
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЛИПЕНЬ  – 2022
*
 

 

Серед дат місяця: 

01.07 – День архітектури України 

08.07 – День родини 

15.07 – День українських миротворців 

17.07 – День етнографа 

28.07 – День Української Державності 

 – День хрещення Київської Руси-України 

30.07 – Міжнародний день дружби 

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 

 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/ 

 ІІІ Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс талантів «За мить до 

мрії» (10.06–09.07):  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=550896596560303&set=gm.75536418

2306926 

 Міжнародний дистанційний багатожанровий конкурс «ФайноСвіт Фест» 

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

bagatozhanrovij-konkurs-fajnosvit-fest/ 

 V Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «Битва жанрів» 

(20.06–20.07): https://uafest.com.ua/5?fbclid=IwAR33-gF-

U0IDmdMa6Yhr4nReAZNmS6DJ1g4kdMfGLeprAfSWdJqHaIC5XY0 

 Міжнародний дистанційний двотуровий конкурс образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва «Віра! Надія! Любов!» (І тур – 07.07; 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.06.2022 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
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://www.facebook.com/photo/?fbid=550896596560303&set=gm.755364182306926
https://www.facebook.com/photo/?fbid=550896596560303&set=gm.755364182306926
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-fajnosvit-fest/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-fajnosvit-fest/
https://uafest.com.ua/5?fbclid=IwAR33-gF-U0IDmdMa6Yhr4nReAZNmS6DJ1g4kdMfGLeprAfSWdJqHaIC5XY0
https://uafest.com.ua/5?fbclid=IwAR33-gF-U0IDmdMa6Yhr4nReAZNmS6DJ1g4kdMfGLeprAfSWdJqHaIC5XY0
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ІІ тур – 10.07):  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1077185222884778&set=gm.4341375

38239371 

 Міжнародний двотуровий фестиваль-конкурс мистецтв «ЧЕРВОНА 

РУТА» (онлайн; І тур – 09.07; ІІ тур – 10.07, м. Одеса):  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170954313074550&set=gm.5302738

856479488 

 Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Київ Єднає» 

(онлайн; 10–15.07): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-

kiyiv-yednaye/ 

 Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс дитячої та юнацької 

творчості «Біла ластівка» (онлайн; 17.07): https://bilalastivka.com 

 Міжнародний благодійний двотуровий конкурс мистецтв на підтримку 

України «З миром у серці» (онлайн; 18–27.07, Австрія – Україна): 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10208316343941493&set=gm.264323

0849142050 

 ІІІ Всеукраїнський двотуровий дистанційний багатожанровий фестиваль 

«Покажи свій найкращий талант» (І тур – 20.07; ІІ тур – 21.07): http://fest-

portal.com/ev/pokazhi-svij-najkrashhij-talant-distantsijno-kiyiv-20-21-lipnya-

2022/ 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс творчих людей «ПроКреатив. 

Літературний виклик» (22.07–05.08): http://fest-

portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-

literaturnij-viklik/ 

 І Міжнародний фестиваль мистецтв «Джерела талантів» (онлайн; 28.07–

04.08, м. Одеса): http://fest-portal.com/ev/i-mizhnarodnij-festival-mistetstv-

dzherela-talantiv-odesa-ukrayina/ 

 Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс  «Viva Stars 

of Arts» (Інтернет-проєкт без вікових обмежень; 30.07): http://fest-

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

vikovih-obmezhen-viva-stars-of-arts/ 

 

 

 

Театри в умовах воєнного стану  
 

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-07-2022 

1  

(17:00) 

– Дж. Пуччіні «Мадам Баттерфлай (Чіо-Чіо-Сан)» (японська 

трагедія на 3 дії) 

2  

(15:00) 

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

–  Й. Штраус (батько), Й. Штраус (син) «Танцюємо Штрауса» 

(балет-концерт на 1 дію) 

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

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1077185222884778&set=gm.434137538239371
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1077185222884778&set=gm.434137538239371
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170954313074550&set=gm.5302738856479488
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170954313074550&set=gm.5302738856479488
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-kiyiv-yednaye/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-konkurs-kiyiv-yednaye/
https://bilalastivka.com/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10208316343941493&set=gm.2643230849142050
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10208316343941493&set=gm.2643230849142050
http://fest-portal.com/ev/pokazhi-svij-najkrashhij-talant-distantsijno-kiyiv-20-21-lipnya-2022/
http://fest-portal.com/ev/pokazhi-svij-najkrashhij-talant-distantsijno-kiyiv-20-21-lipnya-2022/
http://fest-portal.com/ev/pokazhi-svij-najkrashhij-talant-distantsijno-kiyiv-20-21-lipnya-2022/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-literaturnij-viklik/
http://fest-portal.com/ev/i-mizhnarodnij-festival-mistetstv-dzherela-talantiv-odesa-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/i-mizhnarodnij-festival-mistetstv-dzherela-talantiv-odesa-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-dvoturovij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-viva-stars-of-arts/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-dvoturovij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-viva-stars-of-arts/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-dvoturovij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-bez-vikovih-obmezhen-viva-stars-of-arts/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-07-2022


3 

(15:00) та фольклору історія кохання на 2 дії) 

8  

(17:00) 

– С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм» (опера на 

2 дії) 

10  

(15:00) 

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

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

 На Основній сцені Національного академічного драматичного театру 

імені Лесі Українки 

1  

(16:00) 

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

вищого світу» (комедія на 3 дії) 

7  

(16:00) 

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

8  

(16:00) 

–  В. Малахов, А. Хостікоєв «Грек Зорба» (театральний роман 

на 2 дії за мотивами роману Н. Казандзакіса «Я, Грек 

Зорба») 

14, 15 

(16:00) 

–  Д. Чирипюк «Авантюра Никодима Дизми» (вистава на 2 дії 

за мотивами роману Т. Доленги-Мостовича «Кар’єра 

Никодима Дизми») 

На Новій сцені Національного академічного драматичного театру імені 

Лесі Українки 

5, 6, 13 

(16:00) 

–  А. Камю «Калігула» (вистава на 1 дію) 

 

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки: 

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

Нова сцена 

1  

(18:00) 

«Ми з України. Сценічні зустрічі». Сценічні читання 

класичної та сучасної української драматургії 

– Леся Українка «На полі крові». Вистава за участі 

К. Ніколаєва, С. Бобка. Режисер – О. Гаврилюк 

2, 23  

(16:00) 

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

антракту) 

7, 28  

(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 

9  

(12:00) 

– «У країні казок» (вистава за мотивами творів 

Г. К. Андерсена) 

http://ft.org.ua/ua/program
http://ft.org.ua/ua/news/afisha--lipen
https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire
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10, 24, 27 

(16:00) 

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

12, 26  

(18:00) 

 Прем’єра 

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

14, 20,  

(18:00),  

31  

(16:00) 

Прем’єра 

–  М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія на 2 дії) 

15  

(18:00) 

«Ми з України. Сценічні зустрічі». Сценічні читання 

класичної та сучасної української драматургії 

–  «Україна в огні» (за кіноповістю О. Довженка). Вистава за 

участі Є. Храмцова, Г. Грінчак, С. Детюка та ін. 

16  

(16:00) 

– «Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової» 

(романтично-фантазійна оповідь за п’єсою М. Кадо «Жорж 

і Фридерик. Вона та Він») 

29  

(18:00) 

  «Ми з України. Сценічні зустрічі». Сценічні читання 

класичної та сучасної української драматургії 

–  М. Смілянець «Молитва за Елвіса». Вистава за участі 

М. Авксентьєва, О. Грекова, М. Ганєва. Режисер – 

Д. Морозов. 

Основна сцена 

2, 17 

(17:00) 

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

В. Шекспіра) 

3  

(17:00) 

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

(майже комедія; вистава без антракту) 

29  

(17:00) 

–   «Крила» (музично-поетична вистава за творами українських 

поетів та європейських композиторів). Виконавці: 

Д. Таванець (фортепіано), К. Бондар (скрипка), Г. Іванов 

(вокал). Режисер – О. Гаврилюк  

 

Київський академічний драматичний театр на 

Подолі:   http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

1  

(18:00),  

23  

(17:00),  

30  

(13:00, 

17:00) 

– М. Д. Салліван «1984» (за однойменним романом-

антиутопією Дж. Орвелла) 

http://theatreonpodol.com/
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2, 3  

(12:00, 

17:00) 

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

9, 10  

(17:00) 

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

16, 17 

(17:00),  

19  

(18:00) 

–  А. Курков «Сірі бджоли» (драма) 

24  

(17:00) 

– П. Медведева «Сніг у квітні» (інсценізація  повісті 

Т. Вільямса «Римська весна місіс Стоун») 

31  

(17:00) 

–  «Передчуття Мини Мазайла» (комедія). Вистава за п’єсою 

М. Куліша «Мина Мазайло» 

Зала Ігоря Славинського 

8  

(18:00) 

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

9  

(14:00) 

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

 

Київський національний академічний Молодий 

театр:  https://molodyytheatre.com/afisha/2022-07 

Основна сцена 

2, 24  

(18:00) 

–  «Убити чи любити» (інтригуюча комедія за п’єсою Р. Тома 

«Вісім жінок») 

3  

(18:00) 

–  В. Шекспір «Сон літньої ночі» (аскетична комедія)  

9  

(18:00) 

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

(комедія на 2 дії) 

Камерна сцена 

13  

(18:00) 

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

В. Винниченка «Момент», «На той бік»  

Мікросцена 

7  

(18:00) 

– «Зашнурована пара» (подружні баталії; вистава без 

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

12  

(18:00) 

– «Попіл» (остання дія). Вистава за мотивами роману 

І. Мераса «Нічия триває лише мить» 

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

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-07
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(18:00) без антракту) 

20, 27 

(18:00) 

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

Вистава за мотивами оповідань Р. Карвера, 

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

 

Київський академічний театр на Печерську:  

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

 21, 22 

(18:00) 

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

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

В. Шекспіра) 

  23  

(17:00)  

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

Режисер – О. Лазовіч  

29 

(18:00),      

30  

(17:00) 

–  І. Вирипаєв «Іранська конференція» (гуманістична дискусія) 

 

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

Основна сцена 

      2  

(13:00) 

Екскурсія за лаштунки театру 

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

поета, правозахисника, Героя України Василя Стуса). 

Авторська вистава актора П. Миронова 

3, 10, 17  

(13:00) 

 Екскурсія за лаштунки театру 

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

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

Азнавура у виконанні П. Миронова 

6, 7  

(18:00) 

–  Панас Саксаганський «Шантрапа» (жарт на 1 дію) 

9, 10  

(17:00) 

– Ф. Вебер «Випадок у «Готелі Дю Комерс»» (детективно-

ексцентрична комедія на 2 дії) 

Камінна зала 

 2 

(17:00) 

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

16 

(17:00) 

–  А. Крісті «Мишоловка» (детектив) 

     23, 24 

(17:00) 

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

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar
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Сцена в кафе театру 

1, 8, 15 

(18:00) 

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

комедія, граємо разом) 

 21, 22 

(18:00) 

– Олена Пчілка «Пристрасті дому пана Г.-П.» (водевіль-

модерн) 

 

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

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

10  

(17:00) 

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

2 дії) 

17  

(17:00) 

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

дорослих на 2 дії за мотивами фільму Акіри Куросави «Сім 

самураїв») 

31 

(17:00) 

–  Е. Скарпетта «Дім божевільних» (темпераментна італійська 

комедія з антрактом) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html 

 2  

(15:00) 

–   Я. Екхольм «Людвіг ХІV» (музична казка на 1 дію) 

3, 17  

(15:00) 

–  К. Драгунська «Догоридригом» (казка-гра на 1 дію) 

10, 16 

(15:00) 

–  С. Козлов «Зеленими пагорбами океану» (романтична 

історія мрійників) 

    24  

(17:00) 

–  Ю. Винничук «Місце для дракона» (аполітичний детектив) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/hruden-2022/  

«Новий український театр» 

9  

(17:00) 

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

10  

(17:00) 

–  Р. Горбик «Нєвинасімі люді» (комедія-гротеск) 

Театр «Сонечко» 

 2  

(12:00) 

– М. Смілянець «Канікули у великому місті» (пригоди на 

дорозі) 

     9  

(12:00) 

– М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (пригоди на 

природі) 

http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html
http://nut.kiev.ua/hruden-2022/
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*** 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий 

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

 1 

(18:00) 

–  М. Булгаков «Майстер і Маргарита». Антрепризна вистава 

за участі О. Сумської, С. Міляєва, Н. Гончарової та ін. 

Постановка – В. Беляковича: 

    https://concert.ua/uk/event/maister-i-margarita 

16 

(16:00) 

З нагоди 85-річчя від дня народження н.а. України, Героя 

України Ади Роговцевої 

–  «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 Національного академічного драматичного театру імені Лесі 

Українки: 

 5 

(19:00) 

–  «Я вдома» (музична моновистава на вірші Ю. Рибчинського 

у виконанні н.а. України Н. Могилевської). Режисер і автор 

сценарію – Н. Могилевська: 

 https://kontramarka.ua/uk/event/natalia-mogilevska-56999-

149934.html 

 

На сцені Національного центру театрального мистецтва імені Леся 

Курбаса (вул. Володимирська, 23в): 

       3   

  (17:00) 

–  «В очікуванні світанку. Листи кохання». Вистава, створена 

на основі сучасної та класичної любовної лірики поетів-

чоловіків: Ю. Андруховича, Д. Павличка, В. Стуса та ін. в 

сучасній театральній інтерпретації за участі В. Хникіної, 

А. Ковальчук, А. Номарен, П. Еккерт. Режисер та авторка 

сценарію – О. Кравченко: https://kontramarka.ua/uk/v-

ocikuvanni-svitanku-listi-kohanna-z-frontu-74851.html 

 

Вистави на інших локаціях: 

  1, 8, 15,  

   22, 29  

  (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://kontramarka.ua/uk/pro-so-movcat-

coloviki-na-pidtrimku-zsu-74424.html 

     2  – «Купе ”Потяг до перемоги“» (вистава-імпровізація):   

https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
https://concert.ua/uk/event/maister-i-margarita
https://kontramarka.ua/uk/event/natalia-mogilevska-56999-149934.html
https://kontramarka.ua/uk/event/natalia-mogilevska-56999-149934.html
https://kontramarka.ua/uk/v-ocikuvanni-svitanku-listi-kohanna-z-frontu-74851.html
https://kontramarka.ua/uk/v-ocikuvanni-svitanku-listi-kohanna-z-frontu-74851.html
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
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(19:00) https://concert.ua/uk/event/kupe-potyag-do-peremogy 

31  

(19:00) 

–  І. Гончарова «Трубач». Прем’єра вистави у виконанні актора 

П. Миронова, присвячена захисникам  міста Маріуполя: 

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

 

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 (м. Київ);  

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

на 2 дії). Вистава Національного академічного 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/  

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/

https://concert.ua/uk/event/kupe-potyag-do-peremogy
https://concert.ua/uk/event/trubach
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/
http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
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Itemid,59/lang,ua/ 

   2  

(17:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Німецький романтизм 
–  Камерний ансамбль «Равісан», С. Котко (колоратурний бас) 

   3  

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Італійське бароко 

– М. Ліпінська (мецо-сопрано), І. Кучер (віолончель), 

А. Полуденний (віолончель), І. Довбня (клавесин) 

 17 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

    Музика, що дає сили жити 

– Т. Рой (флейта), У. Макєєва (гобой), Ю. Алєєв (альт), 

А. Полуденний (віолончель) 

 23 

(17:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Романтичний діалог. Україна – Франція 
–  Т. Рой (флейта), І. Рябов (фортепіано) 

 24 

(17:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Українська музика крізь століття 
–   Камерний ансамбль «Київ» 

  30 

(17:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Спокусливе бельканто 

– Т. Гавриленко (мецо-сопрано), І. Іщак (контртенор), 

В. Чікіров (ліричний баритон), Л. Реутова (фортепіано) 

 31 

(17:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Барокові сонати та концерти 

– Т. Рой (флейта), Т. Андрієвська (скрипка), Т. Гречанівська 

(віолончель), А. Шипунов (гітара), Н. Фоменко (клавесин) 

 

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-07-2022 

  9 

(15:00) 

–  Концерт артистів балету театру (диригент – С. Голубничий) 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий 

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

     2  

(17:00) 

– Творчий вечір художника та письменника Леся 

Подерв’янського з новою програмою «Класичні п’єси та 

новітні оповідання» 

15  

(17:00) 

–  «Адріано Челентано». Кавершоу у виконанні рокгурту Jack 

London 

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-07-2022
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
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Дворик МЦКМ (Жовтневого палацу) – локація просто неба: 

https://concert.ua/uk/venue/oktjabrskii-dvorik 

 4 

(18:00) 

– Концерт симфонічного оркестру GosOrchestra (диригент – 

О. Госачинський) пам’яті британського музиканта Енді 

Флетчера (1961–2022) 

  9, 10 

(19:00) 

«Шопен у затишному дворику» 

–  Р. Лопатинський (фортепіано) 

21 

(19:00) 

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

Л. Єйнауді та Я. Тірсена  

 

Київський планетарій: https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect 

 1 

(19:30) 

– Олег Мигаль з програмою звуко-резонансної терапії 

«Зцілення ЗвукОМ»  

 2, 3, 5 

(16:00),  

   4, 7  

(15:00),  

     9  

(17:30) 

– «Далекі світи: у пошуках позаземного життя». Нове 

повнокупольне шоу (Німеччина, 2021) 

     7  

(17:30) 

– «Археоастрономія Майя: спостерігачі всесвіту». 

Повнокупольний фільм-шоу (Мексика, 2017)  

 

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

2, 3, 9, 10, 

16, 17, 23, 

24, 30, 31     

(12:00),  

8, 15,  

  22, 29  

   (16:00) 

– Циркове шоу «Врятовані циркові тварини. Відкрита 

репетиція» 

протягом 

місяця 

– Відеоверсії циркових вистав минулих років: 

https://www.circus.kiev.ua/ua/video_arkhiv_vystav/pid/62 

 

Національний заповідник «Софія Київська» 

«Фортепіанні концерти у Хлібні» 

 2 

(17:00) 

Шуман / Сильвестров / Безбородько 

– О. Безбородько (фортепіано), І. Галатенко (сопрано): 

https://www.facebook.com/events/1199504757492050/?ref=new

sfeed 

 9 – С. Гумінюк з програмою «XX століття: поміж часом, 

https://concert.ua/uk/venue/oktjabrskii-dvorik
https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect?filterText=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&gclid=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
https://www.circus.kiev.ua/
https://www.circus.kiev.ua/ua/video_arkhiv_vystav/pid/62
https://www.facebook.com/events/1199504757492050/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1199504757492050/?ref=newsfeed
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(17:00) простором та тишею»: 

   https://www.facebook.com/events/737025600777052 

16 

(17:00) 

–  Концерт фортепіанного дуету Kyiv Piano Duo: О. Зайцевої та 

Д. Таванця: 

https://www.facebook.com/events/3385314048369665 

 

Концерти на інших локаціях: 

     1  

(18:00) 

– Благодійний концерт гурту KADNAY на підтримку ЗСУ: 

https://kyivmaps.com/ua/events/kadnay1 

 1 

(18:00) 

–  Благодійний концерт гурту «СКРЯБІН» з програмою «Сука 

Війна» у рамках європейського туру на підтримку ЗСУ та 

дітей, постраждалих внаслідок бойових дій в Україні: 

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

 1 

(18:00) 

– Гурт AVIATOR з презентацією нової програми «4.5.0.». 

Благодійний концерт на відновлення Драматичного театру в 

м. Маріуполі: https://kyivmaps.com/ua/events/aviator 

 1  

(19:00) 

–  Благодійний концерт-аукціон «Велика імпровізація» за 

участі В. Міхієнка і В. Шумка. Зіркові гості: В. Дантес та 

К. Трембовецький: https://kontramarka.ua/uk/improv-live-

show-75019.html 

 2 

(16:00) 

–  «Європа – Україна: Музична подорож». Виступ Ансамблю 

солістів «Благовість»: 

https://www.facebook.com/events/603451194284682/?ref=newsf

eed 

2 

(19:00) 

– «Флейта на роялі». Музичний вечір за участі Р. Коляди 

(фортепіано) та Ю. Кулик (флейта): 

 https://www.facebook.com/events/1988943841493850 

7 

(18:00) 

– «Дотик янгола». Концерт за участі Б. Півненко (скрипка), 

О. Яремчук (фортепіано), З. Алмаші (віолончель): 

https://kasa.in.ua/ru/kyiv/concert/dotik-angola 

 9 

(16:00) 

–  Благодійний концерт за участі українських музичних гуртів: 

Marakesh, SunRise, Dominatos та ін.: 

 https://www.facebook.com/events/350486187232986 

22  

(17:00) 

– Verka Serduchka. Благодійний концерт на підтримку 

постраждалих регіонів: 

    https://kontramarka.ua/uk/verka-serduchka-75022.html 

https://www.facebook.com/events/737025600777052
https://www.facebook.com/events/3385314048369665
https://kyivmaps.com/ua/events/kadnay1
https://parter.ua/ru/event/skrjabin
https://kyivmaps.com/ua/events/aviator
https://kontramarka.ua/uk/improv-live-show-75019.html
https://kontramarka.ua/uk/improv-live-show-75019.html
https://www.facebook.com/events/603451194284682/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/603451194284682/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1988943841493850
https://kasa.in.ua/ru/kyiv/concert/dotik-angola
https://www.facebook.com/events/350486187232986
https://kontramarka.ua/uk/verka-serduchka-75022.html
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Онлайн-проєкти та концерти: 

5 

(20:00) 

– Онлайн-читання поета Вані Якімова (клавішний 

акомпанемент – О. Саранчин): 

   https://www.facebook.com/events/733171521066232 

21 

(19:30) 

– «Як жити далі». Благодійний вебінар блогерки та ведучої 

Раміни Есхакзай на підтримку ЗСУ: 

    https://kontramarka.ua/uk/ak-ziti-dali-75011.html   

 
 

 

 

ВИСТАВКИ 

 

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

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

протягом 

місяця 

– Віртуальна екскурсія архівними виставковими проєктами, 

відеосюжети, новини, анонси подій тощо 

 

Скарбниця Національного музею історії України 

(вул. Лаврська, 9, корпус 12): https://www.facebook.com/treasuryua/ 

до 11 –  «Європейська Україна. Доба Мазепи». У експозиції 

виставки: особисті речі Івана Мазепи, дорогоцінні вклади на 

потреби церкви й освіти від гетьмана та його матері, 

особисті речі митрополита-реформатора Петра Могили та 

урядників київського магістрату, пергаментна грамота-унікат 

про підпорядкування Київської митрополії Вселенському 

патріархові, гетьманський скарб XVII століття, репліки 

Конституції Пилипа Орлика з російського державного архіву 

давніх актів та Національного архіву Швеції, а також багато 

інших артефактів (до Дня Конституції України): 

    https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-

музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-

мазепи/1171166333674620/ 

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. 

https://www.facebook.com/events/733171521066232
https://kontramarka.ua/uk/ak-ziti-dali-75011.html
https://nmiu.org/
https://www.facebook.com/mist.museum/events
https://www.facebook.com/treasuryua/
https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-мазепи/1171166333674620/
https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-мазепи/1171166333674620/
https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-мазепи/1171166333674620/
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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, 27): 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 музей літератури України: http://museumlit.org.ua/language/uk/ 

до 15 – «Маріуполь – місто мужності та звитяги». Персональна 

фотовиставка Є. Сосновського (м. Маріуполь, Донецька 

обл.) 

   –  «Моє серце на березі моря». Живопис А. Качана (у рамках 

артпроєкту «З книжкової полиці») 

 –  «Усе є Україна!». Живопис М. Щупія 

  до 18 – «І мого дитинства світ…».  У експозиції: західноєвропейська 

дитяча книжка в українських перекладах (із фондової 

колекції музею), приватна колекція порцелянової ляльки 

Л. Соколова, дитячі малюнки та світлини з дітьми воєнного 

часу (з музейних проєктів), артефакти російсько-української 

війни 

з 18 – «Вишиванка». Мистецька виставка до Дня Української 

Державності (спільно з Дирекцією художніх виставок 

України) 

з 22 –  «І на оновленій ріллі життя воскресне…». Літературно-

мистецька виставка до Дня Української Державності 

з 26 – «І буде Україна!». Оновлена колекція робіт народної 

майстрині О. Угнівенко (з Краєзнавчого музею 

Бородянщини, Київська обл.)  

з 27 – Живопис українських художників: О. Мельника, 

В. Корчинського, О. Солов’я (до Дня Української 

Державності) 

 

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
http://museumlit.org.ua/language/uk/
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Національний заповідник «Софія Київська»: 

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

Виставкові зали «Хлібня» 

до 28 – «Рушникові полотна». Авторські рушники З. Кубар 

(ZINAIDA),  виконані в різних техніках: 

    https://www.facebook.com/events/1037654467145140 

до 31 – «Мій Київ». Виставка архітектурного пейзажу Н. Карєвої-

Готьє (м. Київ, до Дня архітектури України) 

Брама Заборовського 

протягом 

місяця 

– «Квітковий фонтан». Роботи художниць петриківського 

розпису, учасниць творчої групи «Коло вільних майстринь»: 

Л. Бондаренко, Т. Дмитрієвої (Ярощук), Л. Краснощок та 

ін.: 

https://www.facebook.com/zaborovskybrama/photos/a.1678175

365763321/3228060960774746/ 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

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

  до 2 – «DIALOGUE OF THE CENTURIES: DNA of Ukrainian Avant-

Garde and Modern». Виставка, створена спільно з онлайн-

музеєм Української вишивки авангарду та модерну UA 

Heritage, презентує 150 крафтових робіт, створених 

українками під час війни: одяг, вишивані панно, писанки, 

шкатулки, інтер’єрна скульптура, прикраси та аксесуари 
до 31 –  «Український фенікс. Васильківська майоліка». У 

експозиції:  керамічні твори  Васильківського майолікового 

заводу, зокрема легендарний керамічний півник з 

Бородянки, що уцілів при бомбардуванні житлових будинків 

у березні 2022 р., роботи видатних художників та майстрів 

українського гончарства: М. Денисенка, П. Бідасюка та 

О. Желєзняка (у партнерстві з Національним музеєм 

Революції Гідності) 

 

https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
https://www.facebook.com/events/1037654467145140
https://www.facebook.com/zaborovskybrama/photos/a.1678175365763321/3228060960774746/
https://www.facebook.com/zaborovskybrama/photos/a.1678175365763321/3228060960774746/
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/DecArtMuseum/
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Національний музей Тараса Шевченка: https://museumshevchenko.org.ua 

  до 31 – «Справдешні чудовиська». Твори н.х. України 

М. О. Примаченко (1909–1997): 

   https://kyivmaps.com/ua/events/spravdesni-cudoviska-marii-

primacenko/235111655622000 

 – «Шевченко: 4.5.0». Виставка плакатів українських 

ілюстраторів: 

https://www.facebook.com/events/429421165381481/42942119

2048145?active_tab=about 

     5-31 – «Між небом та землею». Благодійна виставка-марафон 

представниці українського фолк-арту О. Фурса. Основою 

виставки стане інсталяція з протитанкових їжаків, на яких 

під різними ракурсами та освітленням демонструватимуться 

дві колекції: «Яблунево-медова казка» та «Між небом та 

землею» (за підтримки Українського благодійного фонду 

UKRAINE RENOVA ART): https://socportal.info/ua/news/u-

kievi-proide-blagodiina-vistavka-marafon-mizh-nebom-ta-

zemleiu/ 

 

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

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

до 24 – «Свобода духу нам дана Творцем». Роботи І. Бончука 

(м. Івано-Франківськ), присвячені героям України: 

https://www.facebook.com/events/1258298617908075/1258298

621241408/?acontext=%7B»event_action_history»%3A[%7B»s

urface»%3A»page»%7D]%7D 

 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музейно-виставкового центру «Музею 

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

  до 10 
 

– «Imaginarium». Виставка скульптури М. Карловського 

(Україна – Німеччина)  

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

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

 до 17 –  «Барви мрій». Живопис А.-Л. Фельдмана (Україна – Ізраїль) 

 

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://museumshevchenko.org.ua/
https://kyivmaps.com/ua/events/spravdesni-cudoviska-marii-primacenko/235111655622000
https://kyivmaps.com/ua/events/spravdesni-cudoviska-marii-primacenko/235111655622000
https://www.facebook.com/events/429421165381481/429421192048145?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/429421165381481/429421192048145?active_tab=about
https://socportal.info/ua/news/u-kievi-proide-blagodiina-vistavka-marafon-mizh-nebom-ta-zemleiu/
https://socportal.info/ua/news/u-kievi-proide-blagodiina-vistavka-marafon-mizh-nebom-ta-zemleiu/
https://socportal.info/ua/news/u-kievi-proide-blagodiina-vistavka-marafon-mizh-nebom-ta-zemleiu/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://www.facebook.com/events/1258298617908075/1258298621241408/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1258298617908075/1258298621241408/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1258298617908075/1258298621241408/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
http://www.sholomaleichemmuseum.com/
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-tours/muzej-bulgakova
https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-tours/muzej-bulgakova


17 

Національний музей «Київська картинна галерея»:  

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

 до 10 –  «114 день». Роботи сучасних українських митців з колекції  

Центру сучасного мистецтва «Білий Світ»: 

https://www.facebook.com/events/707154010511896/70715404

3845226?event_time_id=707154063845224&ref=newsfeed 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана 

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

протягом 

місяця 

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 

 

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

5):  http://dvnshu.com 

до 17 – «Маріуполь – душа України». Всеукраїнський культурно-

мистецький проєкт 

 – «Нескорена Україна». Всеукраїнська патріотична художня 

виставка образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва 

 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

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

протягом

місяця 

– Мистецький проєкт «Виставка про наші відчуття»: 

https://kyivmaps.com/ua/events/vistavka-pro-nasi-vidcutta 

     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: 

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

korotki-opovidannya/ 

«Мала галерея Мистецького арсеналу» 

протягом

місяця 

Онлайн-платформа 
–  Проєкт «Україна в огні».  Художня ініціатива, спрямована 

на   документування та поширення сучасного українського 

мистецтва, що осмислює війну в Україні з 2014 року і до 

сьогодні, в часи повномасштабного російського вторгнення 

у 2022 році: 

https://www.facebook.com/knag.museum
https://www.facebook.com/events/707154010511896/707154043845226?event_time_id=707154063845224&ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/707154010511896/707154043845226?event_time_id=707154063845224&ref=newsfeed
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/
https://artarsenal.in.ua/
https://kyivmaps.com/ua/events/vistavka-pro-nasi-vidcutta
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
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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/ 

 

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

 до 21 – «Джарна-Кала». Факсимільні репродукції живописних та 

графічних робіт Шрі Чинмоя (Індія – США) 

протягом

місяця 

–  Віртуальна виставка дитячих малюнків до Міжнародного 

дня захисту дітей 

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

Дня міста Києва 

 

Галерея сучасного мистецтва «Imagine Point» (Голосіївський пр-т, 86/1): 

 до 9 – «Ілюзія рівноваги». Кераміка Ю. Мусатова та 

Г. Міміношвілі: http://be-inart.com/post/view/4085 

 

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

протягом 

місяця 

–  «Мистецтво воєнного стану. Архів». Роботи українських 

художників, які з перших днів повномасштабного 

вторгнення рф в Україну віддзеркалювали події у творчості 

та публікували роботи в соціальних мережах: 

А. Аджинджала, А. Пустоварової, Д. Немировського та ін.: 

https://vogue.ua/ua/article/culture/art/mistectvo-voyennogo-

stanu-nova-vistavka-v-kijivskiy-galereji.html 

 

«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/laboratory/proekt/ukrayina-v-ogni/ 

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 23 –  «Воєнний стан». Живопис В. Шерешевського (м. Київ) 

http://crimean.house.tilda.ws/
https://www.facebook.com/whitewworld/
http://mytets.com/
http://be-inart.com/post/view/4085
https://vogue.ua/ua/article/culture/art/mistectvo-voyennogo-stanu-nova-vistavka-v-kijivskiy-galereji.html
https://vogue.ua/ua/article/culture/art/mistectvo-voyennogo-stanu-nova-vistavka-v-kijivskiy-galereji.html
https://yagallery.com/
https://yagallery.com/exhibitions?show=next
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/ukrayina-v-ogni/
http://crimean.house.tilda.ws/krymski-istorii
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   до 6 – «The War Is Not Over Yet» («Війна ще не закінчилася»). 

Вулична фотовиставка про журналістів і журналісток, 

завдяки яким світ знає про війну в Україні: 

https://bit.ua/2022/06/zlochyny-rf-proty-media-v-ukrayini-u-

kyyevi-vidkrylasya-fotovystavka-the-war-is-not-over-yet/ 

  до 10 – «Поетика народного живопису». Роботи художників України 

І. Лисенка, О. Кулика, В. Гузія, Я. Клюпи та ін. та кращі 

зразки петриківського розпису з Полтавської та 

Дніпропетровської областей (з фондової колекції 

Національного музею народної архітектури та побуту 

України): https://kyivmaps.com/ua/events/vistavka-poetika-

narodnogo-zivopisu 
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