
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЛЮТИЙ  – 2022* 

 

Серед дат місяця: 

01–07.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин 

13.02 – Всесвітній день радіо 

15.02 – День вшанування учасників бойових дій на 

територіях інших держав 

16.02 – День вшанування військового журналіста України 

20.02 – День Героїв Небесної Сотні 

 – Всесвітній день соціальної справедливості 

21.02 – Міжнародний день рідної мови 

 – День екскурсовода 

26.02 – День кримського спротиву російській окупації 

 Головні релігійні свята: 

15.02 – Стрітення Господнє 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 
 

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

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

 ІІ Міжнародний конкурс-фестиваль скрипалів ім. О. Горохова (03–13.02): 

https://www.facebook.com/102176368953459/photos/a.102180475619715/132

851292552633 

 Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Підкори сцену» (очна та 

дистанційна участь; 05–06.02): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-

konkurs-festival-mistetstv-pidkori-stsenu-ochna-ta-distantsijna-uchast/ 

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурний 

туризм: український та зарубіжний досвід» (11.02): 

http://nsku.org.ua/?p=18144 

 ІІІ Всеукраїнський дистанційний вокально-інструментальний фестиваль 

«Музична казка» (12–13.02): http://fest-portal.com/ev/iii-vseukrayinskij-

distantsijnij-vokalno-instrumentalnij-festival-muzichna-kazka-12-13-lyutogo-

2022-kiyiv/ 

 Всеукраїнський багатожанровий двотуровий конкурс мистецтв «Зимові 

витинанки» (онлайн; 14.02): http://fest-portal.com/ev/14-02-2022-

distantsijno-kiyiv-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-dvoturovij-konkurs-

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 31.01.2022 р.). 
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням. 
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mistetstv-zimovi-vitinanki/ 

 І Всеукраїнський міжвузівський відкритий конкурс хорових диригентів 

ім. О. С. Тимошенка (14–17.02): https://knmau.com.ua/i-vseukrayinskij-

mizhvuzivskij-vidkritij-konkurs-horovih-dirigentiv-imeni-o-s-timoshenka/ 

 ІІІ Всеукраїнський науково-творчий проєкт «Сучасне музикознавство та 

виконавство: від теоретичного музикознавства до виконавської практики» 

(14–19.02, Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра): 

https://glieracademy.org/ііі-всеукраїнський-науково-творчий-п/ 

 Міжнародна науково-практична конференція «Хорова школа України: від 

витоків до сьогодення. Музикознавча та педагогічна діяльність академіка 

Олега Семеновича Тимошенка (до 90-річчя від дня народження)» (17.02, 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського): 

https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Inf._list-konferentsiyi-Timoshenko-

17.02-1.pdf; https://knmau.com.ua/nauka/konferentsiyi/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс творчості «Створюй своє майбутнє 

зараз!» (19.02): http://fest-portal.com/ev/stvoryuj-svoye-majbutnye-zaraz-

mizhnarodnij-festival-konkurs-tvorchosti/ 

 Всеукраїнський вокальний онлайн конкурс Artstream (19.02): http://fest-

portal.com/ev/vseukrayinskij-vokalnij-onlajn-konkurs-artstream/ ;  

https://www.facebook.com/artstreamworld/ 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва PRO 

Dance Fest (20.02): http://fest-portal.com/ev/pro-dance-fest-vseukrayinskij-

festival-konkurs-horeografichnogo-mistetstva/ 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічних мистецтв Kyiv Dance 

Festival (20.02): http://fest-portal.com/ev/kiyiv-dance-festival-vseukrayinskij-

festival-konkurs-horeografichnih-mistetstv/ 

 Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «Арт-Трамплін» 

(25.02–15.03): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-

bagatozhanrovij-konkurs-art-tramplin/ 

 Міжнародна науково-практична конференція «Музично-театральне 

мистецтво у глобалізованому світі: проблеми і пошуки» (21–23.02, 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського): 

https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Informatsiya-pro-konferentsiyu-

2022-r.pdf; https://knmau.com.ua/nauka/konferentsiyi/ 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надій» (26.02): 

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

mistetstv/ 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс «Талановитий Я» 

(26–27.02): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-festival-konkurs-

talanovitij-ya/ 
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*** 

 VІ Всеукраїнський двотуровий професійний конкурс учнівського та 

студентського музичного мистецтва «Чарівний камертон» (очна та 

дистанційна участь; І тур (01–07.02), ІІ тур (11–13.02), м. Дніпро):  

https://muzunion.com/?p=1034&fbclid=IwAR0_zmTe0HE9vmn93zvlv5F40x5

E3k0s-0_fBrsGmVTDya-weGgHE1dvc4U 

 V Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв Pearls of Talent (онлайн; 

10–13.02, м. Одеса): http://fest-portal.com/ev/v-vseukrayinskij-festival-

konkurs-mistetstv-pearls-of-talent-odesa-ukrayina/ 

 Всеукрaїнський дистанційний конкурс фото-, кіно- та аудіовізуальних 

мистецтв Світ ISee (11.02): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

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

 Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс  «Зiрковий 

драйв» (онлайн; 12.02): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-dvoturovij-

bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-zirkovij-drajv/ 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії ЯwriteR 

(18.02): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-

avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/ 
 

Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 
https://opera.com.ua/afisha?month=01-02-2022 

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

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

фантазія на 2 дії за мотивами творів М. Гоголя) 

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

 

Київський національний академічний театр оперети: 

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

12 – Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

16, 17 – Музика М. Варконі «Доріан Грей» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

18 –  Музика В. А. Моцарта «Амадеус» (драматична опера) 

19 –  Ліна Костенко «Маруся Чурай» (поетична драма) 

25, 26 –  «THE BALL» / «БАЛ» (музично-пластична вистава) 
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http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-dvoturovij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-zirkovij-drajv/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-02-2022
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Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети:  

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

6 – «Смак черешні» (вистава-подорож). Музично-любовна 

авантюра у виконанні заслужених артистів України 

С. Мельника та І. Калашнікової. Режисер – н.а. України В. 

 Шестопалов 

13 –  «Біля мого вікна» (музична історія, в основі вистави пісні 

барда Л. Сергєєва). Режисер – н.а. України О. Білозуб 

18 – «Торішній сніг» (історія в стилі танго за п’єсою 

О. Миколайчука-Низовця «Зніміть з небес офіціанта, або 

Навіщо нам торішній сніг») 

20  

(12:00, 

15:00) 

– «Гусеня» (лялькова вистава-гра для дітей від 3-х років за 

мотивами однойменної п’єси Н. Гернет та Т. Гуревич) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

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

однойменної п’єси Е. Ростана) 

9, 18 – О. Чепалов «Співай, Лоло, співай!» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману Г. Манна «Вчитель Гнус, або Кінець 

одного тирана» та фільму «Блакитний янгол») 

10, 27 –  І. Карпенко-Карий «Безталанна» (драма) 

11, 23 –  Г. Ібсен «Пер Гюнт» (драма на 2 дії) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

       1, 24 –  М. Кропивницький «Комедія на руїнах» (комедія) 

       3, 20 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

      10, 23 – Д. Ковачевич «Радован ІІІ» (театр абсурду або «чорна 

комедія») 

 

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки: 

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

Основна сцена 

2, 24 –   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія на 2 дії) 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
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Нова сцена 

5, 12  

(17:00),  

28  

(20:00) 

– «Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової» 

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

і Фридерик. Вона та Він») 

  6  

(17:00),  

24  

(20:00) 

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

25  

(20:00) 

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

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

театру імені Лесі Українки 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі 

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

Основна сцена 

4, 19 –  С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/плакати/розуміти) 

6, 25 – М. Смілянець «Моменти» / «Momenti» (паперова рапсодія; 

вистава на 2 дії) 

10, 24 –  «Одіссею, повертайся додому» (епопея очікування; вистава 

за мотивами поеми Гомера «Одіссея») 

11, 22 –  «Батько» (спроба згадати життя; вистава на 2 дії за мотивами  

однойменної п’єси Ф. Зеллера) 

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

Мала сцена 

 4, 27 –  І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія 

одного рішення) 

5 –  Д. Данілов «Людина з Броварів» (оперативна розробка  на 1 

дію) 

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

 

Київський національний академічний Молодий театр: 
https://molodyytheatre.com/afisha/2022-02 

Основна сцена 

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

історичній драмі) 

https://drama-comedy.kiev.ua/
https://molodyytheatre.com/afisha/2022-02


6 

20 – «Ін’єкція безсмертя» (танцювальна чума з антрактом 

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

Камерна сцена 

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

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

В. Винниченка «Момент», «На той бік» 

Мікросцена 

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

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

Ф. С. Фіцджеральда 

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

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

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

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

Основна сцена (Салон) 

9 – «Експеримент» (сатирична фантасмагорія; вистава без 

антракту за книгою С. та А. Ханіних «Осінній жираф») 

13 – П. Коробчук «День Святого Валентина» (музична вистава у 

супроводі гурту The Velvet Sun) 

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

Дж. Маррелла «Сміх лангусти») 

24, 25 –  «Куди я з вами не піду» (майже комедія; вистава за пʼєсою 

М. Хейфеця «Надвечірʼя з rock-n-roll-om») 

27  

(12:00) 

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

27  

(19:00) 

– П. Коробчук «Ключові клапани» (музична вистава у 

супроводі гурту The Velvet Sun) 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:  

http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

13  

(18:00),  

15  

(19:00)  

–  Брати Капранови «Приворотне зілля» (містично-комедійний 

трилер) 

Зала Ігоря Славинського 

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://theatreonpodol.com/
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3, 4  

(19:00),  

27  

(18:00) 

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

11  

(19:00),  

12, 13  

(18:00) 

–  Д. Черчілль «Право на ліво» (жінки жартують) 

 

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

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

14 – О. Лягушонкова «Дискотека моєї мами» (майже комедія). 

Вистава у рамках проєкту OPEN_MIND_СТУДЕНТ 

(режисер – Т. Губрій) 

 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua 

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

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

ворога») 

 

Український малий драматичний театр (вул. Олеся Гончара, 33): 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/ukrainskij-dramaticnij-malij-teatr-90.html 

5 –  «Чуттєва м’ята» (вистава за творами Г. Тютюнника) 

11 –  Г. Пінтер «Коханець» (драма на 1 дію) 

12 –  І. Вирипаєв «Валентинів день» (мелодрама на 2 дії) 

18 –  «Точка зору» (вистава за мотивами нарисів О. Кобилянської 

та Лесі Українки) 

19 – «Маклена Граса» (драма-нуар; вистава за мотивами 

однойменної п’єси М. Куліша) 

27 –  «Зозуля» (неземна історія про земне; вистава за мотивами 

повісті В. Шевчука «Місяцева зозулька із ластів’ячого 

гнізда») 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

12 –  Л. ван Бетховен «Фіделіо» (опера на 2 дії) 

17  

(15:00),  

18  

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

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

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/ukrainskij-dramaticnij-malij-teatr-90.html
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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(19:00),  

19  

(12:00, 

15:00) 

24, 25 

(19:00),  

26, 27  

(12:00, 

18:00) 

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

(мюзикл на 2 дії) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2022-02 

Велика зала 

5, 19, 20  

(11:00),  

26  

(13:00)  

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

3  

(15:00),  

9  

(12:00),  

12  

(19:00),  

25  

(15:00, 

19:00) 

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

20  

(17:00),  

23  

(12:00) 

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

Грімм) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-

5.html?gclid=EAIaIQobChMImr3SkdjR9QIVC9d3Ch1UuQSaEAAYASAAEgKEgv

D_BwE 

Велика сцена 

5, 14 

(19:00),  

13  

(18:00) 

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

10, 20 – «Легенди Бахчисарая» (феєрія на 1 дію за мотивами 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2022-02
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html?gclid=EAIaIQobChMImr3SkdjR9QIVC9d3Ch1UuQSaEAAYASAAEgKEgvD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html?gclid=EAIaIQobChMImr3SkdjR9QIVC9d3Ch1UuQSaEAAYASAAEgKEgvD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html?gclid=EAIaIQobChMImr3SkdjR9QIVC9d3Ch1UuQSaEAAYASAAEgKEgvD_BwE
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(19:00),  

26  

(15:00) 

кримськотатарських казок). Режисер – А. Сеітаблаєв 

 18, 19 – «Аутсайдери» (вистава за мотивами творів Дж. Орвелла та 

В. Пелевіна) 

    19  

(12:00) 

– «Чарівні мандри» (дитяча музична вистава за мотивами 

казки  Г. К. Андерсена «Кресало») 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

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

13  

(17:00) 

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

казка за мотивами фольклору північних народів) 

26  

(17:00) 

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

П. Треверс) 

 

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

«Новий український театр» 

9, 28 – М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

13  

(15:00, 

19:00),  

14, 21  

(19:00) 

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

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 6 

(18:00) 

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

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

«Ханума») 

14 – «Гуцулка Ксеня» (ексцентрично-музична комедія за 

мотивами оперети Я. Барнича) 

20 

(18:00) 

–  «Животоки» (етношоу) 

 

*** 

https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
https://nut.kiev.ua/
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
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На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

6 –   «Пароль Фламінго» (комедія). Антрепризна вистава за 

участі О. Атанасової-Лук’яненко, О. Яровенка, 

К. Рубашкіної та ін. 

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

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

Режисер – Т. Аркушенко 

13 –   Р. Хоудон «Третій зайвий» (комедія). Антрепризна вистава 

за участі А. Кошмал, Д. Соловйова, К. Вертинської та ін. 

Режисер – В. Белозоренко 

16 – «Анна Кареніна» (постановка на 2 дії за романом 

Л. Толстого). Антрепризна вистава за участі О. Сумської, 

В. Протасова, І. Рощиної та ін. 

25 –   «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 

 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий 

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

11 –  «Лускунчик» (балет на 2 дії  за казкою Е. Т. А. Гофмана 

«Лускунчик і Мишачий король» на музику 

П. Чайковського). Вистава Академічного театру «Київ 

 Модерн-балет». Лібрето, хореографія та постановка – Раду 

Поклітару  

12 – В. Шекспір «Ромео і Джульєтта» (балет на музику 

С. Прокоф’єва). Головні партії виконують: народні артисти 

України К. Кухар та О. Стоянов 

24 –   «Лебедине озеро. Сучасна версія» (балет на 2 дії на музику 

П. Чайковського). Вистава Академічного театру «Київ 

 Модерн-балет». Лібрето, хореографія та постановка – Раду 

Поклітару  

26 – «Вій» (балет на музику О. Родіна; містична історія за 

однойменним твором М. Гоголя). Вистава Академічного 

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

постановка – Раду Поклітару  

 

 

 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
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На сцені Національного центру театрального мистецтва імені Леся 

Курбаса (вул. Володимирська, 23в): https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalnij-

centr-teatralnogo-mistectva-im-lesa-kurbasa-abo-nctm-im-lesa-kurbasa-446.html 

4  –  «Пропащі. Дорослі історії» (вистава-роздум за сюжетами 

мініп’єс Т. Вільямса). Вистава Київського театру Veritas. 

Режисер – О. Кравченко 

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

Київського театру Veritas. Режисер – О. Кравченко  

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

Вистава НЦТМ імені Леся Курбаса спільно з Театром МІСТ 

 

На сцені Національного центру Олександра Довженка (вул. Васильківська,1): 
https://dovzhenkocentre.org/event/vystava-v-o-p-stsena-

6/?wcs_timestamp=1644692435 

12 –  Д. Корчинський «В.О.П.» / «Взводний опорний пункт» 

(військова притча). Антрепризна вистава за участі 

В. Муштей, В. Чорного, Н. Борушка та ін. Режисер – 

А. Хостікоєв 

 

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

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

14 – М. Камолетті «Боїнг-Боїнг» (комедія положень). 

Антрепризна вистава за участі О. Сумської, М. Ягодкіної, 

Г. Хостікоєва та ін. Режисер – Є. Паперний 

 

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

15, 16 –  «Бог». Вистава Театральної акторської майстерні Богдана 

Бенюка (м. Київ) за однойменною пʼєсою В. Алена 

18 –  О. Анненко «Поцілунок Монро». Вистава Театру Strong 

5.222 (м. Київ) 

 

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

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

4  

(20:00) 

–  М. Камолетті «Лазанья по-французьки» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участі Д. Лаленкова, Є. Паперного, 

Г. Хостікоєва та ін. 

9 –  «Історії кохання для дорослих» (кабаре-комедія за новелами 

З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участі 

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

Режисер – В. Жила 

10 –  Н. Птушкіна «Час кохати» (лірична комедія). Антрепризна 

вистава за участі О. Жураківської, В. Біблів, С. Кияшка та 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalnij-centr-teatralnogo-mistectva-im-lesa-kurbasa-abo-nctm-im-lesa-kurbasa-446.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalnij-centr-teatralnogo-mistectva-im-lesa-kurbasa-abo-nctm-im-lesa-kurbasa-446.html
https://dovzhenkocentre.org/event/vystava-v-o-p-stsena-6/?wcs_timestamp=1644692435
https://dovzhenkocentre.org/event/vystava-v-o-p-stsena-6/?wcs_timestamp=1644692435
https://kontramarka.ua/ru/theatre/dom-kultury-i-iskusstv-sbu-139.html
http://actorhall.com/
https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
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ін. Режисер – Т. Губрій 

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

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

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

–  В. Жила 

27  

(20:00) 

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

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

Д. Лаленкова, О. Ігнатуші та ін. 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

2 

(19:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

–  О. Чубарева (сопрано), партія фортепіано – М. Віхляєва 

 3 

(17:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  (вул. Велика 

Васильківська, 121) 

«Гамбурзькі музичні вечори» 

– К. Кондрашевська (сопрано), А. Поліщук (фортепіано), 

А. Юша-Криса (скрипка) 

3 

(19:00) 

Композитор Олег Кива (1947–2007) 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 

(художній керівник і головний диригент – В. Матюхін). 

Солісти – О. Нікітюк (сопрано), Д. Назимчук (сопрано), 

П. Грищенко (баритон) 

4 

(19:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Музичні аромати Франції» 

–  Л. Деордієва (фортепіано) 

7 

(19:00) 

Хіти джазу 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – О. Вікулов). Солістка – А. Башкіна (вокал) 

9 

(19:00) 

 «Якось в гостях у великого Вівальді» 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

Національного будинку органної та камерної музики 

України (диригент – Б. Пліш), І. Пліш (сопрано), Н. Пилатюк 

(скрипка), Н. Фоменко (клавесин) 

10 

(17:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  (вул. Велика 

Васильківська, 121) 

«Квіти України у вирії мелодій» 

– К. Кондрашевська (сопрано), А. Юрченко (баритон). 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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Акомпанемент – Ансамбль народних інструментів 

«Дивограй» (художній керівник – В. Чорнокондратенко) 

12 

(19:00) 

Героям Небесної Сотні присвячується 

«МРІЯ ПРО СВОБОДУ» 

– Київський камерний оркестр (головна диригентка – 

Н. Пономарчук). Соліст – Д. Ткаченко (скрипка) 

13 

(12:00) 

«Недільний вікенд з Оркестром»  

–  Кавер-версії казок Чарівного саду у виконанні Академічного 

симфонічного оркестру  Національної філармонії України 

(диригент – А. Кедровський) 

14 

(19:00) 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(вул. М. Грушевського, 1) 

«Романс про кохання» 

–  О. Чубарева (сопрано). Акомпанемент – квартет гітаристів 

«Київ»: В. Шаруєв, М. Шаруєва, О. Григорович, Р. Черемних 

16 

(19:00) 

«Симфонічні фантазії з джазовим присмаком» 

– Авторський вечір композитора і музиканта О. Саратського 

(фортепіано) за участі Національного заслуженого 

академічного симфонічного оркестру України (художній 

керівник та головний диригент – В. Сіренко) 

17 

(19:00) 

Й. Гассе Опера-cерената «Марк Антоній і Клеопатра» 
(концертне виконання) 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

(диригентка – Н. Сікорська, клавесин). Партія контральто – 

О. Табуліна, партія сопрано – А. Твердова  

18 

(19:00) 

Сен-Санс, Массне 

–  Академічний симфонічний оркестр НФУ (головний 

диригент – М. Дядюра). Соліст – М. Бушков (скрипка, 

Бельгія) 

19 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93) 

«Ностальгія у зимовий вечір» 

–  Р. Якобінчук (мецо-сопрано), Р. Смоляр (бас). Акомпанемент 

– квартет гітаристів «Київ»: В. Шаруєв, М. Шаруєва, 

О. Григорович, Р. Черемних 

20 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

«М. Лисенко: Кохані жінки та музика» 

–  К. Кондрашевська (сопрано), О. Харламов (бас) 

20 

(19:00) 

Будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45а) 

Фридерик Шопен (до 211-ої річниці від дня народження) 
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–  І. Порошина (фортепіано) 

20 

(19:00) 

Героям Небесної Сотні присвячується 

«Народжена вільною» (музично-літературна композиція) 

–  Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені 

Л. М. Ревуцького (головний диригент – В. Курач, диригент – 

А. Смірнов) 

24 

(19:00) 

«Ти моя мелодія…». Присвячується оперному та 

естрадному співаку (баритон), композитору, н.а. СРСР 

Мусліму Магомаєву (1942–2008) 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – О. Баженов). Соліст – В. Березняков (баритон) 

27 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

«О, музика, яке це справді диво…» 

–  Т. Андрієвська-Боденчук (фортепіано) 

 

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 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

Великий концерт з маленьких шедеврів 

–  Камерний ансамбль «Київ», І. Пліш (сопрано), М. Ліпінська 

(мецо-сопрано), Г. Бубнова (орган) 

 4 

(19:00) 

Будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45а) 

Вівальді, Бах, Гендель 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», І. Іщак (контратенор), 

В. Чікіров (ліричний баритон), Г. Бубнова (фортепіано) 

 5 

(18:00) 

Будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45а) 

Вечір французької музики 

–  Камерний ансамбль «Равісан» 

 6 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Подорож старою Європою 

–  А. Баженов (скрипка), Т. Гавриленко (мецо-сопрано), Т. Рой 

(флейта), Т. Бабашин (контрабас), К. Баженова (клавесин) 

10 

(19:00) 

Будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45а) 

Відлуння музичного Відня 

– С. Котко (колоратурний бас), Н. Пилатюк (скрипка), 

Т. Войтех (фортепіано) 

12 

(19:00) 

Будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45а) 

до Дня святого Валентина 

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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Про кохання і не тільки… 

–  Камерний ансамбль «Київ-Брасс» 

13 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Музика старовинної Англії 

–  Р. Меліш (контратенор), Т. Рой (флейта), А. Шипунов 

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

(клавесин), В. Бондар (художнє слово) 

17 

(19:00) 

Будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45а) 

Кохання в музиці  

–  Камерний ансамбль «Київ», М. Ліпінська (мецо-сопрано) 

19 

(19:00) 

Колонна зала Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

Памʼяті Героїв Небесної Сотні 

Моцарт «Реквієм» 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – І. Король, Австрія) 

20 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Памʼяті Героїв Небесної Сотні 

Стабат Матер 

– О. Люба (сопрано), І. Пацуля (сопрано), Р. Меліш 

(контратенор), І. Єрмак (флейта-траверсо), Т. Андрієвська 

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

(віолончель), Н. Фоменко (клавесин) 

26 

(18:00) 

Будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45а) 

Музичний сувенір 

– Камерний ансамбль «Равісан», О. Басистюк (сопрано), 

І. Іщак (контратенор), В. Чікіров (ліричний баритон), 

Г. Бубнова (фортепіано) 

27 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Музична подорож Італією 

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

(колоратурний бас) 

 

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-02-

2022&page=2 

20 – В. А. Моцарт «Реквієм». Виконавці: солісти Національної 

опери України, хор Національної опери України (головний 

хормейстер – Б. Пліш), симфонічний оркестр Національної 

опери України (головний диригент – М. Дядюра) 

 

 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-02-2022&page=2
https://opera.com.ua/afisha?month=01-02-2022&page=2
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Київський національний академічний театр оперети: 

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

3, 4 –  Концерт «10 тенорів» (Україна – Польща) 

13, 14 – «Музика сердець». Святкова шоу-програма до Дня святого 

Валентина 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: 

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

5 –  «Музична подорож крізь час». Концерт за участі Vera 

Brenner (волинка, вокал), А. Бреннера (перкусії), 

А. Полуденної  (скрипка), О. Козинця (гітара) 

19 –  «Без фальші». Концерт з.а. України З. Рожок. Ведучий – н.а. 

України О. Кравченко 

23  «Біля білого роялю» 

–  «Чоловічі розмови». Творча зустріч з актором театру і кіно, 

з.а. України Борисом Георгієвським 

25 «Літературна вітальня» 

– «Кохання з присмаком снігу». Вечір із сучасною поетесою 

Лесею Мудрак 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

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

 18, 19 

(19:30) 

– «Notre dame de Paris Le Concert». Концертне виконання 

мюзиклу за романом В. Гюго «Собор Паризької Богоматері». 

Музика – Р. Коччанте 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

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

15 –  Співачка Йолка (Є. Іванців) з концертною програмою «Мені 

легко» 

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

А. Чорного 

 

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

25 –  Концерт рокгурту «Кіно» (РФ) 

 

 

 

 

 

http://operetta.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://palace-ukraine.com/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/concert/dvorec-sporta-24.html
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Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

   4  

(19:00) 

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

жіночого квартету MIRA 

   5 

(19:30) 

– «Кінорганум». Відомі саундтреки до кінофільмів  у 

виконанні струнного квінтету Eclectic Sound Orchestra 

(диригент – С. Лихоманенко) 

  11 

(19:30) 

– «Piano Space». Концерт фортепіанної музики у виконанні 

Ю. Кирилюк 

  14 

(17:30, 

19:00, 

20:30) 

–   Шоу-програма «День закоханих під зоряним небом» 

  18 

(19:30) 

–  Повнокупольне музичне шоу «Vivat Opera» з програмою 

«Love is in the air» за участі К. Болкуневич (сопрано), 

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

О. Мільграндт (віолончель) 

  26 

(19:30) 

–  «Класика під зірками – Allegretto». Концертна програма за 

участі Г. Васильєва (скрипка), Я. Скірської (скрипка), 

О. Городецького (альт), В. Тичини (віолончель) та ін. 

 

Київський академічний музично-драматичний циганський театр 

«Романс» (пр-т Перемоги, 38): https://kontramarka.ua/uk/theatre/ciganskij-teatr-

romans-344.html 

4, 11, 25 –  «Вечір пʼятниці». Концертна програма при свічках 

 

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

   4-27 –  Циркова шоу-програма «Цирк тиГРА. Шоу сміливих» 

 11, 14  

(19:00),  

 12, 13  

(12:00,   

16:00) 

– Циркова шоу-програма «У пошуках кохання. Циркові історії» 

 

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

     3 –  «Намисто красних пісень». Концерт Академічного 

камерного хору «Хрещатик» 

11 – «Українська зима». Концерт Українського академічного 

фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» 

https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/theatre/ciganskij-teatr-romans-344.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/ciganskij-teatr-romans-344.html
https://www.circus.kiev.ua/
http://actorhall.com/


18 

Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6): 

14   

(20:00) 

–  «Bonjour Paris». Концерт з французьких хітів про кохання   у 

виконанні Національного академічного духового оркестру 

України. Солістка – А. Башкіна (вокал): 

https://kiev.karabas.com/ua/bonjour-paris-francuzki-hiti-pro-

kohannya 
27 

(20:00) 

– Концерт з хітів гурту Queen у виконанні оркестру 

GosОrchestra під керуванням О. Госачинського: https://z-p3-

upload.facebook.com/events/672084147536376/  

 

Будинок вчених НАН України (вулиця Володимирська, 45а): 

https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-ucenyh-nan-ukrainy-

124.html?gclid=EAIaIQobChMIjvfjhpDV9QIVC0WRBR1MqgFkEAAYASAAEgIZ

K_D_BwE 

13  

(17:00) 

 до Дня закоханих 

–  Концерт Муніципальної академічної чоловічої хорової 

капели ім. Л. М. Ревуцького 

14 –  А. Зарецька з концертною програмою «З присмаком джазу» 

за участі солістів Муніципальної академічної чоловічої 

хорової капели ім. Л. М. Ревуцького: Б. Пархоменка (тенор), 

І. Голдибана (тенор), Д. Хоменка (баритон) та ін.: 

https://www.facebook.com/events/633931414591713 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu/muzey-

diaspori 

 5  

(16:00) 

–  «Птахи, квіти та інші частини тіла». Вечір сюрреалістичної 

поезії, присвячений українській поетесі Еммі Андієвській 

 

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 

протягом 

місяця 

– «Рятував від небуття. Музейний простір і всесвіт особистості 

Федора Ернста». До 130-річчя  від дня народження  

мистецтвознавця, пам’яткоохоронця та музейного діяча 

Ф. Ернста (1891–1942) 

https://kiev.karabas.com/ua/bonjour-paris-francuzki-hiti-pro-kohannya
https://kiev.karabas.com/ua/bonjour-paris-francuzki-hiti-pro-kohannya
https://z-p3-upload.facebook.com/events/672084147536376/
https://z-p3-upload.facebook.com/events/672084147536376/
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-ucenyh-nan-ukrainy-124.html?gclid=EAIaIQobChMIjvfjhpDV9QIVC0WRBR1MqgFkEAAYASAAEgIZK_D_BwE
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-ucenyh-nan-ukrainy-124.html?gclid=EAIaIQobChMIjvfjhpDV9QIVC0WRBR1MqgFkEAAYASAAEgIZK_D_BwE
https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-ucenyh-nan-ukrainy-124.html?gclid=EAIaIQobChMIjvfjhpDV9QIVC0WRBR1MqgFkEAAYASAAEgIZK_D_BwE
https://www.facebook.com/events/633931414591713
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 21 – «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) 

 

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) 

до 20 –  «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 

 

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
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
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Національний художній музей України:   

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

 до 6 –  «Тату, шолом тисне. Сучасне мистецтво з колекції NAMU». 

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

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

 

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

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

  4-27 – «Справдешні чудовиська». Твори н.х. України 

М. Примаченко (1909–1997) 

протягом 

місяця 

– «США – Україна. Історія однієї картини. Реституція. 

Дослідження. Реставрація». Національний науково-

дослідний реставраційний центр України представляє 

відреставровану роботу художника М. Паніна «Таємний 

виїзд Івана Грозного перед опричниною» (полотно, олія,  

1911 р.) з Дніпровського художнього музею 

 

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

Шевченка, 8а): 

 до 28 –  «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» 

 до 10 –  «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 

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 

https://www.facebook.com/namu.museum/
https://www.facebook.com/namu.museum/
https://museumshevchenko.org.ua/
https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/
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/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/
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Національний музей «Київська картинна галерея»: https://knag.museum/ 

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

 до 6 – «Відкриті фонди. Класики сучасного мистецтва». Виставка з 

презентацією оновленого альбому, де представлено роботи 

сучасних українських митців із колекції музею: Т. Сільваші, 

А. Криволапа, І. Марчука та ін. 

  до 14 Міжмузейний виставковий проєкт А. Криволапа до 100-

річчя музею 

– «Ніч… Відбиток часу». Живопис та графіка у творчості 

художників України ХIX, XX та XXI ст.: А. Криволапа, 

А. Куїнджі, М. Глущенка, Г. Світлицького, Т. Шевченка із 

зібрань Національного художнього музею України, 

Національного музею Тараса Шевченка, Національного 

музею «Київська картинна галерея», приватних колекцій 

І. Воронова, Е. Димшиця та Ю. Комелькова 

  до 20 – «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/ 

   з 4 – «Анатоль Петрицький. Заперечення банальності». В 

експозиції: оригінальні ескізи театральних костюмів 

художника-новатора, реформатора національної сценографії 

А. Петрицького (1895–1964, з колекції Музею театрального, 

музичного та кіномистецтва України) 

 

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

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

  до 27 –  «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) 

 

Музей книги і друкарства України: https://www.mkdu.com.ua 

  до 6 –  «Зимовий сад». Живопис К. Косьяненко (м. Київ) 

 

 

 

 

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/ 

https://knag.museum/
https://www.facebook.com/knag.museum
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/golovna
https://www.mkdu.com.ua/
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/
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Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

https://www.facebook.com/DecArtMuseum/?ref=bookmarks 

до 6 – «Дивосвіт України». Ювілейна виставка картин та хатньої 

ікони О. Охапкіна (м. Олександрія, Кіровоградська обл.) 
 

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

Хмельницького, 7): 

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

до 6 – «Trovare equilibrio» / «Мистецтво балансу». Персональна 

виставка живопису О. Богацької 

до 10 –  «Нереїди». Фотовиставка К. Томчук 

  

 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста 

Києва»): http://www.sholomaleichemmuseum.com 

до 15 – Виставка робіт учасників Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнка «Українсько-єврейська зустріч: наші 

історії неповні одна без одної – 2021» 
 

Музей шістдесятництва (філія Музейно-виставкового центру «Музей історії 

міста Києва»): http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu/muzey-

shistedisyatnitstva 

до 20 – «Ціна свободи». Про діяльність тридцяти українських 

політвʼязнів 1972 року (світлини, документи, художні 

роботи Б. Курлікова, Г. Герчака, Г. Севрук, П. Заливахи, 

табірні вишивки І. Сеник тощо). До 50-річчя масових 

політичних арештів в Україні:  

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

proekty/filiya-muzeyu-istoriyi-mista-kiyeva-muzey-

shistdesyatnitstva-prezentuvala-vistavku-tsina-svobodi-do-50-

richchya-masovih-politichnih-areshtiv-v-ukrayini-25-01-20-

02.html 

 

Літературно-меморіальний будинок-музей М. Булгакова (філія Музейно-

виставкового центру «Музей історії міста Києва»): 

до 21 – «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/; https://www.facebook.com/honcharmuseum/ 

   до 28 Віртуальна виставка 

– «Іван Гончар. Збирач». До 110-річчя від дня народження 

http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/DecArtMuseum/?ref=bookmarks
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
http://www.sholomaleichemmuseum.com/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu/muzey-shistedisyatnitstva
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu/muzey-shistedisyatnitstva
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/filiya-muzeyu-istoriyi-mista-kiyeva-muzey-shistdesyatnitstva-prezentuvala-vistavku-tsina-svobodi-do-50-richchya-masovih-politichnih-areshtiv-v-ukrayini-25-01-20-02.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/filiya-muzeyu-istoriyi-mista-kiyeva-muzey-shistdesyatnitstva-prezentuvala-vistavku-tsina-svobodi-do-50-richchya-masovih-politichnih-areshtiv-v-ukrayini-25-01-20-02.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/filiya-muzeyu-istoriyi-mista-kiyeva-muzey-shistdesyatnitstva-prezentuvala-vistavku-tsina-svobodi-do-50-richchya-masovih-politichnih-areshtiv-v-ukrayini-25-01-20-02.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/filiya-muzeyu-istoriyi-mista-kiyeva-muzey-shistdesyatnitstva-prezentuvala-vistavku-tsina-svobodi-do-50-richchya-masovih-politichnih-areshtiv-v-ukrayini-25-01-20-02.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/filiya-muzeyu-istoriyi-mista-kiyeva-muzey-shistdesyatnitstva-prezentuvala-vistavku-tsina-svobodi-do-50-richchya-masovih-politichnih-areshtiv-v-ukrayini-25-01-20-02.html
https://honchar.org.ua/
https://www.facebook.com/honcharmuseum/
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скульптора, графіка, етнографа, н.х. України І. М. Гончара 

(1911–1993): 

https://www.facebook.com/events/1392225291228659?ref=new

sfeed; https://moemisto.ua/kiev/virtualna-3d-vistavka-u-muzeyi-

gonchara254586.html?utm_source=sendplus&utm_medium=em

ail 

 

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

https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska 

  до 20 – «Віктюк, vivat!». Представлено ескізи костюмів до вистави 

«Дама без камелій» за п’єсою Т. Реттігана сценографа  

А. Александровича-Дочевського та його плакати до вистави 

«Священні чудовиська» за п’єсою Ж. Кокто у постановці 

режисера Р. Г. Віктюка (1936–2020) на сцені Національного 

академічного театру російської драми імені Лесі Українки 

(до 85-річчя від дня народження Маестро): 

    https://www.facebook.com/events/766449431425704?acontext 

 

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

http://dvnshu.com 

 до 6 –  Виставка живопису та графіки Сюєчен Чжан, К. Сопєлкіної, 

З. Шевчука, О. Штепури 

 –  «Твоя територія творчості». Роботи учнів Артстудії «Творча 

кухня» (м. Київ) 

 10-27 – «В’єтнам ‒ Україна». Всеукраїнська художня виставка з 

творів українських художників, виконаних в різних видах та 

жанрах образотворчого мистецтва, які розкривають тему 

В’єтнаму та України (до 30-річчя встановлення 

дипломатичних відносин між країнами) 

 

11-19 –  «Країна митців». Художня виставка  ГО «Барви Життя» 

 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

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

 

Мала галерея 

з 8 –  «Близько». Фотопроєкт Т. Бичка (м. Львів) 

протягом 

місяця 

–  «Моделювання». Онлайн-проєкт в межах фотографічного 

напряму Лабораторії сучасного мистецтва галереї: 

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

modelyuvannya/ 

https://www.facebook.com/events/1392225291228659?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1392225291228659?ref=newsfeed
https://moemisto.ua/kiev/virtualna-3d-vistavka-u-muzeyi-gonchara254586.html?utm_source=sendplus&utm_medium=email
https://moemisto.ua/kiev/virtualna-3d-vistavka-u-muzeyi-gonchara254586.html?utm_source=sendplus&utm_medium=email
https://moemisto.ua/kiev/virtualna-3d-vistavka-u-muzeyi-gonchara254586.html?utm_source=sendplus&utm_medium=email
https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska
https://www.facebook.com/events/766449431425704?acontext
http://dvnshu.com/
https://artarsenal.in.ua/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
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Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» (вул. Хрещатик, 2): 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

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

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

  до 4 –  «Такий шалений світ». Живопис О. Павлова (м. Київ) 

 

Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea» (вул. Софіївська, 

11-15): 

  до 25 Відеоарт: Босх/Далі/Пікассо 

– «Dali.Digital.Surrealism». Цифрова панорамна містерія на 

теми творчості С. Далі; 

–  «Ієронім Босх: химери, що оживають». Фантасмагоричне 

шоу на теми творчості «професора жахів» – І. Босха; 

– «Picasso: періоди геніальності». Проєкції, голограми, 

візуальні метаморфози за мотивами творчості П. Пікассо: 

https://www.facebook.com/events/1683733995299591 

до 27 – «Зимові фантазії TARASA». Живопис Т. Триндика 

(м. Дніпро): 

https://www.facebook.com/events/1065699120947141/ 

до 27    «Символізм кохання» (відеоарт у двох частинах)  

– Частина І присвячена творчості австрійського художника-

символіста Г. Клімта (1862–1918); 

– Частина ІІ представляє творчість французького імпресіоніста 

П.-О. Ренуара (1841–1919) 

 

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

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

до 6 –  «День 2020–2021». XXIII Міжнародна фотовиставка  
переможців і призерів фотоконкурсу  газети «День»  в 

номінаціях: «Український світ», «Політика», «Фото з 

історією», «Світ очима дітей»:  

  https://uadim.in.ua/tpost/94peczvh41-xxiii-mzhnarodna-

fotovistavka-den-2020-2 

   до 5 – «Carte e terre. Папери та глини». Виставковий проєкт  
І. Вештак-Остроменської, де представлено 

експериментальні роботи в різних техніках кераміки та 

черпаного паперу 

https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/events/1683733995299591
https://www.facebook.com/events/1065699120947141/
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://uadim.in.ua/tpost/94peczvh41-xxiii-mzhnarodna-fotovistavka-den-2020-2
https://uadim.in.ua/tpost/94peczvh41-xxiii-mzhnarodna-fotovistavka-den-2020-2
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Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4): 

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

  до 2 –  «Сенси відповідей». Виставка-продаж сучасних українських 

митців Ю. Коваля та З. Горобйова 
 

«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22а): 

https://www.facebook.com/KarasGallery/ 

  до 8 –  «Рефлексії». Артобʼєкти П. Вербицької (м. Київ) 
  з 10 –  Живопис М. Оспіщевої (м. Київ) 

 

Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104):    
https://www.facebook.com/m17art.center/ 

до 12 – «Нульовий рік. Ідея Світла». Третя частина 

міждисциплінарного проєкту В. Сидоренка «Всі кольори 

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

інсталяція та скульптура 
 

Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2): 

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

до 10 –  «Тиші час». Живопис М. Малильо (м. Київ) 

 

Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 

28/2):https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks 

  до 5 – Виставка-продаж сучасного і класичного живопису. Твори 

О. Гнилицького, Ф. Захарова, С. Чаркіна, В. Лободи та ін. 

 10-26 – «У пошуках амазонок». Виставка-продаж робіт 

В. Колесникова (живопис, графіка) 

 

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

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

до 27 – 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 20 –  «Тіні незабутих предків». Роботи В. Адкозалової (м. Київ) 
 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

 до 2 – «Біль/Це не моє». Виставковий проєкт С. Туріни та 

В. Радченка  
 

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

https://www.triptych-art.com 

до 4 – «Триптих. Пауза». Живопис Б. Аразяна (Словенія) 

https://www.facebook.com/goldensection.auction/
https://www.facebook.com/KarasGallery/
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://portal11.com.ua/
https://www.facebook.com/thenakedroom
https://www.triptych-art.com/
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Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19в): 

https://www.dolesko.com; https://www.facebook.com/cultureartcenter 

4-19 – «Щоденники Душі». Персональна виставка графіки 

М. Заворотнього (м. Київ) 

 

Артгалерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 

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

=1 

до 12 –  «Затишшя». Виставка робіт Ж. Дубової та М. П. Мікишкової 

(Словаччина) 

 

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

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

до 5 – «Тихий годинник…». Персональний проєкт Р. Тремби 

(м. Ужгород) 

 

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

  до 12 –  «Яма». Виставковий проєкт О. Половця (м. Київ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач віддулу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (044) 425 2326 e-mail: 

dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 

 

 

https://www.dolesko.com/
https://www.facebook.com/cultureartcenter
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/

