
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  КВІТЕНЬ  – 2022
*
 

 

Серед дат місяця: 

01.04 – День сміху 

02.04 – Міжнародний день дитячої книги 

06.04 – Всесвітній день мультфільмів 

 – Міжнародний день спорту заради миру та розвитку 

07.04 – Всесвітній день здоров’я 

11.04 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів 

12.04 – Всесвітній день авіації і космонавтики 

16.04 – День навколишнього середовища (День довкілля) 

 – Міжнародний день цирку 

18.04 – Міжнародний день пам’яток та історичних місць 

 – День пам’яток історії та культури 

21.04 – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

22.04 – Міжнародний день Матері-Землі 

23.04 – Всесвітній день книги й авторського права 

26.04 – День Чорнобильської трагедії 

 – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і 

катастроф 

 – Міжнародний день інтелектуальної власності 

28.04 – Всесвітній день охорони праці 

29.04 – Міжнародний день танцю 

30.04 – Міжнародний день джазу 

Головні релігійні свята 

07.04 – Благовіщення Пресвятої Богородиці 

17.04 – Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя) 

24.04 – Світле Христове Воскресіння. Великдень 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 
 

 Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Сяйво Хортиці» 

(онлайн; 16.04): 

http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-

vikovih-obmezhen-syajvo-hortitsi/ 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 07.04.2022 р.). 
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням. 

https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2022/kalend2022.pdf
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-syajvo-hortitsi/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-syajvo-hortitsi/
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*** 

 Професійний двотуровий конкурс вокалізів «Kamerton» (І тур онлайн 

25.04, м. Черкаси): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-konkurs-

vokaliziv-kamerton/ 

 Міжнародний онлайн-фотоконкурс «Кримські історії» (25.03–25.04): 

https://www.facebook.com/events/1095539564257720/ 
 

 

Театри в умовах воєнного стану  
 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Основна сцена 

9 –  П. Квілтер «Незрівнянна» (комедія на 2 дії) 

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

мотивами роману Г. Манна «Вчитель Гнус, або Кінець 

одного тирана» та фільму «Блакитний янгол») 

15, 16,  

28 

– Д. Чирипюк «Кар’єра Никодима Дизми» (сатиричний 

детектив за мотивами однойменного роману Т. Доленга-

Мостовича)  

17 –  «Три товариші» (вистава на 2 дії за мотивами однойменного 

роману Е. М. Ремарка) 

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

21 – Г. Квітка-Основ’яненко «Шельменко-денщик» (комедія на 

2 дії) 

22 –  А. Міллер «Всі мої сини» (вистава на 2 дії) 

24 –  І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія на 2 дії) 

30  

(12:00) 

–  І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля» (комедія на 2 дії) 

30  

(19:00) 

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

Камерна сцена ім. С. Данченка 

9 – «Трамвай "Бажання"» (вистава на 1 дію за мотивами 

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-konkurs-vokaliziv-kamerton/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-konkurs-vokaliziv-kamerton/
https://www.facebook.com/events/1095539564257720/
http://ft.org.ua/ua/program
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10 –  Л. Нурен «Війна» (вистава на 1 дію) 

12 –  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

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

26 – «Крум» (вистава на 1 дію за мотивами однойменної п’єси 

Х. Левіна) 

29 – «Радован ІІІ» (ексцентрична комедія на 2 дії за мотивами 

однойменної п’єси Д. Ковачевича) 

30 –  А. Камю «Калігула». Вистава режисера І. Уривського 

 

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки: 

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

Нова сцена 

9 

(16:00) 

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

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

театру імені Лесі Українки 

10  

(16:00) 

–   Дж. Маррелл «Актрисі завжди вісімнадцять...» (вистава без 

антракту) 

17  

(12:00) 

–  «У країні казок» (вистава за мотивами творів 

Г. К. Андерсена) 

Сцена під дахом 

17  

(16:00)  

–  Л. Зорін «Варшавська мелодія» (лірична драма на 1 дію) 

 

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

40): http://teatr-aktor.kiev.ua 

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

комедія з антрактом) 

6 –  Дж. Стерджес «7 розгніваних джентльменів» (комедія для 

дорослих на 2 дії за мотивами фільму Акіри Куросави «Сім 

самураїв») 

11 –  А. Чехов «Вишневий сад» (вистава на 2 дії) 

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

ворога») 

18 – Г. Фіґейреду «Дім, де переночував Бог» (трагікомедія на 

2 дії) 

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

 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
http://teatr-aktor.kiev.ua/
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Київський незалежний театр «Між трьох колон» (Львівська площа, 14): 

https://kyivmaps.com/ua/places/teatr-miz-troh-kolon1 

10 –  «33 постріли» (вистава на 2 дії за  п’єсами А. Чехова) 

15 – «Жертви кохання» (романтична комедія за оповіданнями 

О'Генрі) 

17 –  В. Єловікова «Смертельно хворі» (комедія) 

 
 

*** 

 

 

На сцені Національного центру Олександра Довженка (вул. Васильківська, 

1):    

Сцена № 6 

9 – «Квіти для Елджернона» (дуже людяна історія за 

однойменним твором Д. Кіза). Вистава «Дикого театру» 

(м. Київ). Режисер – В. Федотова: 

   https://kyivmaps.com/ua/events/kviti-dla-eldzernona 

15  

(20:00) 

–  Н. Ворожбит «Кайдаші. 2.0.» (комедія за мотивами І. Нечуя-

Левицького «Кайдашева сім’я»): 

    https://kyivmaps.com/ua/events/kajdasi-201 

 

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

13  

(20:00) 

–  «Час кохати» (лірична комедія за п’єсою Н. Птушкиної 

«Поки вона помирала»). Антрепризна вистава за участі 

О. Жураківської, В. Біблів, С. Кияшка та ін. Режисер – 

Т. Губрій: https://kontramarka.ua/uk/cas-kohati-69414.html 

14  

(20:00) 

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

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

Т. Губрій: https://parter.ua/ru/event/silni-slabki-zhinki-14-04  

17  

(20:00) 

– «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: https://parter.ua/ru/event/divichnik-17-04  

https://kyivmaps.com/ua/places/teatr-miz-troh-kolon1
https://kyivmaps.com/ua/events/kviti-dla-eldzernona
https://kyivmaps.com/ua/events/kajdasi-201
https://kontramarka.ua/uk/cas-kohati-69414.html
https://parter.ua/ru/event/silni-slabki-zhinki-14-04
https://parter.ua/ru/event/divichnik-17-04
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Театральні гастролі 

 
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України 

9 –  Б. Барський «Ромео і Джульєтта» (комедія). Вистава Театру 

«Маски» (м. Одеса). Режисер – н.а. України Г. Делієв: 

https://parter.ua/ru/event/maski-shou 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

протягом 

місяця 

–  Онлайн-трансляції концертів : 

http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/; 

https://www.facebook.com/philukr/  

 
 Національний палац мистецтв «Україна»:https://palace-ukraine.com/afisha/ 

9 –   Концерт «METALLICA Show SM Tribute» з симфонічним 

оркестром: https://kiev.karabas.com/ua/metallica-show-sm-

tribute 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):   

 12 –  З.а. України Петро Чорний з концертною програмою «На 

долонях степу» за участі гурту Black and soul, А. Лапіної та 

гурту «Циганські наспіви» ім. Миколи Федоренкова: 

https://parter.ua/ru/event/petro-chornii 

13 – Концерт Національного заслуженого академічного народного 

хору України ім. Г. Г. Верьовки: https://parter.ua/ru/event/hor-

im-verovki 

20 –  «Танцювальний батл». Концерт Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського та Грузинського державного академічного 

ансамблю пісні і танцю RUSTAVI: 

    https://parter.ua/ru/event/tancyuvalnii-batl 

 

Палац спорту:  

8, 9 –  Концерт гурту «Бумбокс»: https://kontramarka.ua/uk/bumboks-

45226.html 

 

https://parter.ua/ru/event/maski-shou
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/
https://www.facebook.com/philukr/
https://palace-ukraine.com/afisha/
https://kiev.karabas.com/ua/metallica-show-sm-tribute
https://kiev.karabas.com/ua/metallica-show-sm-tribute
https://parter.ua/ru/event/petro-chornii
https://parter.ua/ru/event/hor-im-verovki
https://parter.ua/ru/event/hor-im-verovki
https://parter.ua/ru/event/tancyuvalnii-batl
https://kontramarka.ua/uk/bumboks-45226.html
https://kontramarka.ua/uk/bumboks-45226.html
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Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського:  

19 – Концерт Грузинського державного академічного ансамблю 

пісні і танцю RUSTAVI: https://parter.ua/ru/event/rustavi 

 

Київський планетарій: 

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

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

  20 

(19:30) 

–  «Sax Solo». Музичне шоу за участі Кента Ігараші (саксофон) 

та симфонічного оркестру Almia Music у складі Є. Дубовика 

(рояль), С. Дяченка (бас, контрабас), І. Пашнюка (ударні) 

  26 

(19:30) 

–  «STALKER». Концерт органної музики за участі О. Болюх 

(орган), В. Солодовнікова (рояль) у супроводі перкусійних 

інструментів 

  27 

(19:30) 

– Мистецький проєкт «Шоу Італійської музики під зоряним 

небом» за участі О. Гаврачинської (скрипка), М. Орлова 

(саксофон), Ю. Олійник та С. Юрченка (вокал) 

 

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

протягом   

місяця 

– Онлайн-трансляції концертів та інших подій: 

https://www.facebook.com/actorhall/ 

 

Концерти на інших локаціях: 

 9 –  Спільний концерт двох гуртів: «Жадан  і собаки» (м. Харків) 

та «Брати Гадюкіни» (м. Львів): 

    https://kyivmaps.com/ua/events/zadan-i-sobaki-ta-brati-gadukini 

11 – «Найвища точка почуттів». Концерт Анни Єгоян: 

https://parter.ua/ru/event/anna-egojan 

11 –  «MRoom13». Концерт співака Mélovin (К. Бочаров): 

https://parter.ua/ru/event/melovin 

14 –  Концерт українського рокгурту KARNA: 

https://kiev.karabas.com/ua/karna 

 16 

 

–  Концерт співака Артема Пивоварова: 

    https://parter.ua/ru/event/artem-pivovarov 

23 – «Симфонічні Рок-Хіти. Найкраще». Концерт симфонічного 

оркестру Universe Orchestra: 

    https://concert.ua/uk/event/symphonic-rock 

29 

(20:00) 

– Концерт українського музичного гурту Latexfauna: 

https://kiev.karabas.com/ua/latexfauna-kyiv 

https://parter.ua/ru/event/rustavi
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
http://actorhall.com/
https://www.facebook.com/actorhall/
https://kyivmaps.com/ua/events/zadan-i-sobaki-ta-brati-gadukini
https://parter.ua/ru/event/anna-egojan
https://parter.ua/ru/event/melovin
https://kiev.karabas.com/ua/karna
https://parter.ua/ru/event/artem-pivovarov
https://concert.ua/uk/event/symphonic-rock
https://kiev.karabas.com/ua/latexfauna-kyiv
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Онлайн-проєкти: 

7-30 –  Аудіоказки Українською: 

https://kyivmaps.com/ua/events/audiokazki-ukrainskou 

до 30 –  Весняна школа «Українська єднає»: 

https://kyivmaps.com/ua/events/vesnana-skola-ukrainska-ednae 

 

 

 

ВИСТАВКИ 

 

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

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

протягом 

місяця 

– Про діяльність музею під час воєнного стану, віртуальна 

екскурсія, ознайомлення з цифровою колекцією та постійно 

діючими експозиціями, анонси подій на сайті та фейсбук-

сторінці музею 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: https://knag.museum/ 

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

протягом 

місяця 

– Колекції та експозиції музею, історія створення, архів 

виставок тощо 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

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

протягом 

місяця 

–  Архів виставкових проєктів та інших заходів, ознайомлення 

з колекціями музею, новинами: 
 

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

Хмельницького, 7): 

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

протягом 

місяця 

– «Бабин яр». Віртуальна інтерактивна виставка із 

застосуванням VR-технологій:  

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

proekty/14315.html 

 

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

виставкового центру «Музей історії міста Києва»): 

протягом 

місяця 

–  Віртуальний тур музеєм: https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-

tours/muzej-bulgakova 

 

 

https://kyivmaps.com/ua/events/audiokazki-ukrainskou
https://kyivmaps.com/ua/events/vesnana-skola-ukrainska-ednae
https://nmiu.org/
https://www.facebook.com/mist.museum/events
https://knag.museum/
https://www.facebook.com/knag.museum
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/DecArtMuseum/?ref=bookmarks
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/14315.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/14315.html
https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-tours/muzej-bulgakova
https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-tours/muzej-bulgakova


8 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

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

 

 Кримський дім (вул. Омеляновича-Павленка, 9): http://crimean.house.tilda.ws/ 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

 

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

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

протягом 

місяця 

–  Віртуальний тур виставкою П. Вербицької «Рефлексії», план 

галереї на 2022 рік, світлини попередніх виставкових 

проєктів тощо 
 

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

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

до 24 – Благодійний проєкт «Підтримка, можливості, допомога»: 

https://m17.kiev.ua/en/exhibition/pidtrymka-mozhlyvosti-

dopomoga/?fbclid=IwAR1c3m6G2g5shVp3DNmFbuqGLe9cFk

D5aXHBghMTV0YQuhvnCdoUZG0lNI4 

 

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

протягом

місяця 

– З творами живопису, графіки та скульптури відомих 

українських художників із колекції галереї та з іншими 

виставковими проєктами, які відбувались раніше в галереї, 

можна ознайомитись на сайті 
 

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

протягом

місяця 

– Віртуальна екскурсія архівними виставковими проєктами, 

відеосюжети, анонси подій тощо: 

   https://yagallery.com/exhibitions?show=next 

 

 

Мала галерея 

протягом

місяця 

–  «Моделювання». Онлайн-проєкт в межах фотографічного 

напряму Лабораторії сучасного мистецтва галереї: 

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

modelyuvannya/ 

протягом

місяця 

– Онлайн-виставка робіт переможця та фіналістів 

фотоконкурсу «Кримські історії» – 2021 (спільно з 

Національною спілкою фотохудожників України):  
http://crimean.house.tilda.ws/krymski-istorii 

https://artarsenal.in.ua/
http://crimean.house.tilda.ws/
https://www.facebook.com/KarasGallery/
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://m17.kiev.ua/en/exhibition/pidtrymka-mozhlyvosti-dopomoga/?fbclid=IwAR1c3m6G2g5shVp3DNmFbuqGLe9cFkD5aXHBghMTV0YQuhvnCdoUZG0lNI4
https://m17.kiev.ua/en/exhibition/pidtrymka-mozhlyvosti-dopomoga/?fbclid=IwAR1c3m6G2g5shVp3DNmFbuqGLe9cFkD5aXHBghMTV0YQuhvnCdoUZG0lNI4
https://m17.kiev.ua/en/exhibition/pidtrymka-mozhlyvosti-dopomoga/?fbclid=IwAR1c3m6G2g5shVp3DNmFbuqGLe9cFkD5aXHBghMTV0YQuhvnCdoUZG0lNI4
https://portal11.com.ua/
https://yagallery.com/
https://yagallery.com/exhibitions?show=next
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/onlajn-proyekt-modelyuvannya/
http://crimean.house.tilda.ws/krymski-istorii
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Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач віддулу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (066 9651500)  

e-mail: dif@nplu.org  

 

 


