
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  СЕРПЕНЬ  – 2022
*
 

 

Серед дат місяця: 

09.08 – Міжнародний день корінних народів світу 

12.08 – Міжнародний день молоді 

15.08 – День археолога 

19.08 – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

23.08 – День Державного Прапора України 

24.08 – День Незалежності України 

29.08 – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України 

Головні релігійні свята: 

19.08 – Преображення Господнє (Другий Спас) 

28.08 – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) 

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 

 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 креативний фестиваль-конкурс талантів «Super STAR Fest» 

(онлайн; 22.07–22.08, м. Київ): http://fest-portal.com/ev/super-star-fest-

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 29.07.2022 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-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/super-star-fest-kreativnij-mizhnarodnij-festival-konkurs-talantiv/
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kreativnij-mizhnarodnij-festival-konkurs-talantiv/ 

 Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс мистецтв «АртO2» 

(29.07–12.08): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-

bagatozhanrovij-konkurs-arto2/ 

 Всеукраїнський безкоштовний конкурс родинної творчості «Мистецька 

сім’я» (онлайн; 13–14.08): http://fest-portal.com/ev/bezkoshtovnij-

vseukrayinskij-onlajn-konkurs-rodinnoyi-tvorchosti-mistetska-sim-ya/ 

 ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс українського дитячого мистецтва 

«Творча Україна» (онлайн; 14–16.08): http://fest-portal.com/ev/tvorcha-

ukrayina/ 

 Міжнародний багатожанровий двотуровий фестиваль-конкурс мистецтв 

«Вітрила надій 2022» (онлайн; 15.08, м. Київ):  

https://www.facebook.com/photo?fbid=619496979600150&set=gm.53619873

87221301 

 ІІ Всеукраїнський двотуровий конкурс мистецтв «Велика родина – моя 

Україна» (онлайн; 21–24.08): http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-

dvoturovij-konkurs-mistetstv-velika-rodina-moya-ukrayina/ 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії 

«ЯwriteR» (21.08–09.09): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/ 

 

 

 

 

Театри в умовах воєнного стану  
 

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-08-2022 

6  

(15:00) 

– Дж. Верді «Ріголетто» (опера на 3 дії) 

7  

(15:00) 

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

–  Концерт артистів балету театру 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Камерна сцена ім. С. Данченка 

16, 19, 30  

(17:00) 

Прем’єра 

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

17, 31  

(17:00) 

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

18  

(17:00) 

– «Крум» (вистава на 1 дію за мотивами однойменної пʼєси 

Х. Левіна) 

http://fest-portal.com/ev/super-star-fest-kreativnij-mizhnarodnij-festival-konkurs-talantiv/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-arto2/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-bagatozhanrovij-konkurs-arto2/
http://fest-portal.com/ev/bezkoshtovnij-vseukrayinskij-onlajn-konkurs-rodinnoyi-tvorchosti-mistetska-sim-ya/
http://fest-portal.com/ev/bezkoshtovnij-vseukrayinskij-onlajn-konkurs-rodinnoyi-tvorchosti-mistetska-sim-ya/
http://fest-portal.com/ev/tvorcha-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/tvorcha-ukrayina/
https://www.facebook.com/photo?fbid=619496979600150&set=gm.5361987387221301
https://www.facebook.com/photo?fbid=619496979600150&set=gm.5361987387221301
http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-dvoturovij-konkurs-mistetstv-velika-rodina-moya-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-dvoturovij-konkurs-mistetstv-velika-rodina-moya-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-08-2022
http://ft.org.ua/ua/program
http://ft.org.ua/ua/news/afisha--lipen


3 

20  

(17:00) 

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

виконанні н.а. України Л. Кадирової 

21  

(17:00) 

–  «Земля» (містерія на 1 дію за романом О. Кобилянської) 

25  

(17:00) 

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

26  

(17:00) 

–   Л. Нурен «Війна» (драма на 1 дію) 

27  

(17:00) 

–  «Момент кохання» (слідчий експеримент). Вистава на 1 дію 

за творами В. Винниченка 

На Основній сцені Національного академічного драматичного театру 

імені Лесі Українки 

23  

(17:00) 

–  І. Франко «Украдене щастя» (вистава на 2 дії) 

24, 30  

(17:00) 

 Прем’єра 

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

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

Никодима Дизми») 

25  

(17:00) 

– «Тев’є Тевель» (вистава на 2 дії за п’єсою Г. Горіна 

«Поминальна молитва», написаної за мотивами повісті 

Шолом-Алейхема «Тев’є-Молочар») 

27  

(17:00) 

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

28  

(17:00) 

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

 

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки: 

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

Нова сцена 

2, 16  

(18:00) 

 Прем’єра 

– «Хостел 24/7» (комедія або милотравматичний жарт). 

Вистава за участі В. Іванченка та М. Бахтіної. Режисерка – 

О. Щурська 

3  

(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 

4  

(18:00) 

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

антракту) 

https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire
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5  

(18:00) 

  «Ми з України. Сценічні зустрічі». Сценічні читання 

класичної та сучасної української драматургії 

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

О. Сови, С. Щербака та у супроводі рокгурту LuftPauza. 

Режисерка – О. Щурська 

6, 15 

(16:00) 

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

7  

(12:00) 

– «У країні казок» (вистава за мотивами творів 

Г. К. Андерсена) 

7, 9  

(18:00) 

  Прем’єра 

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

Р. Зюбіної та О. Коркушка. Режисерка – В. Бєлозоренко 

12  

(18:00) 

«Ми з України. Сценічні зустрічі». Сценічні читання 

класичної та сучасної української драматургії 

–  Г. Яблонська «Погани».  Вистава за участі Г. Гринчак, 

В. Овчарова, Д. Дишкант та ін.  Режисер – А. Рябін 

14  

(16:00),  

18  

(18:00) 

 Прем’єра 

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

19  

(18:00) 

«Ми з України. Сценічні зустрічі». Сценічні читання 

класичної та сучасної української драматургії 

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

20  

(16:00) 

– «Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової» 

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

і Фридерик. Вона та Він») 

Основна сцена 

5, 16  

(17:00) 

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

(майже комедія; вистава без антракту) 

6, 21  

(17:00) 

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

В. Шекспіра) 

13, 20  

(17:00) 

–  М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:   

http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

6  

(17:00) 

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

http://theatreonpodol.com/
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12  

(18:00) 

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

13  

(17:00) 

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

антиутопією Дж. Орвелла) 

14  

(17:00) 

–  І. Франко «Імітація» (детектив) 

18, 19  

(18:00),  

20, 21  

(14:00) 

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

20  

(17:00),  

 

–  А. Курков «Сірі бджоли» (драма) 

21  

(17:00) 

–  Т. Іващенко «Замовляю любов» (комедія для дорослих) 

27, 28  

(17:00) 

–  Брати Капранови «Приворотне зілля» (містично-комедійний  

трилер) 

Зала Ігоря Славинського 

4  

(18:00) 

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

6  

(14:00) 

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

 

Київський національний академічний Молодий театр:  

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-08 

Основна сцена 

5  

(18:00) 

–  Я. Реза «Різня» (ексцентрична комедія) 

6  

(18:00) 

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

7  

(18:00) 

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

«Вісім жінок») 

10  

(18:00) 

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

(комедія на 2 дії) 

13  

(18:00) 

–  Р. Тома «Пастка» (детектив) 

20  

(18:00) 

–  М. Гоголь «Шинель» (музична вистава) 

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-08
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21  

(12:00) 

Прем’єра 

– І. Малоліта «Цап-ка-цап» (музична вистава для дітей за 

мотивами української народної казки «Коза-дереза») 

Камерна сцена 

12  

(18:00) 

–  І. Горовіц «Вона жила в Парижі» (архітектура стосунків) 

Мікросцена 

3  

(18:00) 

– «Зашнурована пара» (подружні баталії; вистава без 

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

4  

(18:00) 

–  «Фенілетиламін» (півтори години про кохання). Вистава за 

мотивами оповідань Р. Карвера, 

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

14  

(18:00) 

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

І. Мераса «Нічия триває лише мить» 

 

Київський академічний театр на Печерську:  

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

 5, 19 

(18:00),  

6, 20  

(17:00)  

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

Режисер – О. Лазовіч  

   7  

(17:00) 

–  О. Васін, Ю. Першута «Легені» (сучасна британська драма)  

  11 

(18:00) 

–  «Наталка Полтавка.doc» (вистава-вербатім за мотивами 

п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»). За підтримки 

Українського культурного фонду 

  12 

(18:00) 

–  С. Жадан «Покоління пепсі» (поетично-фантастичний 

трилер початку нульових) 

  14 

(17:00) 

–  Я. Реза «Мистецтво домовлятись» (комедійний соціальний 

мюзикл) 

    21 

(17:00) 

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

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

В. Шекспіра) 

     25, 26 

(18:00)      

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

 27, 28 

(17:00) 

 Прем’єра 

–   Леся Українка «Твій хтось» (листи, щоденники, твори)  

 

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

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar
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Основна сцена 

     5 

(18:00), 

     6  

(17:00) 

– Й. Нестрой «Любовна плутанина, або Колишні справи» 

(водевіль) 

    12 

(18:00),  

14 

(17:00) 

–  К. Ілієв «Мамо, де ти?» (все по Фрейду) 

17, 18  

(18:00) 

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

20, 21  

(17:00) 

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

ексцентрична комедія на 2 дії) 

      24  

(18:00) 

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

поета, правозахисника, Героя України Василя Стуса). 

Авторська вистава актора П. Миронова 

28 

(17:00) 

–  М. Куліш «Блаженний острів» (комедія) 

Камінна зала 

         7  

(17:00), 

    11 

(18:00) 

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

    12 

(18:00),     

14 

(13:00) 

– «Врубель» (спогади про життя, що минає…). Авторська 

вистава актора П. Миронова 

13 

(12:30), 

27 

(13:00) 

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

Т. Альохіної, написаної на основі спогадів Шарля Азнавура 

у виконанні П. Миронова 

19 

(18:00) 

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

25, 26 

(17:00) 

–  А. Крісті «Мишоловка» (детектив) 

Сцена в кафе театру 

 4  

(18:00) 

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

модерн) 
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27  

(17:00) 

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

комедія, граємо разом) 

 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua 

 7  

(17:00) 

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

дорослих на 2 дії за мотивами фільму Акіри Куросави «Сім 

самураїв») 

14  

(17:00) 

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

2 дії) 

28 

(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 

7, 20  

(15:00) 

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

13  

(17:00) 

– «Навіжена» (комедія за п’єсою О. Степнової). Режисер – 

К. Дубінін  

    14  

(15:00) 

– С. Козлов «Зеленими пагорбами океану» (романтична історія 

мрійників) 

21  

(15:00) 

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

    27  

(17:00) 

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

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

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

         6  

(11:00) 

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

П. Треверс)    

        13  

(11:00) 

–  Г. Усач «Білосніжка» (музична казка) 

20 

(11:00) 

–  С. Ципін «Солом’яний бичок» (комедія) 

27 

(11:00) 

– Українська народна казка «Коза-дереза» (жарт не на жарт). 

Інсценізація М. Урицького 

 

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

«Новий український театр» 

http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html
https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
https://nut.kiev.ua/afisha/serpen/
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       7, 27  

(17:00) 

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

    12  

(18:00) 

Прем’єра 
–  М. Кропивницький «Химери юної панянки» (несподівана 

історія Олесі) 

13  

(17:00) 

–  О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз) 

21 

(17:00) 

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

28 

(17:00) 

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

Театр «Сонечко» 

 7  

(11:00) 

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

дорозі) 

    20  

(12:00) 

–  Н. Уварова «Сонечко рятує світ» (казка з життя комах) 

 

 Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 6 

(17:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 

 7  

(17:00) 

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

13  

(17:00) 

– «Гуцулка Ксеня» (ексцентрично-музична комедія за 

мотивами оперети Я. Барнича) 

14  

(17:00) 

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

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

21  

(17:00) 

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

«Ханума») 

 

 

*** 

 

На сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі 

Українки: 

 2 

(19:00) 

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

у виконанні н.а. України Н. Могилевської). Режисерка і 

автор сценарію – Н. Могилевська: 

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

149934.html 

 

На сцені Київського академічного театру «Колесо» (Андріївський узвіз, 8):  

  6, 20 

(17:30) 

–  О. Анненко «Поцілунок Монро» (містична трагікомедія для 

дорослих). Вистава за участі О. Магдален, І. Либідь, 

О. Меньшової та ін. Режисерка – О. Меньшова: 

https://kontramarka.ua/ru/pocilunok-monro-70029.html 

 

На сцені Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6): 

 8 

(18:00) 

–  Дж. Боккаччо «Декамерон» (неймовірно весела комедія). 

Антрепризна вистава за участі О. Сумської, С. Позднякова, 

М. Шкурко та ін.: https://kontramarka.ua/uk/dekameron-

75170.html 

 

 

Вистави на інших локаціях: 

    5, 12, 

   19, 26  

  (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 

 

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 українського 

драматичного театру ім. М. 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 

https://kontramarka.ua/uk/event/natalia-mogilevska-56999-149934.html
https://kontramarka.ua/uk/event/natalia-mogilevska-56999-149934.html
https://kontramarka.ua/ru/pocilunok-monro-70029.html
https://kontramarka.ua/uk/dekameron-75170.html
https://kontramarka.ua/uk/dekameron-75170.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
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/
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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. 

 

 

Театральні гастролі 

 
На сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі 

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

  21  

(18:00) 

– В. Бурлакова «Життя P.S.» (драма на основі реальних подій). 

Вистава Національного академічного українського 

драматичного театру ім. М. Заньковецької (м. Львів) 

 

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

  19  

(17:00) 

– В. Шекспір «Приборкання норовливої» (комедія). Вистава 

Київського академічного обласного музично-драматичного 

театру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла Церква): 

https://kiev.karabas.com/ua/priborkannya-norovlivoyi-teatr-im-

saksaganskogo-2 

 

На сцені Будинку кіно (вул. Саксаганского, 6): 

8 

(16:00) 

– «Гаррі Поттер та Загублений ліс» (захоплююча історія для 

будь-якого віку про дивовижні пригоди хлопчика-чарівника 

за серією романів Дж. Роулінг). Вистава «Сучасного театру» 

(м. Полтава). Режисер – Д. Рачковський: 

    https://kiev.karabas.com/ua/garri-potter-85 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

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

   3  

  (17:00) 

Джон Вільямс. Саундтреки з фільмів 

– Музика до кінофільмів «Індіана Джонс», «Піймай мене, якщо 

зможеш», «Термінал», «Сам удома» та ін. американського 

композитора Дж. Вільямса у виконанні Національного 

академічного духового оркестру України (диригент –  М. 

https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire
https://kiev.karabas.com/ua/priborkannya-norovlivoyi-teatr-im-saksaganskogo-2
https://kiev.karabas.com/ua/priborkannya-norovlivoyi-teatr-im-saksaganskogo-2
https://kiev.karabas.com/ua/garri-potter-85
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
https://www.facebook.com/philukr/
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Мороз) 

  5  

 (17:00) 

К. Сенс-Санс, Е. Шоссон, Дж.Енеску, Б. Лятошинський 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – В. Сіренко). Соліст – В. Лєонов 

(скрипка) 

   7  

(17:00) 

«Сонатний вечір» 

– А. Остапенко (гітара), Ю. Шутко (флейта), О. Єременко 

(художнє слово) 

10  

 (17:00) 

Дж. Б. Перголезі – STABAT MATER (авторський проєкт 

А. Рахманіна) 

– Київський камерний оркестр. Солісти: В. Матюшенко 

(сопрано), О. Табуліна (мецо-сопрано), партія органа – 

Т. Жук-Сєдова (у рамках Фестивалю оркестрової музики 

«Літні музичні промені»)  

11 

(17:00) 

 В. А. Моцарт, Л. Колодуб  

–  Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

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

(фортепіано). За підтримки Благодійного фонду Vere Music 

Fund 

13 

(17:00) 

К. М. Вебер, Р. Шуман, Г. Майборода 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – В. Сіренко). Соліст – Ю. Набитович 

(кларнет) 

15 

(17:00) 

Цикл концертів «Київська камерата запрошує»:  

А. Вівальді, Г. Голст, О. Респігі, Б. Бріттен 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 

(диригент – О. Мариниченко). Солісти: К. Бондар (скрипка), 

В. Буграк (альт), О. Іванов (скрипка), А. Замков (віолончель) 

17 

(17:00) 

А. Дворжак, Є. Станкович, А. Гаврилець 

– Київський камерний оркестр (диригентка – Н. Пономарчук). 

Солістка – Б. Півненко (скрипка) 

23 

(17:00) 

«Альбіон» (проєкт В. Борисова) 

–  Київський камерний оркестр 

26 

(17:00) 

«Планета Голлівуд» 

– Музика з кінофільмів «Бетмен», «Легенди осені», «Місія 

неможлива» та ін. у виконанні Національного академічного 

духового оркестру України (диригент – О. Вікулов) 

29 

(17:00) 

А. Дворжак, Б. Лятошинський 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – В. Сіренко). Соліст – С. Вакуленко 

(віолончель) 
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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/l

ang,ua/ 

   2  

(17:00) 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

Очі в очі 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – Б. Пліш, хормейстер – М. Крістер-

Вандаловський). Солісти: І. Пліш (сопрано), Р. Меліш 

(контртенор), О. Дудниченко (скрипка), І. Чекайло 

(віолончель) 

  6  

(19:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

MORIR NON PUO'L MIO CORE/ МОЄ СЕРЦЕ НЕ МОЖЕ 

ПОМЕРТИ 

– О. Люба (сопрано), Р. Меліш (контртенор), Т. Андрієвська 

(скрипка), Т. Войнаровська (скрипка), Т. Гречанівська 

(віолончель), Н. Фоменко (клавесин) 

  6  

(18:00) 

Музичні вечори просто неба (у рамках мистецького 

проєкту «Ворзель музичний»; смт Ворзель, табір «Відкрита 

Біблія») 

– Т. Гавриленко (мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), 

Л. Реутова (фортепіано) 

 12 

(17:00) 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

DONA NОBIS PACEM / ДАРУЙ НАМ МИР 
–  В. Балаховська (орган) 

 13 

(17:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Улюблена оперна класика 

–  О. Басистюк (сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), 

Л. Реутова (фортепіано) 

 17 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

    Висока опера в Андріївській  

– Ю. Засімова (сопрано), І. Кучер (віолончель), Т. Войтех 

(фортепіано), Н. Королько (фортепіано) 

 20 

(17:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Любов поета 

– С. Андрощук (тенор), І. Кучер (віолончель), Т. Войтех 

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/
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(фортепіано) 

    27  

(17:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Дещо про Горовиця 

–  Р. Лопатинський (фортепіано) 

 28 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Дует квітів 

– І. Пліш (сопрано), Т. Гавриленко (мецо-сопрано), І. Кучер 

(віолончель), К. Баженова (фортепіано) 

  30 

(17:00) 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

Осяяні 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – Б. Пліш, хормейстер – М. Крістер-

Вандаловський). Солісти: І. Пліш (сопрано), Р. Лузан (бас) 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):   

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

23  

(18:00) 

– Благодійний концерт Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського 

25  

(18:00) 

– Благодійний концерт Національного заслуженого 

академічного українського народного хору України 

ім. Г.  Г. Верьовки 

Дворик МЦКМ (Жовтневого палацу) – локація просто неба: 

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

7 

(19:00) 

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

В. Борисова (скрипка) 

    28 

(19:00) 

«Шопен у затишному дворику» 

–  Р. Лопатинський (фортепіано) 

10 

(19:00) 

– Благодійний концерт рокгурту Kozak System: 

https://kontramarka.ua/uk/kozak-system-75153.html 

 

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

4 

(19:00) 

–  Композитор і піаніст Андрій Соловйов з програмою «Джаз 

крізь час» 

  5, 18 

(19:00) 

–  Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

 

6 

(19:00) 

– «Світові хіти». Повнокупольна вокально-інструментальна 

програма за участі Ю. Олійник (вокал), Є. Заморського 

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://concert.ua/uk/venue/oktjabrskii-dvorik
https://kontramarka.ua/uk/kozak-system-75153.html
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
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(вокал), О. Гаврачинської (скрипка), М. Орлова (саксофон) 

 19 

(19:00) 

– Олег Мигаль з програмою звуко-резонансної терапії 

«Зцілення ЗвукОМ»  

20 

(19:00) 

– Шоу італійської музики за участі Ю. Олійник (вокал), 

Є. Заморського (вокал), О. Гаврачинської (скрипка), 

М. Орлова (саксофон) 

 

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

5, 12, 19 

(16:00),  

6, 7, 13, 14,  

20, 21, 24 

(12:00)  

– 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 

 

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

Камінна зала 

  13, 21, 27  

(17:00) 

–  Аристократичний салон українського романсу «Романс 

PRO...» за участі н.а. України С. Мирводи 

 

 

Концерти на інших локаціях: 

 3 

(18:00) 

–  Концерт з.а. України Арсена Мірзояна: 

    https://parter.ua/uk/event/arsen-mirzojan 

 4 

(18:00) 

Музичний фронт для допомоги ЗСУ 

– Концерт музичного колективу PROBASS ∆ HARDI: 

https://concert.ua/uk/event/probass-hardi 

 5 

(18:00) 

–  «Музика війни». Благодійний концерт за участі українських 

виконавців та гуртів: Positiff, Gunna CHORNA, KADNAY та 

ін.: https://concert.ua/uk/event/muzika-viini 

12 

(19:00) 

– «Pianoбой. Акустика». Благодійний концерт Д. Шурова та 

гурту Pianoбой: https://concert.ua/uk/event/pianoboy 

17 

(18:00) 

– Пісні гурту «Скрябін» у виконанні Ю. Юрченка (до дня 

народження співака, поета, композитора і музиканта, Героя 

України Андрія Кузьменка): 

 https://kontramarka.ua/uk/skrabin-73264.html 

https://www.circus.kiev.ua/
https://www.circus.kiev.ua/ua/video_arkhiv_vystav/pid/62
http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar
https://parter.ua/uk/event/arsen-mirzojan
https://concert.ua/uk/event/probass-hardi
https://concert.ua/uk/event/muzika-viini
https://concert.ua/uk/event/pianoboy
https://kontramarka.ua/uk/skrabin-73264.html
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17 

(18:00) 

– Благодійний концерт українського музичного гурту Mad 

Heads: https://concert.ua/uk/event/mad-heads 

20 

(17:00) 

–   Концерт співачки Христини Соловій: 

 https://concert.ua/uk/event/khrystyna-solovii 

 

 
 

 

 

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/ 

протягом 

місяця 

–  «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: 

    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. 

Центральний експонат виставки – оригінал пекторалі (до 50-

річчя визначної дати в історії української археології): 

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

pektoral# 

 

https://concert.ua/uk/event/mad-heads
https://concert.ua/uk/event/khrystyna-solovii
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/
https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-pektoral
https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-pektoral
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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  

 – «Дивись! Маріуполь!». Віртуальна фотовиставка 

В. Твердохліба (м. Маріуполь, Донецька обл.):  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D0%

B2%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%80

%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C 

Музей онлайн: https://www.warmuseum.kiev.ua/_ua/online/ 

протягом 

місяця 

–  «Обереги». Музейні предмети, які зіграли визначальну роль 

у житті їхніх господарів: у безодні воєнних катаклізмів вони 

врятували, надихнули, змотивували, підбадьорили, 

врятували, зцілили (із музейного циклу онлайн-виставок 

«Життя vs Війна») 

 – «Переможемо війну». Документальний онлайн-проєкт – 

хронограф буття людства помережаний кривавими слідами 

війн. У експозиції: матеріали з фондів музею, Галузевого 

державного архіву СБУ, Державного архіву Донецької обл. 

та з відкритих джерел 

 – «Вільні». Онлайн-варіант музейної виставки про наших 

громадян, які через проукраїнські погляди, відкриту 

громадянську позицію, належність до патріотичних 

організацій були арештовані й засуджені РФ та 

квазідержавними утвореннями «ДНР» і «ЛНР», але не 

зламалися і повернулися на Батьківщину під час обмінів: 

О. Сенцова, Р. Сущенка, В. Балуха та ін. 

 – «Бабин Яр». Онлайн-презентація виставки, присвяченої 

початку масових розстрілів гітлерівцями у Бабиному Яру в 

Києві. Створено на базі матеріалів експозиційного проєкту 

музею «Смертельний шлях» (2016 р.) та із залученням 

документів Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України та Галузевого державного архіву СБУ  
 

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://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://www.warmuseum.kiev.ua/_ua/online/
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Національний музей літератури України: http://museumlit.org.ua/language/uk/ 

  до 24 –  «Україна є! Україна буде!». У експозиції виставки: фото  

зруйнованого російськими військами Краєзнавчого музею 

Бородянщини, вцілілі експонати, врятовані від втрати, 

авторські роботи О. Угнівенко, які створюють тематичну 

експозицію «Українське весілля» з гостями-ляльками в 

національному українському строї усіх регіонів України 

(спільно з Краєзнавчим музеєм Бородянщини та за 

сприяння Товариства зв’язків з українцями за межами 

України «Україна-Світ») 

 – «Неспалима. З глибини століття. Незборима». Роботи 

українських митців, які працюють у жанрі історичної 

картини: О. Мельника, В. Корчинського та О. Солов’я 

 – «Вишиванка. Традиції та рефлексії». Твори відомих 

сучасних українських мисткинь: О. Ковтун, Г. Лук’яненко та 

А. Мельникової (спільно з Дирекцією художніх виставок 

України) 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

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

На території Заповідника 

протягом 

місяця 

–  Стендова виставка «Середньовічні джерела нашої спільної 

спадщини: Острів Ледницький – Софія Київська». 

Міжнародний міжмузейний проєкт репрезентує 

взаємовідносини між П’ястівською Польщею і Київською 

Руссю у період раннього середньовіччя та спільну польсько-

українську історичну спадщину (за сприяння Польського 

Інституту в Києві): 

https://www.facebook.com/events/426761206082450?ref=newsf

eed 

 

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

  до 31 – «Якби колись мені сказали». Виставковий проєкт до Дня 

Української Державності: 

 https://museumshevchenko.org.ua/p/novii-vistavkovii-proiekt-

666366 

 

 

http://museumlit.org.ua/language/uk/
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
https://www.facebook.com/events/426761206082450?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/426761206082450?ref=newsfeed
https://museumshevchenko.org.ua/
https://museumshevchenko.org.ua/p/novii-vistavkovii-proiekt-666366
https://museumshevchenko.org.ua/p/novii-vistavkovii-proiekt-666366
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Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва» (вул. Богдана 

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

 до 24 – «Made in Kyiv. Археологія повсякдення». Виставковий 

проєкт,  присвячений середньовічному місту,  де 

представлено копії карбованих на Русі монет і гривень, 

ювелірних прикрас, творів сакрального мистецтва, 

предметів побуту і керамічного посуду, елементи одягу 

тощо 

 

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

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

  до 20 
 

– «Під час війни». Виставка робіт київських митців, що 

створені під впливом сьогодення:  плакати воєнної тематики 

М. Гончарова, живопис та графіка Б. Когана, 

А. Е. Фельдмана, І. Климової 

 

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 музей «Київська картинна галерея»:  

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

  до 15 –  «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 

до 31 –  «Осяйний простір». Виставка робіт Н. Ісупової (кераміка) 

 

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 

 

http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
http://www.sholomaleichemmuseum.com/
https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-tours/muzej-bulgakova
https://guide.kyivcity.gov.ua/virtual-tours/muzej-bulgakova
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
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Центральний будинок художника НСХУ (вул. Січових Стрільців, 1-5):  

http://dvnshu.com 

12-28 –   ХІ Всеукраїнська виставка-конкурс ім. Г. Якутовича 

 

 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

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

 

 Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» (вул. Хрещатик, 2): https://uadim.in.ua 

 

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

 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

  до 21 – 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://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/ukrayina-v-ogni/ 

протягом

місяця 

– «Український плакат воєнного часу». Роботи сучасних 

українських художників: О. Грехова, Н. Тітова, А. Іваненко 

та ін.: https://uadim.in.ua/anonsy/tpost/tolm6dxc81-vistavka-

ukranskogo-domu-ukranskii-plaka 

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 

http://dvnshu.com/
https://artarsenal.in.ua/
https://uadim.in.ua/
http://crimean.house.tilda.ws/
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/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/ukrayina-v-ogni/
https://uadim.in.ua/anonsy/tpost/tolm6dxc81-vistavka-ukranskogo-domu-ukranskii-plaka
https://uadim.in.ua/anonsy/tpost/tolm6dxc81-vistavka-ukranskogo-domu-ukranskii-plaka
http://crimean.house.tilda.ws/krymski-istorii
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https://www.facebook.com/whitewworld/ 

 

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

 

«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21):  

https://www.facebook.com/DymchukGallery/ 

до 7 – «Щоденники». Колективна виставка мистецтва воєнного 

часу: роботи З. Горобйова, В. Дмитрика, Ю. Коваля та ін. 

 

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

протягом

місяця 

– «Вібрації». Віртуальна виставка живопису болгарського 

художника А. Камбурова та української художниці 

болгарського походження Л. Пуханової 

 –  Віртуальна виставка дитячих малюнків до Міжнародного 

дня захисту дітей 

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

Дня міста Києва 

 

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

https://m17.kiev.ua/en/ 

до 27 –  Серія NFT-робіт «Lexicon» В. Сидоренка (м. Київ) 

 

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

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

протягом

місяця 

–  «Коли віра зрушує гори». Міжнародна колективна виставка 

робіт українських та зарубіжних митців: Ф. Аліс (Бельгія), 

Х. Б. Алптекіна (Туреччина),  Б. Бадалова (Азербайджан), 

В. Ралко (Україна) та ін. (у партнерстві з бельгійським 

Музеєм сучасного мистецтва M HKA, м. Антверпен) 

 

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 

 

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

 до 3 – «PROGNOSTIC» («ПЕРЕДЧУТТЯ»). Виставковий проєкт 

В. Шкарупи (м. Суми) 

  до 14 –  «Уламки». Виставковий проєкт  М. Біндіч та В. Бедея    

  до 21 –  «Анатомія Безхребетних». Цикл робіт В. Кравця (м. Київ) 

https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
http://mytets.com/
https://m17.kiev.ua/en/
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
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
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Артгалерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 69):  

http://www.tsekh.com.ua/?page_lang_id=3 

протягом 

місяця 

–  «Ой, чий то кінь стоїть?». Живопис М. Білоуса (м. Київ): 

https://orest.com.ua/afisha/galereya-ceh-zaproshuye-vidvidati-

vistavku-ukrayinskogo-mitcya-mikoli-bilousa-oj-chij-to-kin-

stoyit 

 

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

 до 6 – «Ампутована Весна». Фотопроєкт українських митців: 

В. Щелканова, О. Коваль, Ю. Галети та ін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувачка відділу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (066 9651500)  

e-mail: dif@nplu.org  

 

 

http://www.tsekh.com.ua/?page_lang_id=3
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https://orest.com.ua/afisha/galereya-ceh-zaproshuye-vidvidati-vistavku-ukrayinskogo-mitcya-mikoli-bilousa-oj-chij-to-kin-stoyit
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