
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ТРАВЕНЬ  – 2022
*
 

 

Серед дат місяця: 

01.05 – День весни та праці (День міжнародної солідарності 

трудящих) 

03.05 – Всесвітній день свободи преси 

05.05 – Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

08.05 – День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв 
Другої світової війни 

 – День матері 

09.05 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

14.05 – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої 

світової війни 

15.05 – Міжнародний день сім’ї 

 – День пам’яті жертв політичних репресій 

17.05 – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного 

суспільства 

18.05 – День боротьби за права кримськотатарського народу 

 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 

(1944) 

 – Міжнародний день музеїв 

19.05 – День вишиванки 

20.05 – День науки 

21.05 – День Європи 

 – Всесвітній день культурного різноманіття задля 

співробітництва та розвитку 

22.05 – День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі 

поблизу Канева 

24.05 – День слов’янської писемності і культури 

25.05 – День філолога 

28.05 – День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження 

31.05 – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

Головні релігійні свята 

24.05 – Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 01.05.2022 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
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 Міжнародний творчий марафон «Єдина мирна Україна» (благодійний 

онлайн-проєкт на підтримку ЗСУ): https://mir-

fest.com.ua/mir_u_ukraini/?fbclid=IwAR2_iwl-

d5qUypJUPR3D4ZJw1mK1csEqaBY9STEDfG96dUiRpfxcCyGnU3s 

  Міжнародний дистанційний фестиваль-марафон української культури 

«Мистецька Сотня» (20.04–20.12.2022):  

https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-

8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A

0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38 

 Міжнародний благодійний багатожанровий двотуровий конкурс «Україна 

в моєму серці. Талановитий світ» (онлайн; 28.04–05.05, Україна – 

Словаччина): 

https://drive.google.com/file/d/1nmEjyhjnOnzMyeBvi_fBUaPoYUzCebLV/vie

w?fbclid=IwAR3ejGeV_wqN7c2FEisCgyyzHOD3TehpcoNGSMfnOVes_LM

2att1GBNhKzk; 

https://www.facebook.com/photo?fbid=8131550196871174&set=gm.5106425

039444205 

 VІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Universe of Arts» 

(онлайн; другий тур 01–04.05, м. Одеса):  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=511584907332112&set=a.1153532669

55280; https://u19arts.wixsite.com/home 

 ХХХVІІІ Міжнародний багатожанровий двотуровий дистанційний 

фестиваль-конкурс мистецтв «Зіркова весна» (05.05, м. Київ): 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=275979781418063&set=gm.69599057

1544947  

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль талантів «Розправ крила, 

Україно!» (онлайн; 10.05, м. Одеса):  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2123140567855925&set=gm.5600667

92098574 

 Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Буду жити в 

Україні» (онлайн; 15–21.05, м. Харків):  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1114472565802792&set=gm.5130730

577013651 

 Міжнародний благодійний дистанційний двотуровий багатожанровий 

фестиваль-конкурс «Перлина Дніпра» (21.05):  

https://www.facebook.com/events/366213002117836/?ref=newsfeed 

 Всеукраїнський дистанційний двотуровий конкурс мистецтв «Квітуча 

вільна Україна» (22–31.05, м. Дніпро):  

https://drive.google.com/file/d/1TYR85rQcwNoCO5phLLx-kg0DmqX-P-

G3/view?fbclid=IwAR2ae-

yjH3DQ71lHfF7qUcyGO6y60rp4Fv9U_ojML9rEOE7uwH6Uvx5L1IY 

 Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «Все буде Україна 2022» 

https://mir-fest.com.ua/mir_u_ukraini/?fbclid=IwAR2_iwl-d5qUypJUPR3D4ZJw1mK1csEqaBY9STEDfG96dUiRpfxcCyGnU3s
https://mir-fest.com.ua/mir_u_ukraini/?fbclid=IwAR2_iwl-d5qUypJUPR3D4ZJw1mK1csEqaBY9STEDfG96dUiRpfxcCyGnU3s
https://mir-fest.com.ua/mir_u_ukraini/?fbclid=IwAR2_iwl-d5qUypJUPR3D4ZJw1mK1csEqaBY9STEDfG96dUiRpfxcCyGnU3s
https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38
https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38
https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38
https://drive.google.com/file/d/1nmEjyhjnOnzMyeBvi_fBUaPoYUzCebLV/view?fbclid=IwAR3ejGeV_wqN7c2FEisCgyyzHOD3TehpcoNGSMfnOVes_LM2att1GBNhKzk
https://drive.google.com/file/d/1nmEjyhjnOnzMyeBvi_fBUaPoYUzCebLV/view?fbclid=IwAR3ejGeV_wqN7c2FEisCgyyzHOD3TehpcoNGSMfnOVes_LM2att1GBNhKzk
https://drive.google.com/file/d/1nmEjyhjnOnzMyeBvi_fBUaPoYUzCebLV/view?fbclid=IwAR3ejGeV_wqN7c2FEisCgyyzHOD3TehpcoNGSMfnOVes_LM2att1GBNhKzk
https://www.facebook.com/photo?fbid=8131550196871174&set=gm.5106425039444205
https://www.facebook.com/photo?fbid=8131550196871174&set=gm.5106425039444205
https://www.facebook.com/photo/?fbid=511584907332112&set=a.115353266955280
https://www.facebook.com/photo/?fbid=511584907332112&set=a.115353266955280
https://u19arts.wixsite.com/home
https://www.facebook.com/photo/?fbid=275979781418063&set=gm.695990571544947
https://www.facebook.com/photo/?fbid=275979781418063&set=gm.695990571544947
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2123140567855925&set=gm.560066792098574
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2123140567855925&set=gm.560066792098574
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1114472565802792&set=gm.5130730577013651
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1114472565802792&set=gm.5130730577013651
https://www.facebook.com/events/366213002117836/?ref=newsfeed
https://drive.google.com/file/d/1TYR85rQcwNoCO5phLLx-kg0DmqX-P-G3/view?fbclid=IwAR2ae-yjH3DQ71lHfF7qUcyGO6y60rp4Fv9U_ojML9rEOE7uwH6Uvx5L1IY
https://drive.google.com/file/d/1TYR85rQcwNoCO5phLLx-kg0DmqX-P-G3/view?fbclid=IwAR2ae-yjH3DQ71lHfF7qUcyGO6y60rp4Fv9U_ojML9rEOE7uwH6Uvx5L1IY
https://drive.google.com/file/d/1TYR85rQcwNoCO5phLLx-kg0DmqX-P-G3/view?fbclid=IwAR2ae-yjH3DQ71lHfF7qUcyGO6y60rp4Fv9U_ojML9rEOE7uwH6Uvx5L1IY
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(25.05): https://www.bestfest.com.ua/everything-will-be-ukraine-2022-

укр/?fbclid=IwAR21BD-6opUsC2fmvyYLJ_5L9jtqpHk3g-

LhqGnW0luKbaPVs3imZlxdpSY 

 ІІ Всеукраїнський багатожанровий двотуровий конкурс мистецтв «Україна 

єдина» (онлайн; 27–29.05, м. Київ):  

https://smilefest.com.ua/konkurs2022/ukrayinayedina/?fbclid=IwAR3SOhou66

A26bd_dazqVgwtM2Dzei3DSJjkwoavl8vuE9q2JKyNNOINooY; 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=527032055456226&set=gm.51051743

36235942 

 ІІ Міжнародний благодійний двотуровий фестиваль-конкурс музикантів-

виконавців «Музичний дивоцвіт» (онлайн; 30–31.05, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.):  

https://www.facebook.com/photo?fbid=2419340338207539&set=gm.2580987

035366432 

 

 

 
 

 

 

Театри в умовах воєнного стану  
 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

http://ft.org.ua/ua/program; http://ft.org.ua/ua/news/travneva-afisha-teatru-franka 

На малій сцені Національного академічного драматичного театру імені 

Лесі Українки 

4, 5  

(14:00) 

–  В. Маковій «Буна» (вистава на 1 дію) 

11, 12 

(14:00) 

–  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

18  

(14:00) 

–  Панас Мирний «Лимерівна» (мелодрама на 1 дію) 

19  

(14:00) 

– М. Матіос «Не плачте за мною ніколи...». Моновистава у 

виконанні н.а. України Л. Кадирової 

На сцені Оперної студії Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського 

6, 7  

(14:00) 

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

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

https://www.bestfest.com.ua/everything-will-be-ukraine-2022-укр/?fbclid=IwAR21BD-6opUsC2fmvyYLJ_5L9jtqpHk3g-LhqGnW0luKbaPVs3imZlxdpSY
https://www.bestfest.com.ua/everything-will-be-ukraine-2022-укр/?fbclid=IwAR21BD-6opUsC2fmvyYLJ_5L9jtqpHk3g-LhqGnW0luKbaPVs3imZlxdpSY
https://www.bestfest.com.ua/everything-will-be-ukraine-2022-укр/?fbclid=IwAR21BD-6opUsC2fmvyYLJ_5L9jtqpHk3g-LhqGnW0luKbaPVs3imZlxdpSY
https://smilefest.com.ua/konkurs2022/ukrayinayedina/?fbclid=IwAR3SOhou66A26bd_dazqVgwtM2Dzei3DSJjkwoavl8vuE9q2JKyNNOINooY
https://smilefest.com.ua/konkurs2022/ukrayinayedina/?fbclid=IwAR3SOhou66A26bd_dazqVgwtM2Dzei3DSJjkwoavl8vuE9q2JKyNNOINooY
https://www.facebook.com/photo/?fbid=527032055456226&set=gm.5105174336235942
https://www.facebook.com/photo/?fbid=527032055456226&set=gm.5105174336235942
https://www.facebook.com/photo?fbid=2419340338207539&set=gm.2580987035366432
https://www.facebook.com/photo?fbid=2419340338207539&set=gm.2580987035366432
http://ft.org.ua/ua/program
http://ft.org.ua/ua/news/travneva-afisha-teatru-franka
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(14:00) однойменної п’єси Т. Вільямса) 

14  

(14:00) 

– «Morituri te salutant» (вистава на 2 дії за мотивами новел 

В. Стефаника). Інсценізація Д. Богомазова  

20  

(14:00) 

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

21  

(14:00) 

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

 

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки: 

https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire 

Нова сцена 

1, 22  

(12:00) 

– «У країні казок» (вистава за мотивами творів 

Г. К. Андерсена) 

1, 22  

(16:00) 

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

(майже комедія; вистава без антракту) 

6, 13,  

20, 27  

(16:00) 

     «Ми з України». Сценічні читання класичної та сучасної 

української драматургії 

–  А. Несміянов «Блокпост». Вистава за участі В. Алдошина, 

М. Ганєва, С. Детюка та ін. Режисер – О. Степанцов 

7  

(16:00) 

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

8 

(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 

14, 15 

(16:00) 

–  Г. Мамлін «Ей ти, – привіт!» (лірична історія; вистава без 

антракту) 

21  

(16:00) 

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

антракту) 

28  

(16:00) 

–  Е. Олбі «Що трапилось у зоопарку» (драма з елементами 

фарсу; вистава без антракту) 

 

Київський незалежний театр «Між трьох колон» (Львівська площа, 14): 

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

15 –  «Медовий місяць» (комедія на 2 дії за однойменною п’єсою 

Г. Баріллі) 

20 – «Жертви кохання» (романтична комедія за оповіданнями 

О'Генрі) 

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

29 –  «33 постріли» (вистава на 2 дії за п’єсами А. Чехова) 

https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire
https://kyivmaps.com/ua/places/teatr-miz-troh-kolon1
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Вистави онлайн: 

протягом 

місяця 

– Колекція українських театральних вистав на сайті Dramox: 

https://www.dramox.com.ua 

протягом 

місяця 

Онлайн-трансляції вистав українських театрів: 

https://moemisto.ua/te/blog/onlayn-27-ukrayinskih-teatriv-

vistavi-yakih-mozhna-divitisya-u-pizhami-1064.html 

– І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (комедія). Вистава 

Київського академічного драматичного театру на Подолі;  

–  В. Шекспір «Приборкання норовливої» (комедія на 2 дії). 

Вистава Національного академічного драматичного театру 

ім. І. Франка;  

– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» (комедія 

на 2 дії). Вистава Національного драматичного театру імені 

Марії Заньковецької (м. Львів) та ін. 

протягом 

місяця 

14 дитячих онлайн-вистав: https://theatre.love/blog/14-

dityachih-onlayn-vistav/ 

–  «Аліса» (фантасмагорія з елементами тіньового театру за 

мотивами твору Л. Керрола «Аліса в дивокраї»). Спільний 

проєкт Першого театру (м. Львів), Британської Ради та 

харківської режисерки І. Ципіної; 

– «Різдвяна зірка» (казка). Вистава Львівського академічного 

театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»; 

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

О. Харченка). Вистава Київського національного 

академічного Молодого театру та ін. 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

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

Концерти онлайн: 

    13 

(17:00) 

      Інтермеццо 

–  Cтрунний квінтет ансамблю «Київські солісти» 

16 

(17:00) 

Німецька органна музика 

–  І. Харечко (орган) 

18 

(17:00) 

Made in Ukraine 

–  Квартет баяністів ім. Миколи Різоля (художній керівник – 

https://www.dramox.com.ua/
https://moemisto.ua/te/blog/onlayn-27-ukrayinskih-teatriv-vistavi-yakih-mozhna-divitisya-u-pizhami-1064.html
https://moemisto.ua/te/blog/onlayn-27-ukrayinskih-teatriv-vistavi-yakih-mozhna-divitisya-u-pizhami-1064.html
https://theatre.love/blog/14-dityachih-onlayn-vistav/
https://theatre.love/blog/14-dityachih-onlayn-vistav/
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
https://www.facebook.com/philukr/
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О. Шиян) 

20 

(17:00) 

Вогонь серця 
–  Квартет гітаристів «Київ» (художній керівник – В. Шаруєв) 

23 

(17:00) 

Орган – нон стоп 

  –  Г. Бубнова (орган) 

протягом   

місяця 

–  Онлайн-трансляції концертів (з архіву): 

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

 

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

протягом   

місяця 

–  Онлайн-трансляції відеосюжетів з концертів та інших подій:  

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

 

 

Онлайн-проєкти та концерти: 
 

2, 5, 10 

(19:00) 

– «Читання майбутньої перемоги». У прямому ефірі книжки 

відомих авторів та дебютантів у форматі марафону: 

   https://kyivmaps.com/ua/events/citanna-majbutnoi-peremogi-

marafon; 

https://www.facebook.com/events/1909393445924099/1909393

472590763 

 2, 9, 16,   

23, 30 

(19:00) 

–  «Українська поезія ХХ століття». Онлайн-лекції 

літературного критика та радіоведучого Є. Стасіневича: 

https://kyivmaps.com/ua/events/ukrainska-poezia-hh-stolitta 

Львівська національна опера у співпраці із партнером 

«KONTRAMARKA» презентують благодійний проєкт  «Together With 

Ukraine» серією онлайн концертів відомих творів українських 

композиторів та світової класики: https://opera.lviv.ua/stand-with-

ukraine/together-with-ukraine/; https://opera.lviv.ua/afisha/; 

https://lviv.kontramarka.ua/uk/onlajn-koncert-simfonia--blatosinskogo-za-

ukrainskim-casom-pocatok-o-74452.html 
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(20:00)  

–  Б. Лятошинський Симфонія № 3 (диригент – 

І. Чередніченко) 

 
 

http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/
http://actorhall.com/
https://www.facebook.com/actorhall/
https://kyivmaps.com/ua/events/citanna-majbutnoi-peremogi-marafon
https://kyivmaps.com/ua/events/citanna-majbutnoi-peremogi-marafon
https://www.facebook.com/events/1909393445924099/1909393472590763
https://www.facebook.com/events/1909393445924099/1909393472590763
https://kyivmaps.com/ua/events/ukrainska-poezia-hh-stolitta
https://opera.lviv.ua/stand-with-ukraine/together-with-ukraine/
https://opera.lviv.ua/stand-with-ukraine/together-with-ukraine/
https://opera.lviv.ua/afisha/
https://lviv.kontramarka.ua/uk/onlajn-koncert-simfonia--blatosinskogo-za-ukrainskim-casom-pocatok-o-74452.html
https://lviv.kontramarka.ua/uk/onlajn-koncert-simfonia--blatosinskogo-za-ukrainskim-casom-pocatok-o-74452.html
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ВИСТАВКИ 

 

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

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

a/ 

протягом 

місяця 

– Про діяльність музею під час воєнного стану, віртуальні 

екскурсії, ознайомлення з цифровою колекцією та постійно 

діючими експозиціями, архів виставкових проєктів, 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  

протягом 

місяця 

–  Архів виставкових проєктів та інших заходів, ознайомлення 

з колекціями і новинами музею 
 

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 

 

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/ 

протягом

місяця 

Онлайн-проєкт 

– «Антитвір-2022». Підлітковий проєкт для вираження себе 

через творчі практики (тексти, ілюстрації або у власному 

жанрі): https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/open-call-

antytvir-2022-2/ 

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://nmiu.org/
https://www.facebook.com/mist.museum/events
https://www.facebook.com/treasuryua/
https://www.facebook.com/treasuryua/
https://knag.museum/
https://www.facebook.com/knag.museum
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-tours/muzej-bulgakova
https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-tours/muzej-bulgakova
https://artarsenal.in.ua/
http://crimean.house.tilda.ws/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/open-call-antytvir-2022-2/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/open-call-antytvir-2022-2/
http://crimean.house.tilda.ws/krymski-istorii
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ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

Аукційний дім «Дукат» (вул. Володимирська, 5):  

https://www.facebook.com/dukatauction/ 

 

«Київська мала опера» (вул. Дегтярівська 5): 

Lavra Studio (арт-підвал) 

 до 27 – «Україна понад усе!». Виставка політичного плаката 

українських художників: Н. Тітова (м. Київ), Д. Дзюби 

(м. Київ), Д. Журавля (м. Одеса). Присвячено українській 

армії, територіальній обороні, волонтерам, лікарям і 

кожному, хто сьогодні бореться за Україну: 

https://www.facebook.com/events/1367573847059649/1367586

413725059/?active_tab=about 

 

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

протягом 

місяця 

–  З діяльністю галереї під час воєнного стану в Україні можна 

ознайомитись за посиланням: 

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

 

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

https://www.facebook.com/thenakedroom 

протягом

місяця 

–  Про діяльність галереї, зокрема про Український 

мистецький фонд екстреної допомоги, створений разом із 

партнерами: ГО «Музей сучасного мистецтва» та 

незалежним медіа Zaborona, можна ознайомитись на 

фейсбук-сторінці галереї 

 

Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12): http://mytets.com/ 

протягом

місяця 

– «Великодень під час війни». Віртуальна виставка творів 

українських художників та майстрів народної творчості: 

В. Слєпченка, Н. Миколайчук, М. Кутняхова, Р. Скібіна та 

ін. 

 

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

протягом

місяця 

– Віртуальна екскурсія архівними виставковими проєктами, 

відеосюжети, анонси подій тощо: 

  до 5 –  Благодійний аукціон у форматі онлайн «Квіти виросли для 

ЗСУ». На торги виставлено картину н.х. України 

М. Примаченко «Квітки виросли коло четвертого блока» 

https://www.facebook.com/dukatauction/
https://www.facebook.com/events/1367573847059649/1367586413725059/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/1367573847059649/1367586413725059/?active_tab=about
https://www.facebook.com/m17art.center/
https://www.facebook.com/thenakedroom
http://mytets.com/
https://yagallery.com/
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   https://yagallery.com/exhibitions?show=next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач віддулу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (066 9651500)  

e-mail: dif@nplu.org  

 

 

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

