відчуженню». Живопис та інсталяції Ю. Пікуля 

(м. Київ) 
 

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

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

 протягом     

місяця 

– «Технології травм». Перша частина міждисциплінарного 

проєкту В. Сидоренка «Всі кольори спектру – це біле 

світло»: живопис, фотографія, відеоарт, інсталяція та 

скульптура 

 

Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104):  

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

до 20 – Конкурс на здобуття премії M17 Sculpture Prize (тема 

конкурсу – «Постгуманізм: Людина у змінюваному 

контексті»): 

https://www.facebook.com/events/421377059640981/ 

протягом     

місяця 

– «Нульовий рік. Ідея Світла». Третя частина 

міждисциплінарного проєкту В. Сидоренка «Всі кольори 

спектру – це біле світло»: живопис, фотографія, відеоарт, 

інсталяція та скульптура 
 

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 

   4-18 – «Коло кольорів». Колективна виставка українських 

живописців: А. Гідори, П. Бевзи, Р. Романишина та ін. 

https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/voloshyngallery
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://www.facebook.com/lavragallery/
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://www.facebook.com/events/421377059640981/
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
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Артгалерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11): https://portal11.com.ua/ 

 до 23 – «Портал у Абстракцію». Роботи українського 

абстракціонізму художників, представників різноманітних 

технік: М. Урбана, Н. Білика, Л. Гуцалюка та ін. (з колекції 

галереї) 
 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

 до 16 – «Корекція пам’яті». Виставковий проєкт П. Ряски 

(м. Ужгород) 
 

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

https://www.triptych-art.com 

до 21 –  «Пейзаж з птахами». Живопис А. Криволапа 

 

Артгалерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 

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

=1 

протягом 

місяця 

–  «Затишшя». Виставка робіт Ж. Дубової та М. П. Мікишкової 

(Словаччина) 

 

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

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

протягом 

місяця 

– «Тихий годинник…». Персональний проєкт Р. Тремби 

(м. Ужгород) 

 

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

  до 15 –  «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://portal11.com.ua/
https://www.facebook.com/thenakedroom
https://www.triptych-art.com/
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/

