
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЧЕРВЕНЬ  – 2022
*
 

 

Серед дат місяця: 

01.06 – Міжнародний день захисту дітей 

 – Всесвітній день батьків 

04.06 – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

05.06 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

06.06 – День журналіста 

12.06 – Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

19.06 – День батька 

22.06 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

25.06 – День дружби і єднання слов’ян 

26.06 – День молодіжних та дитячих громадських організацій 

28.06 – День Конституції України 

Головні релігійні свята: 

02.06 – Вознесіння Господнє 

12.06 – День Святої Трійці (П’ятдесятниця) 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 
 

 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 дистанційний багатожанровий двотуровий 

фестиваль-конкурс «STARS OF SPRING 2022» (І тур – 30.05–04.06; ІІ тур 

– 19–25.06, Україна – Угорщина):  

https://drive.google.com/file/d/1nBFvzW_ygISVvYhjN55EZFQLJuwm4J_D/v

iew?fbclid=IwAR1GzTZpJ1vHGlXUUQAX4G2Ax-

xYUiXjktjMfduB6QBMyhf8YGMJm6fNId0 

 Вебінар «Народні художні промисли та крафт в сучасному мистецтві та 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 31.05.2022 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
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/1nBFvzW_ygISVvYhjN55EZFQLJuwm4J_D/view?fbclid=IwAR1GzTZpJ1vHGlXUUQAX4G2Ax-xYUiXjktjMfduB6QBMyhf8YGMJm6fNId0
https://drive.google.com/file/d/1nBFvzW_ygISVvYhjN55EZFQLJuwm4J_D/view?fbclid=IwAR1GzTZpJ1vHGlXUUQAX4G2Ax-xYUiXjktjMfduB6QBMyhf8YGMJm6fNId0
https://drive.google.com/file/d/1nBFvzW_ygISVvYhjN55EZFQLJuwm4J_D/view?fbclid=IwAR1GzTZpJ1vHGlXUUQAX4G2Ax-xYUiXjktjMfduB6QBMyhf8YGMJm6fNId0
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інтер’єрах в Україні, Європі, США» (02.06): https://export.gov.ua/event/397-

narodni_khudozhni_promisli_ta_kraft_v_suchasnomu_mistetstvi_ta_interierak

h_v_ukraini_ievropi_ssha  

 ІХ Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків 

«Чілдрен Кінофест» (онлайн; 03–12.06): https://childrenkinofest.com/ 

 V Всеукраїнський відкритий професійний конкурс «Обдаровані» у 

номінації фортепіано (онлайн; 09.06): http://fest-portal.com/ev/v-

vseukrayinskij-vidkritij-profesijnij-konkurs-obdarovani-nominatsiya-

fortepiano/ 

 ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Soul of VOICE» 

(онлайн; 09–12.06, м. Одеса):  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=531436188680317&set=a.1153532669

55280 

 Всеукраїнський дистанційний багатожанровий двотуровий фестиваль-

конкурс «Жар-птиця» (І тур – 10–12.06; ІІ тур – 13–20.06): 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1218028755672633&set=gm.5185495

484870493 

Дистанційний хореографічний фестиваль «PRODance Fest»  для 

підтримки ЗСУ (15.06): http://fest-portal.com/ev/distantsijnij-pro-dance-fest-

dlya-pidtrimki-zsu/ 

 Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс (без 

вікових обмежень) «Зірки Лагідної країни» (онлайн»; 18.06): http://fest-

portal.com/ev/mizhnarodnij-dvoturovij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-

vikovih-obmezhen-zirki-lagidnoyi-krayini/ 

 Всеукрaїнський дистанційний конкурс фото-, кіно- та аудіовізуальних 

мистецтв «Світ ISee» (20.06–08.07): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

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

 Всеукраїнський багатожанровий двотуровий конкурс мистецтв «Країна 

Кобзаря» (онлайн; 25–28.06):  

https://smilefest.com.ua/konkurs2022/kobzar/?fbclid=IwAR2_xCKBv836to64

WGTSOOTmisYqXlK0R12LeBl0lkGJfmqM1MRjhnrOd48 

 Міжнародний дистанційний багатожанровий конкурс «ФайноСвіт Фест» 

(25.06–14.07): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-

bagatozhanrovij-konkurs-fajnosvit-fest/ 

 
 

 

Театри в умовах воєнного стану  
 

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-06-2022 
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(12:00) 

–  М. Лисенко «Наталка Полтавка»  (сповнена гумору, танців 

та фольклору історія кохання на 2 дії) 

https://export.gov.ua/event/397-narodni_khudozhni_promisli_ta_kraft_v_suchasnomu_mistetstvi_ta_interierakh_v_ukraini_ievropi_ssha
https://export.gov.ua/event/397-narodni_khudozhni_promisli_ta_kraft_v_suchasnomu_mistetstvi_ta_interierakh_v_ukraini_ievropi_ssha
https://export.gov.ua/event/397-narodni_khudozhni_promisli_ta_kraft_v_suchasnomu_mistetstvi_ta_interierakh_v_ukraini_ievropi_ssha
https://childrenkinofest.com/
http://fest-portal.com/ev/v-vseukrayinskij-vidkritij-profesijnij-konkurs-obdarovani-nominatsiya-fortepiano/
http://fest-portal.com/ev/v-vseukrayinskij-vidkritij-profesijnij-konkurs-obdarovani-nominatsiya-fortepiano/
http://fest-portal.com/ev/v-vseukrayinskij-vidkritij-profesijnij-konkurs-obdarovani-nominatsiya-fortepiano/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=531436188680317&set=a.115353266955280
https://www.facebook.com/photo/?fbid=531436188680317&set=a.115353266955280
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1218028755672633&set=gm.5185495484870493
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1218028755672633&set=gm.5185495484870493
http://fest-portal.com/ev/distantsijnij-pro-dance-fest-dlya-pidtrimki-zsu/
http://fest-portal.com/ev/distantsijnij-pro-dance-fest-dlya-pidtrimki-zsu/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-dvoturovij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-zirki-lagidnoyi-krayini/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-dvoturovij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-zirki-lagidnoyi-krayini/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-dvoturovij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-zirki-lagidnoyi-krayini/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
https://smilefest.com.ua/konkurs2022/kobzar/?fbclid=IwAR2_xCKBv836to64WGTSOOTmisYqXlK0R12LeBl0lkGJfmqM1MRjhnrOd48
https://smilefest.com.ua/konkurs2022/kobzar/?fbclid=IwAR2_xCKBv836to64WGTSOOTmisYqXlK0R12LeBl0lkGJfmqM1MRjhnrOd48
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-fajnosvit-fest/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-fajnosvit-fest/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-06-2022
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5  

(16:00) 

–  Дж. Верді «Травіата» (опера на 2 дії) 

 

Київський національний академічний театр оперети:  

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

Stage_Lab # Експериментальна сцена 

3, 24  

(17:00) 

– «Френк Сінатра». Моновистава на 1 дію у виконанні 

з.а. України Д. Шарабуріна  

4, 17  

(17:00) 

– Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

10  

(17:00) 

– «Георг Отс». Моновистава на 1 дію за мотивами 

автобіографічних спогадів артиста у виконанні з.а. України 

Д. Шарабуріна  

19  

(17:00) 

–  Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію) 

25  

(17:00) 

–  І. Бауершима «#На_краю_світу» (екзистенційна романтична 

комедія на 1 дію) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

http://ft.org.ua/ua/program; http://ft.org.ua/ua/news/afisha--cherven 

На основній сцені Національного академічного драматичного театру 

імені Лесі Українки 

2, 3, 29  

(15:00) 

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

9  

(15:00) 

– Дж. Скарначчі, Р. Тарабузі «Моя професія – синьйор з 

вищого світу» (комедія на 3 дії) 

10  

(15:00) 

–  О. Фредро «Дами і гусари» (комедія на 2 дії). Сценічна 

версія Ю. Одинокого 

16  

(15:00) 

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

17  

(15:00) 

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

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

23  

(15:00) 

–  І. Карпенко-Карий «Безталанна» (вистава на 2 дії) 

24  

(15:00) 

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

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

30  

(15:00) 

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

мотивами роману Г. Манна «Вчитель Гнус, або Кінець 

одного тирана» та фільму «Блакитний янгол») 

http://operetta.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
http://ft.org.ua/ua/news/afisha--cherven
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На малій сцені Національного академічного драматичного театру імені 

Лесі Українки 

1, 8  

(15:00) 

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

 

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки: 

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

Нова сцена 

3  

(18:00) 

 «Ми з України. Сценічні зустрічі». Сценічні читання 

класичної та сучасної української драматургії 

–  «Мавпи з Апельсинами». Вистава за участі К. Ніколаєва, 

А. Ємцова, А. Коволенка та ін. Автор і режисер – В. Гавура  

5  

(16:00) 

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

антракту) 

7  

(18:00) 

–  «Від(ро)дження...» (поетична вистава). Вірші українських 

поетів: М. Зерова, М. Семенка, М. Хвильового, 

Є. Плужника, О. Теліги, П. Тичини та інших представників 

Розстріляного відродження у виконанні В. Ситника, 

А. Карпова, Ю. Прилуцької та ін. Режисер –

А. Боровенський 

10, 17  

(18:00) 

«Ми з України. Сценічні зустрічі». Сценічні читання 

класичної та сучасної української драматургії 

–  Г. Яблонська «Праски». Вистава за участі О. Валюка, 

М. Кайса, О. Єни та ін. Постановка А. Рябіна 

11 

(16:00) 

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

антракту) 

12 

(16:00) 

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

14, 21, 28 

(18:00) 

–   А. Іванов «Це все вона» (драма на 1 дію) 

16  

(18:00) 

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

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

театру імені Лесі Українки 

Основна сцена 

4, 5 

(17:00) 

–   «Джульєтта та Ромео» (історія кохання і ненависті за п’єсою 

В. Шекспіра) 

19  

(17:00) 

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

(майже комедія; вистава без антракту) 

https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire
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18, 26  

(17:00) 

–  Д. Карон «Фальшива нота» (драма на 1 дію) 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:   

http://theatreonpodol.com/  

Зала Ігоря Славинського 

3, 10  

(18:00) 

–  Д. Глаттауер «Вбити не можна розлучитися» (комедія) 

4, 11  

(17:00)  

–  І. Франко «Сойчине крило» (лірична драма) 

5, 12  

(17:00) 

–   М. Панич «Спостерігач» (монолог для двох) 

 

 

Київський національний академічний Молодий 

театр: https://molodyytheatre.com/afisha/2022-06 

Основна сцена 

10  

(18:00) 

– Е.-Е. Шмітт «Загадкові варіації» (дуель без антракту;  

вистава на 1 дію) 

11  

(18:00) 

–  І. Жаміак «Потрібні брехуни» (скажена комедія на 2 

дії) 

Камерна сцена 

4  

(18:00) 

 Камерна версія 
– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» 

(комедія на 2 дії) 

12  

(18:00) 

– Ж. Гальсеран «Метод Гронхольма» (ігри кар’єристів; 

вистава без антракту) 

Мікросцена 

5, 15  

(18:00) 

Прем’єра 

– «Зашнурована пара» (подружні баталії; вистава без 

антракту за п’єсою Е. Олбі «Шлюбна гра») 

 

Київський академічний театр на Печерську:  

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next 

10 

(17:00) 

Прем’єра 

–  «Твій хтось». Вистава за матеріалами листів, щоденників і 

драматичних творів Лесі Українки. Режисер – О. Лазовіч 

11 

(16:00) 

–  «Світ у горіховій шкаралупі»  (вистава за мотивами творів: 

«Великий задум» С. Хокінга і Л. Млодінова та «Гамлет» 

http://theatreonpodol.com/
https://molodyytheatre.com/afisha/2022-06
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
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В. Шекспіра) 

 17, 24  

(17:00),  

25  

(16:00) 

– «Salida Cruzada – 8 кроків танго» (романтична комедія). 

Режисер – О. Лазовіч  

 

Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar  

Основна сцена 

11, 18  

(17:00) 
– Ф. Вебер «Випадок у "Готелі Дю Комерс"» (детективно-

ексцентрична комедія на 2 дії) 

Камінна зала 

 3 

(17:00) 

–  С. Мрожек «Стриптиз у літній день» (не просто комедія) 

   5, 12, 19 

(17:00) 

–  Е. Карбальїдо «Два аромати троянди» (комедія) 

Сцена в кафе театру 

10, 17 

(17:00) 

– І. Ільф, Є. Петров «Одеса. Шалене кохання» (музична 

комедія, граємо разом) 

Екскурсія за лаштунки театру 

11 

(13:00) 

–   «Маестро Азнавур. Une vie d`amour». Моновистава за 

п’єсою Т. Альохіної, написаної на основі спогадів Шарля 

Азнавура у виконанні П. Миронова 

   18  

(13:00) 

– «Чорний птах із білою відзнакою» (про життя і творчість 

поета, правозахисника, Героя України Василя Стуса). 

Авторська вистава актора П. Миронова 

 

 Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» (вул. І. 

Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-

ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

4 

(16:00) 

– «Гуцулка Ксеня» (ексцентрично-музична комедія за 

мотивами оперети Я. Барнича) 

 5 

(16:00) 

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

12 

(16:00) 

–  Б. Жолдак «Конотопська відьма» (музично-містична комедія 

на 2 дії за однойменною повістю Г. Квітки-Основ’яненка) 

18 

(16:00) 

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

А. Цагарелі «Ханума») 

http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar
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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19 

(16:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 

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

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

5 – «Жертви кохання» (романтична комедія за оповіданнями 

О'Генрі) 

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

 

*** 

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

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

11 

(17:00) 

– «Женихи» (комедія на 2 дії за пʼєсою М. Гоголя 

«Одруження»). Антрепризна вистава за участі Р. Писанки, 

В. Горянського, О. Скороходової та ін.: 

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

      15  

  (18:00) 

 Для підняття бойового духу та гарного настрою в 

Україні присвячується! 

–  «Біжи, путін, біжи» (патріотична комедія; вистава на 2 дії): 

https://kontramarka.ua/uk/bizi-putin-bizi-74585.html 

 

Вистави на інших локаціях: 

2, 9, 16, 23  

  (18:30) 

  На підтримку ЗСУ 

– «Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER» 

Моновистава за пʼєсою Р. Беккера у виконанні з.а. України 

Д. Суржикова: https://concert.ua/uk/event/pro-sho-movchat-

cholovyki-02-06; 

https://kontramarka.ua/uk/pro-so-movcat-coloviki-na-pidtrimku-

zsu-74424.html 

 

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 

https://kyivmaps.com/ua/places/teatr-miz-troh-kolon1
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
https://concert.ua/uk/event/zhenihi
https://kontramarka.ua/uk/bizi-putin-bizi-74585.html
https://concert.ua/uk/event/pro-sho-movchat-cholovyki-02-06
https://concert.ua/uk/event/pro-sho-movchat-cholovyki-02-06
https://kontramarka.ua/uk/pro-so-movcat-coloviki-na-pidtrimku-zsu-74424.html
https://kontramarka.ua/uk/pro-so-movcat-coloviki-na-pidtrimku-zsu-74424.html
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
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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/  

3 

(17:00) 

«Ми – є!» 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 

(диригент – О. Маринченко). Солісти – Д. Таванець 

(фортепіано), К. Бондар (скрипка), Д. Кузьмін (флейта) 

5 

(17:00) 

«Музика Ганса Циммера. Найкраще!» 

– Музика з кінофільмів: «Пірати Карибського моря», 

«Останній самурай», «Код да Вінчі» та ін. у виконанні 

Національного академічного духового оркестру України 

(диригент – М. Мороз) 

8 

(17:00) 

Джазовий концерт 

– Біг-бенд Національного президентського  оркестру (художній 

керівник і головний диригент – А. Молотай, диригент – 

М. Гусак) 

15 

(17:00) 

«З Україною весь світ» 

– Ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви». Солісти – 

В. Матюшенко (сопрано), Р. Смоляр (бас) 

22 

(17:00) 

 «Повертайся живим!» 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – О. Баженов). Солісти – вокальний дует «Сестри 

Тельнюк», Т. Паращук (труба), А. Конторович (скрипка) 

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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24 

(17:00) 

Закриття 158-го концертного сезону 

–  Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – І. Палкін). Соліст – М. Чайкін 

(контрабас) 

протягом   

місяця 

–  Онлайн-трансляції концертів (з архіву): 

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

 

Національний будинок органної та камерної музики 

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

Itemid,59/lang,ua/ 

  4  

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Моцарт, Бетховен, Брамс 
–  Камерний ансамбль «Равісан», С. Котко (колоратурний бас) 

   5  

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Подих життєдайного бароко 

– М. Ліпінська (мецо-сопрано), І. Іщак (контртенор), Т. Рой 

(флейта), Г. Федорова (віолончель), І. Довбня (клавесин) 

 13 

(17:00) 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

«З Україною в серці» 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс»: М. Головін (перша труба), 

О. Трегубов (друга труба), Д. Таран (валторна), С. Кашин 

(тромбон), В. Будяківський (туба) 

 19 

(17:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

У променях сонячного бароко 

–  М. Ліпінська (мецо-сопрано), С. Андрощук (тенор), С. Котко 

(колоратурний бас), Г. Федорова (віолончель), І. Довбня 

(клавесин) 

 25 

(17:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Аве Марія! 

– О. Басистюк (сопрано), І. Іщак (контртенор), В. Чікіров 

(ліричний баритон), Г. Бубнова (фортепіано) 

 26 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Італія – музика в архітектурі 

–  Т. Гавриленко (мецо-сопрано), С. Котко (колоратурний бас), 

Т. Рой (флейта), І. Кучер (віолончель), К. Баженова 

(клавесин) 

 

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-06-2022 

http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/
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/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-06-2022
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   3  

(17:00)  

–  Концерт артистів балету театру  

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

 

Київський національний академічний театр оперети:  

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

Театр у фойє 

5, 18 

(17:00) 

–  «З Україною в серці». Концерт за участі вокалістів, артистів 

хору, балету та оркестру театру. У програмі: популярні 

фольклорні твори в модерному аранжуванні, пісні сучасних 

композиторів та стрілецькі пісні, що піднімають дух та 

згуртовують націю  

11, 12 

(17:00) 

–  «Закохана душа». Концертна програма за участі з.а. України 

Т. Ходакової (вокал) та з.а. України А. Поліщук (фортепіано) 

  26  

(17:00) 

– «Вечір українського та італійського бельканто». Концерт за 

участі солістів театру 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):   

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

    16  

(17:30) 

– Благодійний концерт Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського 

    28  

(18:00) 

 До Дня Конституції України 

– Концерт Національного академічного оркестру народних 

інструментів України (художній керівник та диригент – 

н.а. України В. Гуцал) 

 

Концерти на інших локаціях: 

     1  

(18:00) 

– «Мрія незламна». Благодійний виступ дітей переселенців:   

https://kontramarka.ua/uk/mria-nezlamna-74685.html 

     4  

(18:00) 

– «100 днів Незламності України». Благодійний концерт за 

участі молодих та відомих артистів України. Концерт буде 

додатково транслюватись онлайн у соціальних мережах 

“VISIT UKRAINE” (FB та YouTube): 

    https://kyivmaps.com/ua/events/blagodijnij-koncert-100-dniv-

nezlamnosti-ukraini 

     5  

(19:00) 

– Музика до кінострічок «1+1», «Амелі» композиторів 

Л. Єйнауді та Я. Тірсена у виконанні оркестру «Віртуози 

Києва»: https://kyivmaps.com/ua/events/muzika-ludoviko-

ejnaudi-ta-ana-tirsena 

http://operetta.com.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/mria-nezlamna-74685.html
https://kyivmaps.com/ua/events/blagodijnij-koncert-100-dniv-nezlamnosti-ukraini
https://kyivmaps.com/ua/events/blagodijnij-koncert-100-dniv-nezlamnosti-ukraini
https://kyivmaps.com/ua/events/muzika-ludoviko-ejnaudi-ta-ana-tirsena
https://kyivmaps.com/ua/events/muzika-ludoviko-ejnaudi-ta-ana-tirsena
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     8  

(18:00) 

–  «Олег Скрипка & band. День народження». Концерт з.а. 

України О. Скрипки: https://kyivmaps.com/ua/events/oleg-

skripka--band-den-narodzenna  

    11  

(15:00) 

– «МОЦАРТ vs САЛЬЄРІ». Авторський проєкт н.а. України 

В. Борисова (скрипка): https://kontramarka.ua/uk/mocart-vs-

saleri-73738.html 

    11  

(18:00) 

– Благодійний концерт рокгурту Kozak System: 

https://concert.ua/uk/event/kozak-system-11-06 

 

 

Онлайн-проєкти та концерти: 

3 

(17:00) 

«Ми – є!» 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 

(диригент – О. Маринченко). Солісти – Д. Таванець 

(фортепіано), К. Бондар (скрипка), Д. Кузьмін (флейта): 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/_-6669/ 

3 

(19:00) 

– Онлайн-проєкт із серії  розмов про книжки  з 

літературознавицею та авторкою добірки есеїв «За 

лаштунками імперії» В. Агеєвою: «Місто» Валерʼяна 

Підмогильного та український урбанізм 

https://www.facebook.com/events/333018722247285/?ref=news

feed 

 
 

 

 

ВИСТАВКИ 

 

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

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

a/ 

   до 11 – «Навала. Київський постріл». Присвячено героїчній обороні 

Києва від російських військ. У експозиції: спорядження, 

речі, російські методички з ведення пропаганди серед 

населення окупованих регіонів, рештки боєприпасів,  

світлини, зроблені співробітниками музею у зруйнованих та 

розграбованих окупантами містах та селах київщини: 

    https://nmiu.org/anonsy-museum/2726-vystavku-pro-heroichnu-

oboronu-kyieva-na-den-kyieva-vidkryie-natsionalnyi-muzei-

istorii-ukrainy 

 

https://kyivmaps.com/ua/events/oleg-skripka--band-den-narodzenna
https://kyivmaps.com/ua/events/oleg-skripka--band-den-narodzenna
https://kontramarka.ua/uk/mocart-vs-saleri-73738.html
https://kontramarka.ua/uk/mocart-vs-saleri-73738.html
https://concert.ua/uk/event/kozak-system-11-06
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/_-6669/
https://www.facebook.com/events/333018722247285/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/333018722247285/?ref=newsfeed
https://nmiu.org/
https://www.facebook.com/mist.museum/events
https://www.facebook.com/treasuryua/
https://www.facebook.com/treasuryua/
https://nmiu.org/anonsy-museum/2726-vystavku-pro-heroichnu-oboronu-kyieva-na-den-kyieva-vidkryie-natsionalnyi-muzei-istorii-ukrainy
https://nmiu.org/anonsy-museum/2726-vystavku-pro-heroichnu-oboronu-kyieva-na-den-kyieva-vidkryie-natsionalnyi-muzei-istorii-ukrainy
https://nmiu.org/anonsy-museum/2726-vystavku-pro-heroichnu-oboronu-kyieva-na-den-kyieva-vidkryie-natsionalnyi-muzei-istorii-ukrainy
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Скарбниця Національного музею історії України 

(вул. Лаврська, 9, корпус 12): 

протягом 

місяця 

Онлайн-виставка 

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

знайдені під час дослідження кургану Товста Могила 

(Дніпропетровська обл.) археологічною експедицією під 

керівництвом Б. Мозолевського: предмети кочового побуту, 

зброя, посуд, коштовні прикраси скіфського вбрання тощо. 

Центральний експонат виставки – оригінал пекторалі (до 50-

річчя визначної дати в історії української археології): 

https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-

pektoral# 

 

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний  

комплекс (вул. Лаврська, 24): https://www.warmuseum.kiev.ua 

протягом 

місяця 

– «Україна – розп’яття». Офлайн-проєкт про російсько-

українську війну в реальному часі під час самої війни: 

https://www.warmuseum.kiev.ua/_all-news-

images/?id=32&news_year=2022  

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/ ; https://www.facebook.com/SophiaKyiv/ 

Виставкові зали «Хлібня» 

до 7 – «Повертайся живим!». Міжнародний артпроєкт, який 

об’єднав понад 120 художників із п’яти держав Європи. У 

форматі виставки влаштовано також експозицію дитячих 

малюнків 
 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

http://www.mundm.kiev.ua/index.html ; https://www.facebook.com/DecArtMuseum/ 

  до 19 – «Жива скарбниця київського розпису. Сучасні тенденції». 

Роботи Л. Вітковської, С. Сігіди, О. Машевської та ін. (до 

Дня міста Києва) 
 

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

Хмельницького, 7):  http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu 

  до 6 – «Малюй. Люби. Молись». Ретроспективна виставка творів 

Т. Русецької (м. Дніпро): 

 https://kyivmaps.com/ua/events/maluj-lubi-molis-vistavka-

tetani-ruseckoi 

 

https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-pektoral
https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-pektoral
https://www.warmuseum.kiev.ua/
https://www.warmuseum.kiev.ua/_all-news-images/?id=32&news_year=2022
https://www.warmuseum.kiev.ua/_all-news-images/?id=32&news_year=2022
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/DecArtMuseum/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://kyivmaps.com/ua/events/maluj-lubi-molis-vistavka-tetani-ruseckoi
https://kyivmaps.com/ua/events/maluj-lubi-molis-vistavka-tetani-ruseckoi
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Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»):  

http://www.sholomaleichemmuseum.com 

 до 8 
 

–  «Києве мій». Живопис та графіка відомих київських митців: 

Ю. Ровницького, А. Фельдмана, М. Химича та ін. (до Дня 

міста Києва) 

 

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 центр народної культури «Музей Івана Гончара»:  

https://honchar.org.ua/; https://www.facebook.com/honcharmuseum/ 

до 30 Онлайн-проєкт на підтримку Збройних сил України 

– «Україна і українці». Світлини кінця ХІХ – І половини ХХ 

ст., зібрані засновником музею І. Гончаром в однойменний 

18-томний мистецький історико-етнографічний альбом (з 

архівного фонду): 

https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=

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

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

 

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини 

до 30 – «Києве мій». Фотовиставка О. Студенцова (до Дня міста 

Києва) 

 

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

http://dvnshu.com 

з 13 – Всеукраїнська патріотична художня виставка образотворчого 

та декоративно-ужиткового мистецтва: 

 http://dvnshu.com/anons/528-vseukrayinska-patrotichna-

hudozhnya-vistavka.html 

 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

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

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/   
 Онлайн-проєкт 

– «Україна: короткі оповідання».  Дослідження української 

мистецької сцени через роботи, які спеціально створені для 

колекції Imago Mundi 140 художниками, як початківцями, 

так і вже відомими авторами: 

http://www.sholomaleichemmuseum.com/
https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-tours/muzej-bulgakova
https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-tours/muzej-bulgakova
https://honchar.org.ua/
https://www.facebook.com/honcharmuseum/
https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
http://dvnshu.com/
http://dvnshu.com/anons/528-vseukrayinska-patrotichna-hudozhnya-vistavka.html
http://dvnshu.com/anons/528-vseukrayinska-patrotichna-hudozhnya-vistavka.html
https://artarsenal.in.ua/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/open-call-antytvir-2022-2/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/open-call-antytvir-2022-2/
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 Кримський дім (вул. Омеляновича-Павленка, 9): http://crimean.house.tilda.ws/ 

 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

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

 

Аукційний дім GOLDENS («Золотий Перетин»,  вул. Л. Первомайського, 4):  

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

 

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/ 

 

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

протягом

місяця 

–  «Як тебе не любити Києве мій!». Віртуальна виставка до 

Дня міста Києва 

 

«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 

   https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-

korotki-opovidannya/ 

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 

  до 9 – «Левкасні мініатюри 2022». Художні роботи, створені 

учасниками Всеукраїнської бієнале левкасу 

  до 3 – Благодійний аукціон «ART CAN HELP» у партнерстві з 

Фондом компетентної допомоги ЗСУ «Повернись живим» у 

форматі онлайн. Колекцію акційних лотів складають  

роботи відомих українських художників з приватних 

колекцій та творів, які були передані авторами задля 

підтримки української армії:  «Сад спокуси» (1996) 

І. Марчука, «Дівчина у хустці» (1950-60-ті) А. Горської, 

«Вартовий» (1967) Л. Панченко, «Квіточки Голубоглазки» (1988) 

М. Примаченко та ін. 

http://crimean.house.tilda.ws/
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/goldens.auction
https://www.facebook.com/m17art.center/
http://mytets.com/
https://yagallery.com/
https://yagallery.com/exhibitions?show=next
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
http://crimean.house.tilda.ws/krymski-istorii
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Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач відділу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (066 9651500)  

e-mail: dif@nplu.org  

 

 


