
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЛИСТОПАД  – 2022* 

Серед дат місяця: 

09.11 – День української писемності та мови 
 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 
10.11 – Всесвітній день науки 
16.11 – День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

 – Міжнародний день толерантності 
17.11 – Всесвітній день філософії 

 – День студента 
20.11 – Всесвітній день дитини 
21.11 – День Гідності та Свободи 

 – Всесвітній день телебачення 
26.11 – День пам’яті жертв голодоморів 

Про інші дати місяця ознайомитись тут  
 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 
• 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 багатожанровий конкурс «Арт-Трамплін» 
(25.10–12.11): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-
bagatozhanrovij-konkurs-art-tramplin/ 

• Всеукраїнський дистанційний конкурс творчих людей «ПроКреатив. 
Літературний виклик» (29.10–16.11): http://fest-
portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-
literaturnij-viklik/ 

• VI Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. 
Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (онлайн; 03–04.11, 
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, м. Київ): 
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/3_Informlist-Ukrai-
na.YEvropa.Svit-2022.pdf 

• Міжнародний благодiйний двотуровий багатожанровий фестиваль-
конкурс «Острів Злагоди» (онлайн; з 05.11): http://fest-
portal.com/ev/mizhnarodnij-blagodijnij-dvoturovij-bagatozhanrovij-festival-
konkurs-ostriv-zlagodi/ 

• Всеукраїнський двотуровий багатожанровий конкурс мистецтв «Долоньки 
                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 31.10.2022 р.). 
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням. 

https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2022/kalend2022.pdf
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миру та щастя» (у онлайн та офлайн форматах; 06.11, м. Київ): http://fest-
portal.com/ev/6-listopada-2022-r-statsionarno-ta-distantsijno-vseukrayinskij-
dvoturovij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-dolonki-miru-ta-shhastya/ 

• І Всеукраїнський двотуровий конкурс авторської творчості «На крилах 
Евтерпи» (онлайн; 09–10.11; до Дня української писемності і мови): 
https://smilefest.com.ua/konkurs2022/evterpa/ 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «ФОРТЕПІАННЕ 
МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ». До 180-річчя від 
дня народження М. В. Лисенка та 80-річчя від дня народження 
М. Б. Степаненка (онлайн; 16–17.11, Національна музична академія 
України імені П. І. Чайковського, м. Київ): https://knmau.com.ua/wp-
content/uploads/Conference_Info-letter-6-pravki.pdf 

• Міжнародний фестиваль-конкурс PECTORAL OF TALENTS (онлайн; 
19.11; на підтримку ЗСУ): http://fest-portal.com/ev/pectoral-of-talents-
mizhnarodnij-onlajn-festival-konkurs/ 

• ІІ Всеукраїнський двотуровий конкурс мистецтв «Козацькому роду нема 
переводу» (онлайн; 19–20.11):  

     https://smilefest.com.ua/konkurs2022/kozackomurodu/ 
• Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Київ єднає» (20.11, м. Київ): 

https://nashsled.com.ua/20.11.22-kyiv-ednae.html 
• Всеукраїнський двотуровий багатожанровий конкурс мистецтв «Україна 

була, є і буде!» (у онлайн та офлайн форматах; з 20.11, м. Київ): http://fest-
portal.com/ev/20-listopada-2021-r-kiyiv-statsionarno-ta-distantsijno-
vseukrayinskij-dvoturovij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-ukrayina-bula-
ye-i-bude/ 

• Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії ЯwriteR 
(23.11–12.12): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-
avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/ 

• VI Міжнародна науково-практична конференція «Геноцид як зброя у 
боротьбі проти української нації в ХХ–ХХІ ст.: інтердисциплінарні 
підходи» до 90-х роковин Голодомору-геноциду (у офлайн та онлайн 
форматах; 24–25.11, Національний музей Голодомору-геноциду, м. Київ): 
https://holodomormuseum.org.ua/anons/13882/ 

• Всеукрaїнський дистанційний конкурс фото-, кіно- та аудіовізуальних 
мистецтв Світ ISee (онлайн; 25.11–14.12): http://fest-
portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-
audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/ 

 
*** 

• VII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв Music Modern (онлайн; 
18–21.11, м. Одеса): http://fest-portal.com/ev/vii-mizhnarodnij-festival-
konkurs-mistetstv-music-modern-odesa-ukrayina/ 

 
Театри в умовах воєнного стану  
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Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-11-2022 

4  
(17:00) 

–  А. Адан «Корсар» (романтичний балет на 2 дії) 

5  
(15:00) 

–  М. Лисенко «Наталка Полтавка» (сповнена гумору, танців та 
фольклору історія кохання на 2 дії) 

6  
(15:00) 

–  В. А. Моцарт «Весілля Фігаро» (комічний балет на 2 дії) 

 
Київський національний академічний театр оперети:   
http://operetta.com.ua/afisha/  

Головна сцена 
6  

(17:00) 
–  Музика В. Ільїна, В. Лукашова «За двома зайцями» (мюзикл 

за мотивами однойменного твору М. Старицького) 
13  

(17:00) 
–  Музика О. Рябова «Сорочинський ярмарок» (оперета на 

2 дії) 
18, 19  
(17:00) 

– Музика Дж. Стайна «В джазі тільки дівчата, або Sugar» 
(мюзикл на 2 дії) 

20  
(18:00) 

– Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 
комедія на 1 дію) 

24, 25,  
26, 27  
(18:00) 

Прем’єра 
–  «The ball» / «Бал» (музично-пластична вистава). Режисер – 

М. Сп’яцці (Італія) 

Сцена «77» 
3  

(18:00) 
–   Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію) 

Stage_Lab # Експериментальна сцена 
2  

(18:00) 
–  І. Бауершима «#На_краю_світу» (екзистенційна романтична 

комедія на 1 дію) 
20  

(18:00) 
– «Георг Отс». Моновистава на 1 дію за мотивами 

автобіографічних спогадів артиста у виконанні з.а. України 
Д. Шарабуріна 

30  
(18:00) 

– «Френк Сінатра». Моновистава на 1 дію у виконанні 
з.а. України Д. Шарабуріна 

 
Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 
національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-
center.com.ua/afisha/ 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-11-2022
http://operetta.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
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5  
(16:00),  

27  
(18:00) 

– «Не плачте за мною ніколи…». Моновистава за 
однойменною п’єсою М. Матіос у виконанні н.а. України 
Л. Кадирової  

6, 20  
(16:00) 

Прем’єра 
– «BENZIN» (трагі-фарс за мотивами страшних казок братів 

Грімм) 
12  

(16:00) 
– «Sensus» (пошук на одну дію). Вистава акторської майстерні 

н.а. України Богдана Струтинського 
19  

(16:00) 
Прем’єра 

– Музика М. Волинського «Одержима» (опера за однойменною 
поемою Лесі Українки). Моновистава у виконанні 
М. Антоневської; С. Луковської 

20  
(11:00) 

Прем’єра 
– Х. Юрковський «Ти, я та лялькар» (повчальна лялькова 

вистава  для дітей) 
26  

(18:00) 
Прем’єра 

– «Мовчання» (вистава-медитація). Режисер та автор ідеї 
Я. Ушпік 

 
Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 
http://ft.org.ua/ua/program  

Основна сцена 
1, 30  

(17:00) 
–  І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія на 2 дії) 

13, 26  
(15:00) 

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

19  
(15:00) 

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

за мотивами роману Т. Доленги-Мостовича «Кар’єра 
Никодима Дизми»)   

27  
(15:00) 

– «Сірано де Бержерак»  (сценічна фантазія за мотивами 
однойменної п’єси Е. Ростана) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

1, 8,  
17, 29 

 (17:00) 

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

3, 23  
(17:00) 

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

http://ft.org.ua/ua/program
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4, 18  
(17:00),  

26  
(15:00) 

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

5  
(15:00) 

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

9, 22  
(17:00) 

–  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

11  
(17:00),  

27  
(15:00) 

– «Трамвай ”Бажання“» (вистава на 1 дію за мотивами 
однойменної п’єси Т. Вільямса) 

20  
(15:00) 

Відеопоказ вистави 1989 року 
– «Тев’є-Тевель». Вистава за п’єсою Г. Горіна «Поминальна 

молитва» за мотивами творів Шолом-Алейхема. У головній 
ролі – Герой України, н.а. України Б. Ступка (1941–2012): 
http://ft.org.ua/ua/performance/tevye-tevel--videopokaz-vistavi-
1989-roku 

 
Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки: 
https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire 

Нова сцена 
3  

(18:30),  
12  

(16:00) 

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

6, 13  
(12:00) 

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

8  
(18:30) 

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

Р. Зюбіної та О. Коркушка. Режисерка – В. Бєлозоренко 
10, 23  
(18:30) 

– «Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової» 
(романтично-фантазійна оповідь за п’єсою М. Кадо «Жорж 
і Фридерик. Вона та Він») 

13  
(18:30) 

  Прем’єра 
– «Україна в огні» (драма на 1 дію за кіноповістю 

О. Довженка). Творча робота Є. Храмцова та учасників 
вистави 

15, 27  
(18:30) 

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

http://ft.org.ua/ua/performance/tevye-tevel--videopokaz-vistavi-1989-roku
http://ft.org.ua/ua/performance/tevye-tevel--videopokaz-vistavi-1989-roku
https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire
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Вистава за участі В. Іванченка та М. Бахтіної. Режисерка – 
О. Щурська 

19, 27  
(12:00) 

 – «У країні казок» (вистава за мотивами творів 
Г. К. Андерсена) 

20  
(16:00)  
 

 Прем’єра 
–  «На полі крові» (драма на 1 дію за однойменним твором 

Лесі Українки) 

Основна сцена 
3  

(18:00),  
12, 20  
(17:00) 

  Прем’єра 
–  Б. Фріл «Переклади» (драма; вистава з антрактом) 

25  
(18:00) 

–  Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія на 2 дії) 

 
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:  
https://drama-comedy.kiev.ua/  

5, 19  
(15:00)  

– І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія 
одного рішення) 

5, 26  
(17:00) 

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

12, 27  
(17:00) 

–  А. Крим «Жіноча логіка» (комедія) 

13, 20  
(15:00) 

–  А. Крим «Дзвінок із минулого» (комедія) 

 
Київський академічний драматичний театр на Подолі:   
http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 
4  

(18:00) 
–   І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (комедія) 

5  
(17:00) 

–  «Передчуття Мини Мазайла» (комедія за п’єсою М. Куліша 
«Мина Мазайло») 

6, 26  
(17:00) 

–  А. Курков «Сірі бджоли» (драма) 

9, 15, 18  
(18:00) 

– М. Д. Салліван «1984» (за однойменним романом-
антиутопією Дж. Орвелла) 

10  
(18:00) 

–  І. Франко «Імітація» (детектив) 

https://drama-comedy.kiev.ua/
http://theatreonpodol.com/
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11  
(18:00) 

– П. Медведєва «Сніг у квітні» (інсценізація повісті 
Т. Вільямса «Римська весна місіс Стоун») 

13  
(17:00) 

  Прем’єра 
–  А. Каваліаускайте «Колискова для лисиці, яку ще ніхто не 

бачив» (така різна любов; вистава з антрактом) 
20  

(17:00) 
–  Брати Капранови «Приворотне зілля» (містично-комедійний 

 трилер) 
25  

(18:00) 
–  Леся Українка «Камінний господар» (божевільна драма про 

кохання) 
 
Київський національний академічний Молодий театр:  
https://molodyytheatre.com/afisha/2022-11 

Основна сцена 

3 
(18:00) 

– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» 
(комедія на 2 дії) 

6 
(18:00) 

– «Осінній блюз» (меланхолія на 2 дії). Вистава за 
кіносценарієм І. Бергмана «Осіння соната» 

13  
(12:00) 

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

мотивами української народної казки «Коза-дереза») 
26  

(18:00) 
–  І. Карпенко-Карий «Зачарований» (вистава на 2 дії) 

Камерна сцена 

12  
(18:00) 

– Є. Безпалько «Жага моря» (подорож до себе без 
антракту) 

17  
(18:00) 

–  І. Франко «Украдене щастя» (історична драма) 

26  
(18:00) 

– «Момент» (фатальна подорож). Вистава за оповіданнями 
В. Винниченка «Момент» та «На той бік» 

Мікросцена 

4  
(18:00) 

– «Попіл» (остання дія). Вистава за мотивами роману 
І. Мераса «Нічия триває лише мить» 

10  
(18:00) 

–  К. Мельников «Ліки для Ліки» (трансплантація почуттів) 

 
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances  

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-11
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
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Основна сцена (Салон) 
4  

(18:00) 
Прем’єра 

–  «Отvєтка@UA» (моно-бомба). Моновистава за п’єсою Неди 
Неждани у виконанні О. Чернявської (присвячено оперному 
співаку, Герою України Василю Сліпаку) 

6  
(17:00) 

  Прем’єра 
– «Постій… Подихай…». Музично-поетична вистава за 

творами та піснями українських митців у виконанні 
О. Ігнатуші, за участі К. Тижнової, Є. Славинського, 
С. Озеряна, Д. Орла 

9, 24  
(18:00) 

– «Куди я з вами не піду» (комедія; вистава за пʼєсою 
М. Хейфеця «Надвечірʼя з rock-n-roll-om») 

13  
(17:00) 

– Б. Гнатюк «Ідеальний шторм» (біологічна драма в стилі 
агропанк за мотивами однойменної книги В. Скоцика) 

18, 25  
(18:00) 

Прем’єра 
–  Б. Гнатюк «Аххілес із Запоріжжя» (постсексизм) 

20, 26  
(17:00) 

  Прем’єра 
– М. Ряпулова «Народжені бути вільними» (національна 

трагедія) 
 
Київський академічний театр на Печерську:  
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next 

     4 
(18:00) 

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

   5 
(17:00) 

– С. Жадан «Покоління пепсі» (поетично-фантастичний трилер 
початку нульових) 

  11 
(18:00), 

  12  
(17:00) 

Прем’єра 
–  Н. Захоженко «Я, війна і пластикова граната» (цикл коротких 

історій про людей, які шукають способів адаптації до нової 
реальності) 

     17, 18,  
(18:00),   
26, 27 
(17:00) 

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

24  
(18:00) 

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

    25 
(18:00) 

–  «Світ у горіховій шкаралупі»  (вистава за мотивами творів: 
«Великий задум» С. Хокінга і Л. Млодінова та «Гамлет» 
В. Шекспіра) 

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
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Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-koleso.kiev.ua/ 

Основна сцена 
 3  

(18:00),  
     5  
(17:00) 

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

  6 
(17:00) 

–  К. Людвіг «Примадонни» (бродвейська комедія на 2 дії) 

10, 13 
(18:00) 

–  М. Куліш «Блаженний острів» (комедія на 2 дії) 

    16, 18  
(18:00) 

–  С. Васильченко «Ніч кохання» (лірична комедія) 

Камінна зала 
17 

(18:00), 
19  

(17:00) 

– А. Шніцлер «Фатальний флірт, або Забавки» (вистава на 2 
дії) 

        26  
(17:00), 
    27  
(17:30) 

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

Сцена в кафе театру 
 4  

(18:30) 
– Олена Пчілка «Пристрасті дому пана Г.-П.» (водевіль-

модерн) 
 
Київський академічний театр «Золоті ворота»: http://zoloti-vorota.kiev.ua/  

     5  
(17:00), 
    17  
(19:00) 

–  С. Ґьоснер «Каліки» (майже комедія про двох хлопців, які 
розмовляють про дівчат і свої хвороби) 

19  
(17:00) 

–  М. Макдона «Королева краси» (чорна комедія) 

      24,  
(18:00), 
    25  
(17:00) 

 Прем’єра 
–  А. Каваліaускайте «Дякую» (ода коханню) 

 

http://teatr-koleso.kiev.ua/
http://zoloti-vorota.kiev.ua/
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Київський академічний театр «Актор»:  http://teatr-aktor.kiev.ua; 
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kievskij-teatr-akter-117.html 

 6  
(17:00), 
    23  
(18:00) 

– Дж. Стерджес «7 розгніваних джентльменів» (комедія для 
дорослих на 2 дії за мотивами фільму Акіри Куросави «Сім 
самураїв») 

16  
(18:00) 

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

20  
(17:00) 

– «Фрі» (психологічний трилер за мотивами роману А. Нотомб 
«Косметика ворога») 

27  
(17:00) 

–  Е. Скарпетта «Дім божевільних» (комедія з антрактом) 

 
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 
юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

 5 
(12:00) 

–  Музика І. Поклада «Як козаки змія приборкували»  (мюзикл-
казка на 2 дії) 

12 
(12:00) 

– Музика Б. Павловського «Білосніжка та семеро гномів» 
(балет на 2 дії) 

13 
(12:00) 

–  Б. Стельмах «Король Дроздобород» (опера на 2 дії на музику 
Ю. Шевченка за мотивами казки братів Грімм) 

18 
(18:00) 

–  Музика Ф. Шуберта «Легенда про вічне кохання» (балет на 1 
дію у супроводі оркестру); 

–  «Далеко по сусідству» (балет на 1 дію на музику зарубіжних 
композиторів) 

19 
(17:00) 

–  Музика Ш. Гуно «Ромео і Джульєтта» (опера на 2 дії) 

25 
(18:00) 

– Музика В. А. Моцарта «Весілля Фігаро» (концертно-сценічна 
версія опери на 2 дії) 

 
Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html 

   5  
(15:00) 

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

6, 27  
(15:00) 

– «Вождь червоношкірих» (комедія на 2 дії за мотивами 
однойменного твору О. Генрі) 

 10, 24  
(18:00) 

–  М. Гоголь «Шинель» (трагікомедія на 1 дію) 

    13  
(15:00) 

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

http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kievskij-teatr-akter-117.html
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html
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Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 
Дніпра: https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/; 
https://kontramarka.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-
109.html?gclid 

         6  
(11:00, 
13:00) 

–  «Червона Шапочка, або Десять пиріжків для бабусі» 
(лялькова вистава за мотивами казки братів Грімм) 

         13  
(13:00) 

– Р. Неупокоєв «Захмарна леді» (ляльковий мюзикл за 
мотивами творів П. Треверс) 

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

«Новий український театр» 

 4 
(18:00),       

26  
(17:00) 

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

         5  
(17:00) 

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

      9, 30  
(18:00) 

–  О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз) 

    11  
(18:00) 

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

історія Олесі) 

Театр «Сонечко» 

    5  
(12:00) 

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

13  
(12:00) 

–  М. Кропивницький «Івасик-Телесик» (український народний 
трилер) 

19  
(12:00) 

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

 
 Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  
(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-
teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 4  
(18:00) 

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

 5  
(17:00) 

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

https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-109.html?gclid=EAIaIQobChMIgoj4tMSD-wIVXAWiAx0A9w4oEAAYASAAEgIaNPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/children/kiivskij-municipalnij-akademicnij-teatr-lalok-109.html?gclid=EAIaIQobChMIgoj4tMSD-wIVXAWiAx0A9w4oEAAYASAAEgIaNPD_BwE
https://nut.kiev.ua/afisha/listopad/
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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 6  
(17:00) 

–  Б. Жолдак «Конотопська відьма» (музично-містична комедія 
на 2 дії за однойменною повістю Г. Квітки-Основ’яненка) 

12  
(17:00) 

– «Гуцулка Ксеня» (ексцентрично-музична комедія за 
мотивами оперети Я. Барнича) 

13 
(17:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська кумедія) 
 

 
Український малий драматичний театр (вул. Олеся Гончара, 33): 
https://kontramarka.ua/uk/theatre/ukrainskij-dramaticnij-malij-teatr-90.html?gclid  

 6  
(18:00) 

– «Холодна м’ята» (чуттєві оповідання). Вистава за творами 
Григора Тютюнника (у музичному супроводі гурту «Один в 
каное») 

12  
(18:00) 

–  Г. Листвак «Аndroid. Номер на твоїй спині» (кіберновела на 
1 дію) 

20  
(18:00) 

– «Точка зору» (вистава, яку ви не побачите; за мотивами 
нарисів О. Кобилянської та Лесі Українки) 

 
 Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса  
(вул. Володимирська, 23в): https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalnij-centr-
teatralnogo-mistectva-im-lesa-kurbasa-abo-nctm-im-lesa-kurbasa-446.html 

 5  
(18:00) 

–  «Подружжя». Біографічна вистава за листуванням Івана 
Франка із Ольгою Хоружинською, при віртуальній харизмі 
їх онука – Роланда Франка. Ідея та сценічне втілення – 
Р. Веретельник  

12  
(18:00) 

– «Жодних варіантів» (комедія за мотивами п’єси р. Куні). 
Вистава Театральної студії PEGASUS (м. Київ). Режисер – 
О. Білера 

18 
(19:00) 

– «Пікантна ситуація» (комедія). Вистава Театральної студії 
PEGASUS (м. Київ). Режисер – В. Лисяний 

 
*** 

 
На сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі 
Українки: 

17, 18, 19  
      (18:30) 

–  «Лишатися (не) можна…». Документальна вистава на основі 
історій працівників Херсонського обласного академічного 
музично-драматичного театру імені Миколи Куліша: 
https://lesyatheatre.com.ua/ukr/plays/can_not_stay 

 
 
 
 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/ukrainskij-dramaticnij-malij-teatr-90.html?gclid%20=EAIaIQobChMImZehocT7-gIVQjcYCh2Bvg2gEAAYASAAEgL1APD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalnij-centr-teatralnogo-mistectva-im-lesa-kurbasa-abo-nctm-im-lesa-kurbasa-446.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalnij-centr-teatralnogo-mistectva-im-lesa-kurbasa-abo-nctm-im-lesa-kurbasa-446.html
https://lesyatheatre.com.ua/ukr/plays/can_not_stay
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На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для 
дітей та юнацтва: 

27  
(18:00) 

–  «Кармен. TV» (балет на 2 дії на музику Ж. Бізе). Вистава 
Академічного театру «Київ Модерн-балет». Лібрето, 
хореографія та постановка – Раду Поклітару: 
https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-karmen-tv-radu-
poklitaru-2 

Вечір одноактних балетів  Академічного театру 
«Київ Модерн-балет» 

    5  
(18:00) 

–   «Болеро» (балет на музику М. Равеля); 
–  «Дощ» (хореографічна фантазія на музику народів світу та  

Й. С. Баха). Лібрето, хореографія та постановка – Раду 
Поклітару: https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-
bolero-dosh-radu-poklitaru 

20  
(18:00) 

– «Двоє на гойдалці» (балет за мотивами однойменної п’єси 
В. Гібсона на музику Й. С. Баха, Ч. Варгас); 

– «Квартет-а-тет» (балет на музику А. Мааса). Лібрето, 
хореографія та постановка – Раду Поклітару: 
https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-dvoye-na-
gojdalci-kvartet-a-tet-radu-poklitaru 

 
 На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):  
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html 

 5 
(17:00) 

– «Повернення блудного батька» (комедія). Антрепризна 
вистава за участі О. Сумської, Л. Сомова, О. Зубкова та ін. 
Автор та режисер – І. Ноябрьов 

 6 
(17:00) 

 Прем’єра 
–   А. Дяченко «Бельведер» (трагікомедія). Антрепризна вистава 

за участі А. Сеітаблаєва, Л. Руснак, К. Степанкової. 
Режисери – К. Степанкова та О. Скляренко 

25 
(18:00) 

–  «Маленький принц» (балет на 2 дії на музику В. А. Моцарта 
та українських колискових у виконанні М. Пилипчак, за 
мотивами однойменного твору А. де Сент-Екзюпері). 
Вистава Академічного театру «Київ Модерн-балет», 
постановка – Раду Поклітару 

  
На сцені Будинку актора (вул. Ярославів Вал, 7): 

19 
(18:00) 

–  В. Петранюк «Мавка» (драма за твором Лесі Українки 
«Лісова пісня»). Вистава Театру української традиції 
«Дзеркало» (м. Київ): https://kontramarka.ua/uk/mavka-
76962.html 

https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-karmen-tv-radu-poklitaru-2
https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-karmen-tv-radu-poklitaru-2
https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-bolero-dosh-radu-poklitaru
https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-bolero-dosh-radu-poklitaru
https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-dvoye-na-gojdalci-kvartet-a-tet-radu-poklitaru
https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-dvoye-na-gojdalci-kvartet-a-tet-radu-poklitaru
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/mavka-76962.html
https://kontramarka.ua/uk/mavka-76962.html
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На сцені Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6): 
12 

(18:00) 
–  С. Цвейг «Лист незнайомки» (мелодрама). Вистава Театру 

ВІЗАВІ (м. Київ): https://kontramarka.ua/uk/list-neznajomki-
76190.html 

26 
(17:00) 

– «AZOVSTAL. Голоси» (вистава на 1 дію). Автор текстів 
Х. Васілян. Ролі виконують: В. Харчишин, Л. Ардельян, 
О. Собко та ін. Режисер проєкту – В. Демченко: 
https://kiev.karabas.com/ua/azovstal-golosi 

 
Вистави на інших локаціях: 

2, 9, 16,  
   23, 30 

(19:00) 

– «Згадайка» (колаж епізодів, що не можливо пояснити і 
небезпечно забувати). Благодійна експериментальна вистава 
від Театру «Між Трьох Колон» (м. Київ) по збору коштів для 
бійців батальйону «Свобода». Режисер – Д. Ходаківський: 
https://kontramarka.ua/uk/zgadajka-75758.html 

3, 10, 11,      
17, 18,  

  24, 25   
 (19:00) 
 

  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 

11 
(18:00) 

На підтримку ЗСУ 
–  «Саквояж». Танцювально-театральна вистава Театру танцю 

«Форсайт»: https://kontramarka.ua/uk/tancuvalnoteatralna-
vistava-sakvoaz-75705.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  онлайн-вистав для дітей: https://theatre.love/blog/14-
dityachih-onlayn-vistav/ 

https://kontramarka.ua/uk/list-neznajomki-76190.html
https://kontramarka.ua/uk/list-neznajomki-76190.html
https://kiev.karabas.com/ua/azovstal-golosi
https://kontramarka.ua/uk/zgadajka-75758.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://kontramarka.ua/uk/tancuvalnoteatralna-vistava-sakvoaz-75705.html
https://kontramarka.ua/uk/tancuvalnoteatralna-vistava-sakvoaz-75705.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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–  «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/  

     4  
(15:00) 

    Музей театрального, музичного та кіномистецтва 
України (вул. Лаврська, 9, корп. 26) 
«Музичні барви України» 

– Українські народні пісні у виконанні фольклорного ансамблю 
«Веселі музики»  

   6  
(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 
Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93) 
«Спів розкутого серця» 

– Т. Школьна (сопрано), Р. Смоляр (бас), камерний квартет 
баяністів ім. М. Різоля 

   6  
(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 
(вул. Володимирський узвіз, 2) 
«Спогад про Іспанію» 

– А. Остапенко (гітара), ансамбль народних інструментів 
«Рідні наспіви». Вступне слово та ведуча – С. Корецька 
(музикознавиця) 

  12  
(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 
Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 
«Квартет сузір’я» 

– Д. Бєлозор (художнє слово), Н. Афанасьєва (фортепіано). 
Вступне слово та ведуча – Н. Данченко (музикознавиця) 

  12  
(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка    
(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 
«Класичний листопад» 

– Р. Якобінчук (мецо-сопрано), концертмейстер – В. Цимощук. 
Вступне слово та ведуча – М. Бахуринська (музикознавиця) 

  13  
(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 
(вул. Володимирський узвіз, 2) 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
https://www.facebook.com/philukr/
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«Українська музика: митці і долі» 
– Т. Андрієвська-Боденчук (фортепіано), Р. Якобінчук (мецо-

сопрано), А. Юрченко (баритон), Ю. Федоров (баян) 
  15  

(18:00) 
«Українська душа» 

– Національна заслужена академічна хорова капела України 
«Думка» (художній керівник і головний диригент – 
Є. Савчук). Солісти – О. Засадна (сопрано), С. Колесник 
(тенор), М. Кушніренко (баритон), О. Плющ (бас) 

  19  
(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 
Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 
«Моя Україно» (до Дня Гідності та Свободи) 

– Р. Якобінчук (мецо-сопрано), А. Юрченко (баритон), 
ансамбль народних інструментів «Дивограй» 

  21  
(18:00) 

«БЛАГОДАТНАЯ МАРІЯ…» (до 90-х роковин пам’яті 
жертв Голодомору) 

–  Народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського 
(диригент – Д. Радик) 

  23  
(18:00) 

«Від Бога наша пісня, наша мова!» 
–  Національна заслужена капела бандуристів України імені 

Г. І. Майбороди (художній керівник і головний диригент – 
Ю. Курач, диригент – О. Бояр) 

  27  
(12:00) 

Цикл концертів «Київська дитяча філармонія». 
Концерт № 1 – «Мистецький вернісаж» 

– Урочисте відкриття 53-го концертного сезону Київської 
дитячої філармонії 

  27  
(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка    
(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 
«Пісня про Матір» 

– О. Хмель-Бондаренко (художнє слово), В. Матюшенко-
Матвійчук (сопрано). Партія фортепіано – Н. Афанасьєва 

  28  
(15:00) 

MADE IN UKRAINE. Український музичний код у стилі 
Jazz  

– Біг-бенд Національного академічного духового оркестру 
України (диригент – О. Вікулов), О. Рудько (художнє слово) 

 
Національний будинок органної та камерної музики України:  
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/l
ang,ua/ 

   1  
(18:00) 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 
України (вул. Володимирський узвіз, 2) 
Орган – музика вічності 

–  В. Балаховська (орган) 

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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   4  
(18:00) 

Виставкові зали «Хлібня» Національного заповідника 
«Софія Київська» (вул. Володимирська, 24) 
Місячне сяйво 

–  І. Пліш (сопрано), Т. Гавриленко (мецо-сопрано), Т. Рой 
(флейта), А. Баженов (скрипка), К. Баженова (фортепіано) 

   6  
(18:00) 
 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 
У гостях  у музичного Відня 

– М. Ліпінська (мецо-сопрано), М. Білич (скрипка), 
В. Примаков (віолончель), А. Васін (фортепіано), І. Довбня 
(фортепіано) 

  12  
(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  
(вул. Володимирська, 45а) 
Французький шарм 

–  О. Дудниченко (скрипка), О. Мороз (кларнет), Н. Кравченко 
(фортепіано), М. Сидоренко (фортепіано) 

 13  
(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 
Віденський вечір 

–  Т. Гавриленко (мецо-сопрано), С. Котко (колоратурний бас), 
А. Баженов (скрипка), І. Кучер (віолончель), К. Баженова 
(фортепіано) 

  19  
(18:00) 
 

Київський будинок вчених НАН України  
(вул. Володимирська, 45а) 
Королівське бароко 

–  Камерний ансамбль «Київ-Брасс» 
 25 

(18:00) 
Виставкові зали «Хлібня» Національного заповідника 
«Софія Київська» (вул. Володимирська, 24) 
Пам’яті Юрія Шевченка 

– М. Ліпінська (мецо-сопрано), К. Бондар (скрипка), 
І. Дзядевич (віолончель), Г. Бубнова (фортепіано) 

  26 
(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  
(вул. Володимирська, 45а) 
Вечір української пісні 

– О. Басистюк (сопрано),  М. Білич (скрипка), Г. Бубнова 
(фортепіано), А. Васін (фортепіано) 

 
Київський національний академічний театр оперети:   
http://operetta.com.ua/afisha/ 

    12 
(17:00) 

–  «Об’єднані заради перемоги». Концерт з творів І. Поклада, 
М. Скорика, І. Карабиця за участі артистів театру 

    25  
(19:00) 

– «Вечір вальсу». Концерт з творів Й. Штрауса, 
П. Чайковського, Є. Доги, І. Шамо та ін. за участі артистів 
театру: https://kiev.karabas.com/ua/vechir-valsu-1 

http://operetta.com.ua/afisha/
https://kiev.karabas.com/ua/vechir-valsu-1
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Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 
національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-
center.com.ua/afisha/  

    13  
(16:00), 
    24  
(18:00) 

– «Мелодії Подолу». Концерт україно-єврейської музики за 
участі незалежної формації Art.Razom 

    25  
(18:00) 

– Творче дійство «Передчуття другої серії». Авторський 
концерт композиторки, поетеси, гітаристки, виконавиці у 
стилі етнорок А. Шевченко (RAIDO) 

 
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського: 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 
України Василя Сліпака 

12 
(18:00) 

–  «Твоя тінь». Шоу Театру тіней «TEULIS»: 
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-
ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html 

 
Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):   
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html 

 8 
(18:00) 

–  «Золоті шлягери України». Концерт н.а. України С. Гіги (на 
підтримку ЗСУ) 

10 
(18:00) 

–  «Обійму». Концерт М. Грицкана у супроводі музичного 
гурту «Гранд» 

11 
(18:00) 

– «Адріано Челентано». Кавершоу у виконанні рокгурту Jack 
London 

        12  
(17:00) 

–  Музика німецького композитора Г. Циммера до кінофільмів 
«Пірати Карибського моря», «Гладіатор», «Перл Харбор» та 
ін. у виконанні Національного академічного духового 
оркестру України (частина коштів від продажу квитків буде 
перерахована на потреби ЗСУ) 

13 
(17:00) 

– Ювілейний концерт Н. Фаліон та народного театру пісні 
«Лісапетний батальйон» з програмою «30 років лісапетом, 
наче танком» (частина коштів від продажу квитків буде 
перерахована на потреби ЗСУ) 

15 
(18:00) 

– Концерт Національного заслуженого академічного 
українського народного хору України 
ім. Г. Г. Верьовки 

23  
(18:00) 

–  Концерт Національного заслуженого академічного ансамблю 
танцю України ім. П. Вірського 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
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27  
(17:00) 

–  З. а. України П. Чорний з концертною програмою «На 
долонях степу» 

29  
(18:00) 

– Концерт Івано-Франківського національного академічного 
Гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія»: 
https://kiev.karabas.com/ua/ansambl-pisni-i-tancyu-guculiya-7 

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

     3  
(19:00) 

Класика під зорями 
– «Аllegretto». Концертна програма за участі музичного 

колективу Almia music  
     4  
(19:00) 

    Італійська музика під зоряним небом 
– Концерт за участі дуету Relax: О. Гаврачинська (скрипка) та 

М. Орлов (саксофон); Є. Заморського (баритон), Ю. Олійник 
(вокал)  

     13, 27  
(19:00) 

–  Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

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

5, 6, 12,  
13, 19, 20,   
 26,  27  

(12:00,  
16:00),  

     25  
 (17:00)  

–  «ЦИРК тиГРа. Шоу сміливих» 

протягом 
місяця 

– Відеоверсії циркових вистав минулих років: 
https://www.circus.kiev.ua/ua/video_arkhiv_vystav/pid/62 

 
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 
юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

         4  
(17:00) 

–  «Хіти з кінофільмів». Мелодії з українських та зарубіжних 
кінофільмів та мюзиклів: «Високий перевал», «Літа 
молодії», «Кабаре», «Вестсайдська історія» та ін. у 
виконанні ансамблю солістів «Благовість» (художній 
керівник – н.а. України Т. Кумановська) 

    11  
(18:00) 

– Український академічний фольклорно-етнографічний 
ансамбль «Калина» з новою концертною програмою 
«Фольклорне намисто» 

    24  
(18:00) 

– «РОМАНС в Укритті». Вечір українських дуетів 
у виконанні солістів театру 

    26    Пам’яті жертв голодоморів в Україні 

https://kiev.karabas.com/ua/ansambl-pisni-i-tancyu-guculiya-7
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://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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(18:00) – «Молитва Катерини». Концертна програма з творів 
українських композиторів  

 
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  
(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-
teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

        11  
(18:00) 

–  «Відроджені». Концертна програма за участі артистів театру 

 

Концерти на інших локаціях: 

5 
(16:00) 

– Благодійний концерт Jamala з презентацією нового 
мініальбому «Поклик»: https://kiev.karabas.com/ua/jamala-5-
11 

10 
(19:00) 

– Благодійний акустичний концерт авторки і виконавиці 
О. Ковернік: 
https://secure.wayforpay.com/payment/inteligentsiia10112022?f
bclid 

13 
(17:00) 

– «На цій землі нас не здолати». «Територія А» представляє 
благодійний марафон за участі зіркових гостей: El. Кравчука, 
музичних гуртів Аква Віта, The ВЙО та ін.: 
https://kontramarka.ua/uk/teritoria-a-75909.html 

19 
(18:00) 

– Благодійний концерт С. Бабкіна до 20-річчя творчої 
діяльності: https://kiev.karabas.com/ua/serhij-babkin 

 
ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: https://nmiu.org/; 
https://www.facebook.com/mist.museum/events  

до 14 –  «Навала. Київський постріл». Присвячено героїчній обороні 
Києва від російських військ та за матеріалами, зібраними 
співробітниками музею на Київщині: 

    https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-navala-kiivskij-
postril 

до 16 – «Прапори Незалежності». Виставковий проєкт, де 
представлено унікальну колекцію стягів періоду кінця ХХ–
ХХІ ст.  

протягом 
місяця 

– «Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-мистецький 
образ». Оновлений виставковий проєкт: 
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-cerkva-bogorodici-
desatinna-arhitekturno-misteckij-obraz1 

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
https://kiev.karabas.com/ua/jamala-5-11
https://kiev.karabas.com/ua/jamala-5-11
https://secure.wayforpay.com/payment/inteligentsiia10112022?fbclid=IwAR0jgyXPh9etUP6_YsOeGEjDvclvu4LASsfiromJYgB8ucNMEomuj8TGb0I
https://secure.wayforpay.com/payment/inteligentsiia10112022?fbclid=IwAR0jgyXPh9etUP6_YsOeGEjDvclvu4LASsfiromJYgB8ucNMEomuj8TGb0I
https://kontramarka.ua/uk/teritoria-a-75909.html
https://kiev.karabas.com/ua/serhij-babkin
https://nmiu.org/
https://www.facebook.com/mist.museum/events
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-navala-kiivskij-postril
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-navala-kiivskij-postril
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-cerkva-bogorodici-desatinna-arhitekturno-misteckij-obraz1
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-cerkva-bogorodici-desatinna-arhitekturno-misteckij-obraz1
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Скарбниця Національного музею історії України 
(вул. Лаврська, 9, корпус 12): https://www.facebook.com/treasuryua/ 

до 6 – «Україна, яка бореться!». Виставка сучасного ювелірного 
мистецтва (роботи 27-ми ювелірів у традиційних та 
експериментальних техніках) 

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 тощо: 

    https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-
музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-
мазепи/1171166333674620/ 

протягом 
місяця 

– «Збережено в Україні». В експозиції представлено пам’ятки 
греко-скіфського мистецтва (з колекції Національного музею 
історії України):  

    https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-
muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-
ukrainoiu 

протягом 
місяця 

Онлайн-виставка 
– «Пектораль. Знахідка століття». В експозиції – артефакти, 

знайдені під час дослідження кургану Товста Могила 
(Дніпропетровська обл.):  

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

 
Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей 
Революції Гідності:  

https://maidanmuseum.org/ ; https://www.facebook.com/maidanmuseum.org 
 Галерея протестного мистецтва (І поверх) 

  до 6 – «Потенційно (не)прийнятний контент». Серія робіт 
С. Жалобнюка у мішаній техніці (колаж), створених під час 
російсько-української війни:  

   https://www.maidanmuseum.org/uk/node/2237 
 
Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний  
комплекс (вул. Лаврська, 27): https://www.warmuseum.kiev.ua 

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

https://www.facebook.com/treasuryua/
https://www.facebook.com/events/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8E-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8/1171166333674620/
https://www.facebook.com/events/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8E-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8/1171166333674620/
https://www.facebook.com/events/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8E-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8/1171166333674620/
https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-ukrainoiu
https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-ukrainoiu
https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-ukrainoiu
https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-pektoral
https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-pektoral
https://maidanmuseum.org/
https://www.facebook.com/maidanmuseum.org
https://www.maidanmuseum.org/uk/node/2237
https://www.warmuseum.kiev.ua/
https://www.warmuseum.kiev.ua/_ua/online/
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протягом 
місяця 

–  «”Батьківщина-мати“. Переозначення». Виставковий проєкт 
про трансформацію образу монумента у свідомості та 
сприйманні українського суспільства 

 –  «Обереги». 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 

 – «Україна. Війна. Власна пам’ять». Фотовиставка 
професіоналів та аматорів (із фондової збірні музею та 
архівів) 

  
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:  
https://kplavra.kyiv.ua/ua ; https://www.facebook.com/kplavra/ 

Велика лаврська дзвіниця 
до 2 – «Обереги захисникам». Традиційні українські обереги: 

мотанки, вишиті ікони, плетені браслети й листівки, дитячі 
малюнки тощо, виконані відомими художниками та  
майстрами-аматорами (за підтримки партнерів Печерської 
районної у місті Києві державної адміністрації та 
Громадської організації «ВО "Світле майбутнє"» 

протягом 
місяця 
(корпус 

№ 4) 

– Оновлена виставка «Князі Острозькі: європейський вимір 
української історії». В експозиції: оригінальні пам’ятки 
XIV–ХХ ст. – лицарські обладунки, зброя XVI–XVII ст. 
(мечі, шаблі, гармата), князівські печатки, побутові речі, 
старовинні документи тощо 

 
 
 

https://kplavra.kyiv.ua/ua
https://www.facebook.com/kplavra/
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Національний заповідник «Софія Київська»: 
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/ ; https://www.facebook.com/SophiaKyiv/ 

Виставкові зали «Хлібня» 

      до 6 – «Ковчег». Благодійний мистецький проєкт сучасних 
українських митців: В. Кулеби-Баринової, О. Потапенка, 
І. Пантелемонової та ін. (за підтримки Благодійного фонду 
«Зірка»): 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=444524224471598&set
=a.406896744901013 

 
Національний музей Тараса Шевченка: https://museumshevchenko.org.ua; 
https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/events/?ref=page_internal 
 

  до 13 –  «Перехрестя поколінь». Мистецький проєкт, метою якого є 
відродження, переосмислення і популяризація українських 
мистецьких традицій (у рамках проєкту «Батьківська хата. 
Homestead»): https://museumshevchenko.org.ua/p/vistavka-
perekhrestia-pokolin-2910-1311-704371 

 
         Національний музей літератури України:  http://museumlit.org.ua/language/uk/ 

протягом 
місяця 

–  «Богдан Лепкий в європейському контексті: доробок митця 
в українській, польській та німецькій культурах». 
Літературно-мистецька виставка до 150-річчя від дня 
народження письменника, мистецтвознавця, перекладача, 
художника 

 – «Квіти Донбасу». Благодійна літературно-мистецька 
виставка письменника та художника, бійця ЗСУ 
Б. Гуменюка (у рамках музейної програми «На цій землі нас 
не здолати»; на підтримку ЗСУ) 

 – Літературно-мистецька виставка до 300-річчя від дня 
народження українського просвітителя-гуманіста, філософа, 
богослова, поета і педагога Григорія Сковороди (з фондової 
колекції музею) 

 – «На полиці дитячі журнали: сучасний калейдоскоп» (у 
рамках АРТпроєкту «З книжкової полиці») 

 –  «Обірвані струни. Поезія полеглих, розстріляних, замучених 
і засланих 1920–1945 рр.». Літературна виставка, 
присвячена пам’яті жертв тоталітарних режимів (із циклу 
«Виставка однієї антології») 

 – «Слово нескорених». Літературно-мистецька виставка 
новочасної літератури про незламність духу українського 
народу в російсько-українській війні 

 

https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=444524224471598&set=a.406896744901013
https://www.facebook.com/photo/?fbid=444524224471598&set=a.406896744901013
https://museumshevchenko.org.ua/
https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/events/?ref=page_internal
https://museumshevchenko.org.ua/p/vistavka-perekhrestia-pokolin-2910-1311-704371
https://museumshevchenko.org.ua/p/vistavka-perekhrestia-pokolin-2910-1311-704371
http://museumlit.org.ua/language/uk/
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Національний музей українського народного декоративного мистецтва:  
http://www.mundm.kiev.ua/index.html; https://www.facebook.com/DecArtMuseum/ 

до 13 –  До 100-річчя від дня народження художника декоративного 
ткацтва, педагога, н.х. України Сергія Нечипоренка (1922–
2014) 

 

Музей книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9): 
https://www.mkdu.com.ua; https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/ 

протягом 
місяця 

– «Ой у лузі червона калина…». Малюнки вихованців трьох 
гуртків «Образотворче мистецтво» Освітньо-культурного 
центру «Дивосвіт» Деснянського району м. Києва  

 
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва» (вул. Богдана 
Хмельницького, 7):  http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu 

до 3 – Мобільна виставка «Маріуполь. Де ти?..». Представлено 
полотна з портретами діток, які загинули у м. Маріуполі, 
світлини міста до і після російських обстрілів, фотографії 
авторства Є. Сосновського: 

    https://guide.kyivcity.gov.ua/events/mobilna-vistavka-mariupol-
de-ti 

до 20 – «Графіка. Ретроспектива». Твори художника-шістдесятника 
В. Зарецького (1925–1990): 

    https://guide.kyivcity.gov.ua/events/viktor-zareckij-vistavka-
grafika-retrospektiva 

протягом 
місяця 

–  «Made in Kyiv. Археологія повсякдення». У експозиції: копії 
карбованих на Русі монет і гривень, ювелірних прикрас, 
творів сакрального мистецтва, предметів побуту і 
керамічного посуду, елементи одягу тощо: 
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/made-in-kyiv-arheologia-
povsakdenna 

 – «Бабин Яр. Віртуальний спогад». Віртуальна інтерактивна 
виставка із застосуванням VR-технологій: 
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-
proekty/14315.html 

 – 3D та VR тури деякими масштабними проєктами, які було 
реалізовано в музеї: 

    http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/virtualna-ekspozitsiya 
 
Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музейно-виставкового центру «Музею 
історії міста Києва»):  http://www.sholomaleichemmuseum.com 

протягом 
місяця 

–  Віртуальний АртАльбом: 
http://sholomaleichemmuseum.com/artalbum/ 

 
Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/DecArtMuseum/
https://www.mkdu.com.ua/
https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/mobilna-vistavka-mariupol-de-ti
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/mobilna-vistavka-mariupol-de-ti
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/viktor-zareckij-vistavka-grafika-retrospektiva
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/viktor-zareckij-vistavka-grafika-retrospektiva
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/made-in-kyiv-arheologia-povsakdenna
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/made-in-kyiv-arheologia-povsakdenna
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/14315.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/14315.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/virtualna-ekspozitsiya
http://www.sholomaleichemmuseum.com/
http://sholomaleichemmuseum.com/artalbum/
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історії міста Києва»): https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/ 
  до 13 –  «П’ята хвиля». Історико-мистецький виставковий проєкт 

про еміграцію (за участі Pictoric Illustrators Club, Art studio 
Agrafka, фотографині В. Бланш та за підтримки 
Українського культурного фонду): 
https://www.facebook.com/events/2220814111433908/2220814
161433903/?event_time_id=2220814161433903&ref=newsfeed 

 
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:  
https://honchar.org.ua/; https://www.facebook.com/honcharmuseum/ 

протягом 
місяця 

Онлайн-проєкт на підтримку ЗСУ 
– «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 

 – «Зброя плакатного символу». Благодійна онлайн-виставка 
авторського плаката М. Гончарова (до Дня Незалежності 
України та до 50-річчя від дня народження художника): 
https://www.facebook.com/events/629829998434905/?ref=news
feed 

 – «Іван Гончар. Збирач». Віртуальна 3D виставка до 110-ї 
річниці від дня народження Івана Гончара (1911–1993) – 
видатного громадського та культурного діяча, художника, 
скульптора, графіка, народознавця, збирача українських 
старожитностей: https://honchar.org.ua/exhibitions/virtualna-
3d-vystavka-ivan-gonchar-zbyrach-i294 

 
Музей сучасного мистецтва України (вул. Кирилівська, 41): 
https://www.facebook.com/modernmuseumorgua/ 

до 28 – «Музейна збірка ”Зупинка-Сторіччя“». Живопис О. Бурліна, 
П. Мірошниченка та І. Тюхи (з музейної колекції) 

протягом
місяця 

–  «Покоління». Колективна виставка робіт О. Єржиковського, 
В. Козика, Б. Литовченка та В. Реунова 

 
Центральний будинок художника НСХУ (вул. Січових Стрільців, 1-5):  
http://dvnshu.com 

до 13 –  Всеукраїнська трієнале сценографії 
 
Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 
арсенал» (вул. Лаврська, 10-12): https://artarsenal.in.ua/ 

протягом     Онлайн-проєкт 

https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
https://www.facebook.com/events/2220814111433908/2220814161433903/?event_time_id=2220814161433903&ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/2220814111433908/2220814161433903/?event_time_id=2220814161433903&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
https://www.facebook.com/events/629829998434905/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/629829998434905/?ref=newsfeed
https://honchar.org.ua/exhibitions/virtualna-3d-vystavka-ivan-gonchar-zbyrach-i294
https://honchar.org.ua/exhibitions/virtualna-3d-vystavka-ivan-gonchar-zbyrach-i294
https://www.facebook.com/modernmuseumorgua/
http://dvnshu.com/
https://artarsenal.in.ua/
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ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):  
https://www.facebook.com/avsart.gallery 

 
Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а):  
https://www.facebook.com/whitewworld/ 

 
Галерея «Vakulenko Art Consulting» (вул. Костьольна, 8): 
https://www.facebook.com/vakulenko.consulting 

до 13 – «Культові персоналії». Роботи О. Ройтбурда (1961–2021) з 
приватних колекцій та з відомих проєктів мистця 

місяця – «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» 

 3-24 – Виставковий проєкт «Одне з одним. Просторові діалоги. 
Інга Леві і Тамара Турлюн»: 

    https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/mala-galereya-
mystetskogo-arsenalu-zapuskaye-novyj-proyekt/ 

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/ 

   до 4 – «Одеське мистецтво в колекції Михайла Поживанова». 
Живопис і графіка майстрів Одещини: В. Сада, С. Савченка, 
А. Лози, А. Антонюка та ін. (з приватної колекції 
громадського та політичного діяча, художника 
М. Поживанова) 

   5-20 – «Інверсія 5665». Виставковий проєкт Ю. Вакуленка та 
О. Яновича: 
https://www.facebook.com/events/503124141702550/50314479
5033818/?ref=newsfeed 

https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/vakulenko.consulting
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/mala-galereya-mystetskogo-arsenalu-zapuskaye-novyj-proyekt/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/mala-galereya-mystetskogo-arsenalu-zapuskaye-novyj-proyekt/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/ukrayina-v-ogni/
https://www.facebook.com/events/503124141702550/503144795033818/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/503124141702550/503144795033818/?ref=newsfeed
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Аукційний дім GOLDENS («Золотий Перетин»,  вул. Л. Первомайського, 4):   
https://www.facebook.com/goldens.auction 

до 15 –  «Антропологія міста». Виставковий проєкт двох київських 
майстрів – Д. Нагурного (живопис) та В. Коновала 
(скульптура) 

 
 «Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21): https://dymchuk.com 

до 13 – «MYPH» / «Миколаївська молода фотографія». Проєкт, 
присвячений школі концептуальної і артфотографії, 
заснованої С. Мельниченком у м. Миколаєві (у рамках 
програми «Cultural Emergency Response» Фонду культури та 
розвитку Принца Клауса). За підтримки Українського 
мистецького фонду екстреної допомоги (UEAF) 

 
Галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська, 7б): 
https://www.facebook.com/lavragallery/ 

до 20 –  «…І ПІДІЙМАЙСЯ!». Мистецький проєкт, присвячений 
300-річчю від дня народження українського просвітителя-
гуманіста, філософа, богослова, поета і педагога Григорія 
Сковороди (за підтримки Всеукраїнського центру 
гуманітарної допомоги «Дорога миру») 

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

до 2 – Виставка-проєкт «Наживо». Графічні твори київських 
художниць Н. Кохаль, О. Толкачової та Г. Цариковської 

    8-30 –  Живопис М. Скобельського (м. Київ) 
з 9 –  Онлайн-виставка живопису О. Овчаренка (м. Київ) 

протягом
місяця 

–  Онлайн-виставка учасниць проєкту «Мистецька світлиця»: 
О. Толкачової (Україна), О. Шевель (Нова Зеландія), М. Грін 
(Польща) та ін. до Дня Незалежності України 

 –  Онлайн-виставка живопису О. Желтоногова (м. Одеса) 
 –  Онлайн-виставка живопису О. Масика (м. Конотоп, Сумська 

обл.) 
 
Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104): 
https://m17.kiev.ua/en/ 

до 27 –  Серія NFT-робіт «Lexicon» В. Сидоренка (м. Київ) 
 
Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2):   
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal 

до 27 –  «Кольори сонця». Живопис С. Янушкової (м. Дніпро) 
 
Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2): 

https://www.facebook.com/goldens.auction
https://dymchuk.com/
https://www.facebook.com/lavragallery/
http://mytets.com/
https://m17.kiev.ua/en/
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
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https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks 
 з 4 – «Жіночність». Мистецький проєкт М. Глущенка та 

В. Колесникова: 
https://www.facebook.com/events/461499152515106 

 
Галерея сучасного мистецтва «The Naked Room» (вул. Рейтарська, 
21): https://www.the-village.com.ua/village/culture/weekend-plans/331035-plani-na-
vihidni 

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 

 
«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22в):  
https://www.facebook.com/ShchAC/ 

 до 5 – «etchingroom1: Temporary Studio». Виставковий проєкт 
художниць К. Ярош та А. Ходькової: 
https://www.facebook.com/events/1105826683379551/1105826
743379545 

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

 до 26 –  «Уламки Сонця». Живопис та графіка А. Логова (м. Київ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувачка відділу 
ДІФ Інформцентру з питань 
культури та мистецтва  
 
Тел.: (066 9651500)  
e-mail: dif@nplu.org  
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https://www.facebook.com/events/461499152515106
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https://www.the-village.com.ua/village/culture/weekend-plans/331035-plani-na-vihidni
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://www.facebook.com/ShchAC/
https://www.facebook.com/events/1105826683379551/1105826743379545
https://www.facebook.com/events/1105826683379551/1105826743379545
https://yagallery.com/

	Прем’єра
	– «BENZIN» (трагі-фарс за мотивами страшних казок братів Грімм)
	– «Sensus» (пошук на одну дію). Вистава акторської майстерні н.а. України Богдана Струтинського
	Прем’єра
	– Музика М. Волинського «Одержима» (опера за однойменною поемою Лесі Українки). Моновистава у виконанні М. Антоневської; С. Луковської
	Прем’єра
	– Х. Юрковський «Ти, я та лялькар» (повчальна лялькова вистава  для дітей)
	Прем’єра
	– «Мовчання» (вистава-медитація). Режисер та автор ідеї Я. Ушпік
	Нова сцена
	–  Дж. Маррелл «Актрисі завжди вісімнадцять…» (вистава без антракту)
	 Прем’єра
	–   М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія на 2 дії)
	  Прем’єра
	–   А. Іванов «Це все вона» (драма на 1 дію). Вистава за участі Р. Зюбіної та О. Коркушка. Режисерка – В. Бєлозоренко
	– «Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової» (романтично-фантазійна оповідь за п’єсою М. Кадо «Жорж і Фридерик. Вона та Він»)
	  Прем’єра
	– «Україна в огні» (драма на 1 дію за кіноповістю О. Довженка). Творча робота Є. Храмцова та учасників вистави
	 Прем’єра
	 – «У країні казок» (вистава за мотивами творів Г. К. Андерсена)
	 Прем’єра
	–  «На полі крові» (драма на 1 дію за однойменним твором Лесі Українки)
	  Прем’єра
	–  Б. Фріл «Переклади» (драма; вистава з антрактом)
	–  Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія на 2 дії)
	– І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія одного рішення)
	–  С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/ плакати/ розуміти)
	–  А. Крим «Жіноча логіка» (комедія)
	–  А. Крим «Дзвінок із минулого» (комедія)
	Нова сцена
	–   І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (комедія)
	–  «Передчуття Мини Мазайла» (комедія за п’єсою М. Куліша «Мина Мазайло»)
	–  А. Курков «Сірі бджоли» (драма)
	– М. Д. Салліван «1984» (за однойменним романом-антиутопією Дж. Орвелла)
	–  І. Франко «Імітація» (детектив)
	– П. Медведєва «Сніг у квітні» (інсценізація повісті Т. Вільямса «Римська весна місіс Стоун»)

	  Прем’єра
	–  А. Каваліаускайте «Колискова для лисиці, яку ще ніхто не бачив» (така різна любов; вистава з антрактом)
	–  Брати Капранови «Приворотне зілля» (містично-комедійний  трилер)
	–  Леся Українка «Камінний господар» (божевільна драма про кохання)
	– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» (комедія на 2 дії)
	– «Осінній блюз» (меланхолія на 2 дії). Вистава за кіносценарієм І. Бергмана «Осіння соната»
	– І. Малоліта «Цап-ка-цап» (музична вистава для дітей за   мотивами української народної казки «Коза-дереза»)
	–  І. Карпенко-Карий «Зачарований» (вистава на 2 дії)
	Камерна сцена
	– Є. Безпалько «Жага моря» (подорож до себе без антракту)
	–  І. Франко «Украдене щастя» (історична драма)
	Мікросцена
	– «Попіл» (остання дія). Вистава за мотивами роману І. Мераса «Нічия триває лише мить»
	–  К. Мельников «Ліки для Ліки» (трансплантація почуттів)

	Прем’єра
	  Прем’єра
	– «Постій… Подихай…». Музично-поетична вистава за творами та піснями українських митців у виконанні О. Ігнатуші, за участі К. Тижнової, Є. Славинського, С. Озеряна, Д. Орла
	– «Куди я з вами не піду» (комедія; вистава за пʼєсою М. Хейфеця «Надвечірʼя з rock-n-roll-om»)
	– Б. Гнатюк «Ідеальний шторм» (біологічна драма в стилі агропанк за мотивами однойменної книги В. Скоцика)

	Прем’єра
	  Прем’єра
	– М. Ряпулова «Народжені бути вільними» (національна трагедія)
	–  Музика І. Поклада «Як козаки змія приборкували»  (мюзикл-казка на 2 дії)
	– Музика Б. Павловського «Білосніжка та семеро гномів» (балет на 2 дії)
	–  Б. Стельмах «Король Дроздобород» (опера на 2 дії на музику Ю. Шевченка за мотивами казки братів Грімм)
	–  Музика Ф. Шуберта «Легенда про вічне кохання» (балет на 1 дію у супроводі оркестру);
	–  Музика Ш. Гуно «Ромео і Джульєтта» (опера на 2 дії)
	– Музика В. А. Моцарта «Весілля Фігаро» (концертно-сценічна версія опери на 2 дії)

	Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»
	(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
	Український малий драматичний театр (вул. Олеся Гончара, 33): https://kontramarka.ua/uk/theatre/ukrainskij-dramaticnij-malij-teatr-90.html?gclid
	Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса  (вул. Володимирська, 23в): https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalnij-centr-teatralnogo-mistectva-im-lesa-kurbasa-abo-nctm-im-lesa-kurbasa-446.html
	–  «Подружжя». Біографічна вистава за листуванням Івана Франка із Ольгою Хоружинською, при віртуальній харизмі їх онука – Роланда Франка. Ідея та сценічне втілення – Р. Веретельник 
	– «Жодних варіантів» (комедія за мотивами п’єси р. Куні). Вистава Театральної студії PEGASUS (м. Київ). Режисер – О. Білера
	– «Пікантна ситуація» (комедія). Вистава Театральної студії PEGASUS (м. Київ). Режисер – В. Лисяний
	***
	–  «Лишатися (не) можна…». Документальна вистава на основі історій працівників Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша: https://lesyatheatre.com.ua/ukr/plays/can_not_stay
	–  «Кармен. TV» (балет на 2 дії на музику Ж. Бізе). Вистава Академічного театру «Київ Модерн-балет». Лібрето, хореографія та постановка – Раду Поклітару: https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-karmen-tv-radu-poklitaru-2
	–   «Болеро» (балет на музику М. Равеля);
	–  «Дощ» (хореографічна фантазія на музику народів світу та  Й. С. Баха). Лібрето, хореографія та постановка – Раду Поклітару: https://kiev.karabas.com/ua/kyiv-modern-ballet-bolero-dosh-radu-poklitaru
	– «Двоє на гойдалці» (балет за мотивами однойменної п’єси В. Гібсона на музику Й. С. Баха, Ч. Варгас);
	На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):  https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
	– «Повернення блудного батька» (комедія). Антрепризна вистава за участі О. Сумської, Л. Сомова, О. Зубкова та ін. Автор та режисер – І. Ноябрьов
	–   А. Дяченко «Бельведер» (трагікомедія). Антрепризна вистава за участі А. Сеітаблаєва, Л. Руснак, К. Степанкової. Режисери – К. Степанкова та О. Скляренко
	–  «Маленький принц» (балет на 2 дії на музику В. А. Моцарта та українських колискових у виконанні М. Пилипчак, за мотивами однойменного твору А. де Сент-Екзюпері). Вистава Академічного театру «Київ Модерн-балет», постановка – Раду Поклітару
	На сцені Будинку актора (вул. Ярославів Вал, 7):
	На сцені Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6):

	–  В. Петранюк «Мавка» (драма за твором Лесі Українки «Лісова пісня»). Вистава Театру української традиції «Дзеркало» (м. Київ): https://kontramarka.ua/uk/mavka-76962.html
	–  С. Цвейг «Лист незнайомки» (мелодрама). Вистава Театру ВІЗАВІ (м. Київ): https://kontramarka.ua/uk/list-neznajomki-76190.html
	– «AZOVSTAL. Голоси» (вистава на 1 дію). Автор текстів Х. Васілян. Ролі виконують: В. Харчишин, Л. Ардельян, О. Собко та ін. Режисер проєкту – В. Демченко: https://kiev.karabas.com/ua/azovstal-golosi
	Вистави на інших локаціях:
	– «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
	– «Різдвяна зірка» (казка). Вистава Львівського академічного театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»;

	Вистави онлайн:
	Концерти та інші заходи
	Національний будинок органної та камерної музики України:
	http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
	Київський національний академічний театр оперети:   http://operetta.com.ua/afisha/
	Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
	Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:
	Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):   https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
	Київський планетарій: https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect
	Національний цирк України: https://www.circus.kiev.ua

	Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»
	(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
	Концерти на інших локаціях:
	ВИСТАВКИ
	Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності:
	https://maidanmuseum.org/ ; https://www.facebook.com/maidanmuseum.org
	Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний  комплекс (вул. Лаврська, 27): https://www.warmuseum.kiev.ua
	Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:  https://kplavra.kyiv.ua/ua ; https://www.facebook.com/kplavra/
	Національний заповідник «Софія Київська»:
	https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/ ; https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
	Національний музей літератури України:  http://museumlit.org.ua/language/uk/
	Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
	http://www.mundm.kiev.ua/index.html; https://www.facebook.com/DecArtMuseum/
	Музей книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9): https://www.mkdu.com.ua; https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/
	Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва» (вул. Богдана Хмельницького, 7):  http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
	Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музейно-виставкового центру «Музею історії міста Києва»):  http://www.sholomaleichemmuseum.com
	Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей історії міста Києва»): https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
	Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:  https://honchar.org.ua/; https://www.facebook.com/honcharmuseum/
	Музей сучасного мистецтва України (вул. Кирилівська, 41): https://www.facebook.com/modernmuseumorgua/
	Центральний будинок художника НСХУ (вул. Січових Стрільців, 1-5):  http://dvnshu.com
	ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
	Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):  https://www.facebook.com/avsart.gallery
	Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а):  https://www.facebook.com/whitewworld/
	Галерея «Vakulenko Art Consulting» (вул. Костьольна, 8): https://www.facebook.com/vakulenko.consulting
	Аукційний дім GOLDENS («Золотий Перетин»,  вул. Л. Первомайського, 4):   https://www.facebook.com/goldens.auction
	«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21): https://dymchuk.com
	Галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська, 7б): https://www.facebook.com/lavragallery/
	Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12): http://mytets.com/
	Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104): https://m17.kiev.ua/en/
	Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2):   https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal

	– «Ой у лузі червона калина…». Малюнки вихованців трьох гуртків «Образотворче мистецтво» Освітньо-культурного центру «Дивосвіт» Деснянського району м. Києва 
	– Мобільна виставка «Маріуполь. Де ти?..». Представлено полотна з портретами діток, які загинули у м. Маріуполі, світлини міста до і після російських обстрілів, фотографії авторства Є. Сосновського:
	    https://guide.kyivcity.gov.ua/events/mobilna-vistavka-mariupol-de-ti
	– «Графіка. Ретроспектива». Твори художника-шістдесятника В. Зарецького (1925–1990):
	    https://guide.kyivcity.gov.ua/events/viktor-zareckij-vistavka-grafika-retrospektiva
	–  «Made in Kyiv. Археологія повсякдення». У експозиції: копії карбованих на Русі монет і гривень, ювелірних прикрас, творів сакрального мистецтва, предметів побуту і керамічного посуду, елементи одягу тощо: https://guide.kyivcity.gov.ua/events/made-in-kyiv-arheologia-povsakdenna
	– «Бабин Яр. Віртуальний спогад». Віртуальна інтерактивна виставка із застосуванням VR-технологій: http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/14315.html
	– 3D та VR тури деякими масштабними проєктами, які було реалізовано в музеї:
	    http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/virtualna-ekspozitsiya
	–  Віртуальний АртАльбом: http://sholomaleichemmuseum.com/artalbum/
	    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»
	– Виставковий проєкт «Одне з одним. Просторові діалоги. Інга Леві і Тамара Турлюн»:
	    https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/mala-galereya-mystetskogo-arsenalu-zapuskaye-novyj-proyekt/
	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/
	– «Одеське мистецтво в колекції Михайла Поживанова». Живопис і графіка майстрів Одещини: В. Сада, С. Савченка, А. Лози, А. Антонюка та ін. (з приватної колекції громадського та політичного діяча, художника М. Поживанова)
	– «Інверсія 5665». Виставковий проєкт Ю. Вакуленка та О. Яновича: https://www.facebook.com/events/503124141702550/503144795033818/?ref=newsfeed
	– «Культові персоналії». Роботи О. Ройтбурда (1961–2021) з приватних колекцій та з відомих проєктів мистця
	–  «Антропологія міста». Виставковий проєкт двох київських майстрів – Д. Нагурного (живопис) та В. Коновала (скульптура)
	– «MYPH» / «Миколаївська молода фотографія». Проєкт, присвячений школі концептуальної і артфотографії, заснованої С. Мельниченком у м. Миколаєві (у рамках програми «Cultural Emergency Response» Фонду культури та розвитку Принца Клауса). За підтримки Українського мистецького фонду екстреної допомоги (UEAF)
	–  «…І ПІДІЙМАЙСЯ!». Мистецький проєкт, присвячений 300-річчю від дня народження українського просвітителя-гуманіста, філософа, богослова, поета і педагога Григорія Сковороди (за підтримки Всеукраїнського центру гуманітарної допомоги «Дорога миру»)
	– Виставка-проєкт «Наживо». Графічні твори київських художниць Н. Кохаль, О. Толкачової та Г. Цариковської
	–  Живопис М. Скобельського (м. Київ)
	–  Онлайн-виставка живопису О. Овчаренка (м. Київ)
	–  Онлайн-виставка учасниць проєкту «Мистецька світлиця»: О. Толкачової (Україна), О. Шевель (Нова Зеландія), М. Грін (Польща) та ін. до Дня Незалежності України
	–  Онлайн-виставка живопису О. Желтоногова (м. Одеса)
	–  Онлайн-виставка живопису О. Масика (м. Конотоп, Сумська обл.)
	–  Серія NFT-робіт «Lexicon» В. Сидоренка (м. Київ)
	–  «Кольори сонця». Живопис С. Янушкової (м. Дніпро)
	– «Жіночність». Мистецький проєкт М. Глущенка та В. Колесникова: https://www.facebook.com/events/461499152515106
	– «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
	– «etchingroom1: Temporary Studio». Виставковий проєкт художниць К. Ярош та А. Ходькової:
	https://www.facebook.com/events/1105826683379551/1105826743379545
	–  «Уламки Сонця». Живопис та графіка А. Логова (м. Київ)

