МИСТЕЦЬКИЙ ЛИПЕНЬ–2015 
Ф ЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ , КУЛЬТУРНО - МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
 І Міжнародний фестиваль театрів ляльок «І люди, і ляльки–2015»
(02–05.07, м. Львів)
 Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «МалаХіт Закарпаття» (02–06.07, м. Ужгород, Закарпатська обл.)
 Міжнародний рок-фестиваль «Файне місто − 2015» (03−05.07, м. Тернопіль)
 VI Одеський міжнародний кінофестиваль (10–18.07)
 Міжнародний рок-фестиваль «Живий Zвук» (18–19.07, м. Київ, Льодовий
стадіон)
 Міжнародний фестиваль «Carpathian Alliance Metal Festival» (24–26.07,
с. Давидів, Львівська обл.)
 I Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Зірки виходять на сцену»
(06–12.07, м. Скадовськ, Херсонська обл.)
 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Лісова пісня» (10–12.07,
смт Шацьк, Волинська обл.)
 I Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Одеські канікули»
(13–15.07, м. Одеса)
 Всеукраїнський молодіжний фестиваль вокально-хореографічного та
циркового мистецтва «Зірки Планети» (22–27.07, м. Яремче, ІваноФранківська обл.)
 Всеукраїнський фестиваль української альтернативної музики «Бандерштат-2015» (31.07–2.08, м. Луцьк, Волинська обл.)
 Перший музичний фестиваль «В гостях у Гоголя» (01–15.07, м. Миргород, Полтавська обл.)
 Перший фестиваль «Опера в мініатюрі» (03–11.07, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.)
 III Фестиваль карпатської культури та екологічного туризму «Черемошфест» (24–26.07, с. Верхній Ясенів, Верховинський район, ІваноФранківська обл.)

В ИСТАВИ НАПЕРЕДОДНІ З АКРИТТЯ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ
Національна опера України:
1
2
3


– Дж. Верді «Бал-маскарад» (опера на 3 дії)
– П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії)
– Ж. Бізе «Кармен» (опера на 3 дії; виконується французькою
мовою)

У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення
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– Вечір одноактних балетів: «Танець годин» з опери
А. Понкіеллі «Джоконда» (балетна сюїта), «Вальпургієва ніч»
з опери Ш. Гуно «Фауст» (балетна сюїта), М. Равель «Дафніс і
Хлоя» (балет на 1 дію)
– М. Лисенко «Наталка Полтавка» (сповнена гумору, танців та
5
фольклору історія кохання на 2 дії)
– Л. ван Бетховен, Й. Брамс, Й. Пахельбель, Г. Форе, Е. Елгар,
7
І. Стравінський «Дама з камеліями» (балет на 2 дії)
– Дж. Верді «Аїда» (опера на 4 дії; виконується італійською
8
мовою)
– М. Скорульський «Лісова пісня» (балет на 3 дії)
9
– С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм» (опера на
10
2 дії)
11, 12 – Завершення 147-го театрального сезону. Гала-концерт
4

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
1, 7
2
3
4
5

Основна сцена
– Г. Горін «Кін IV» (трагікомедія на 2 дії)
– Ю. Рибчинський, музика В. Васалатій «Едіт Піаф. Життя в
кредит» (мюзикл на 2 дії)
– «Швейк» за мотивами роману Я. Гашека «Пригоди бравого
вояки Швейка» (комедія на 2 дії)
– І. Карпенко-Карий «Хазяїн» (комедія на 2 дії)
– І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля» (комедія на 2 дії)

(12:00)

5, 15

8, 12
9
10
11
(12:00),

24
11
14
16
17
18
19

− Д. Чирипюк, В. Юдов «Великі комбінатори» за мотивами
роману І. Ільфа, Є. Петрова «Дванадцять стільців» (прем’єра;
вистава на 2 дії)
– І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія на 2 дії)
– П.-О. Бомарше «Весілля Фігаро» (вистава на 2 дії)
– Дж. Скарначчі, Р. Тарабузі «Моя професія – синьйор з
вищого світу» (комедія на 3 дії)
– І. Котляревський «Наталка Полтавка» (українське музичнодраматичне рококо; вистава на 2 дії)
– «Грек Зорба» за мотивами роману Н. Казандзакіса «Я, Грек
Зорба» (театральний роман на 2 дії)
– А. Стріндберг «Ерік XIV» (драма на 2 дії)
– Неда Неждана «В неділю рано зілля копала...» за мотивами
однойменної повісті О. Кобилянської (притча на 2 дії)
– «Одруження» за п’єсою М. Гоголя (зовсім неймовірна подія
на 2 дії)
– О. Фредро «Дами і гусари» (комедія на 2 дії)
– А. Чехов «Жона є жона» (водевіль на 2 дії)
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– Е.-Е. Шмітт «Маленькі подружні злочини» (психологічний
детектив; вистава без антракту)
– У. Шекспір «Приборкання норовливої» (комедія на 2 дії)
22
– Г. Квітка-Основ’яненко «Шельменко-денщик» (комедія на
23
2 дії)
Камерна сцена ім. С. Данченка
– «Morituri te salutant» за творами В. Стефаника (вистава на
3
2 дії)
8, 22 – «Момент кохання» за творами В. Винниченка (слідчий
експеримент на 1 дію)
10, 21 – «Дівка. Українська love story» за мотивами п’єси В. Маковій
«Дівка на відданє» (вистава на 1 дію)
– М. Матіос «Не плачте за мною ніколи...» (моновистава у
15
виконанні н.а. України Л. Кадирової). Спільний проект
Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка
та
Херсонського
обласного
академічного
музичнодраматичного театру ім. М. Куліша
– Т. Вільямс «Скляний звіринець» (велика драма маленької
16
сім’ї; вистава на 2 дії)
21

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки:
7, 23
10
11
12, 24
13, 25
14
15
16
17
19
20
21
22
7

Основная сцена
– А. Крым «Завещание целомудренного бабника» (комедія на
2 дії)
– А. Касона «Деревья умирают стоя» (вистава з атрактом)
– М. Камолетти «Семейный ужин» (комедія на 2 дії)
– Р. Куни «№ 13» («Безумная ночь, или Женитьба Пигдена»)
(комедія наших днів на 2 дії)
– Д. Псафас «Требуется лжец!» (прем’єра комедії)
– Ж. Ф. Реньяр «Любовное безумие» (музична вистава на
1 дію)
– Ж. Б. Мольер «Мнимый больной» (комедія на 2 дії)
– Б. Нушич «Д-р» (комедія на 2 дії)
– Э. де Филиппо, Д. Фо «Риск (Любовники и воры)» (фарс у
подвійному ключі; прем’єра)
– «Нахлебник» за мотивами однойменної комедії І. Тургенєва
(вистава без антракту)
– Р. Куни «Слишком счастливый отец» (комедія на 2 дії)
– «Джульетта и Ромео» за п’єсою У. Шекспіра (історія любові
та ненависті)
– Р. Куни «Слишком женатый таксист» (комедія на 2 дії)
«Новая сцена»
– А. Николаи «Женщина и чиновник» (комедія без антракту)

(20:00)

3

8
(19:00),

– «Мелочи жизни» за оповіданнями А. Чехова (прем’єра
трагікомедії)

23
(20:00)

9, 20

– Н. Птушкина «Пизанская башня» (фарс на 2 дії)

(20:00)

10, 24
(20:00)

11

– Л. Бэрфус «Ангелочек, или Сексуальные неврозы наших
родителей» (вистава без антракту)
– Н. ЛаБут «Жирная свинья» (вистава на 1 дію)

(18:00)

12, 19

– В. Мухарьямов «Последняя любовь» (мелодрама на 2 дії)

(18:00)

13
(20:00)

14

– Г. Ару «Её безумные мужчины» (майже дрібниця без
антракту)
– Н. Птушкина «Ненормальная» (комедія на 1 дію)

(20:00),

25
(18:00)

17
(20:00)

18

– Р. Шиммельпфенниг «Женщина былых времён» (прем’єра
драми)
– А. Чехов «Вишнёвый сад» (комедія на 2 дії)

(18:00)

22
(20:00)

7, 15
(20:00)

8
(20:00)

11
(20:00)

12, 21
(20:00)

16, 19,
20, 23,
25

– А. Мардань «Женщины. Фрагмент. Скандал без антракта»
(драма)
«Сцена под крышей»
– «Клавдия Шульженко. Старинный вальс» (вистава-концерт
на 1 дію)
– И. Бауэршима «Над пропастью в... (Norway. Today)»
(прем’єра)
– Л. Толстой «Браки совершаются на небесах» (моновистава
без антракту)
– «Александр Вертинский. Бал Господень...» (моновистава
без антракту)
– Л. Зорин «Варшавская мелодия» (прем’єра ліричної драми)

(20:00)

18
(20:00)

– О. Гаврилюк «Edith Piaf: жизнь в розовом свете» (вистава
без антракту)

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
1, 2
3

Велика сцена
– Ж.-Ж. Брикер, М. Ласег «То, что скрывают французы»
(комедія 16+ у ритмі)
– Е. Чуприна «Цветаева + Пастернак» (роман життя; вистава

4

4
7
8
9
10
16

3
4

на 1 дію)
– Е.-Е. Шмітт «Оскар – Богу» (діалог з таїною; вистава на
1 дію)
– Т. Вильямс «Страх желания» (трагікомедія на 2 дії)
– В. Аим «Случайное танго» (трагікомічне балансування;
вистава на 1 дію)
– Д. Маррелл «Смех лангусты» (трагікомедія на 1 дію)
– М. Вінграновський «Прекрасний звір у серці» (хореодрама
на 1 дію)
– П. Пальмад, К. Дютюрон «Похоже на счастье» (комедія на
2 дії)
Мікросцена
– Е. Дудич, А. Гузий «Рычащий воробей. Эдит Пиаф»
(сповідь)
– Х. Левін «Холостяки і холостячки» (комедія)

(19:30)

5, 12

– С. Мрожек «Будинок на кордоні» (абсурд на 1 дію)

(19:30)

7, 9,
15

– А. Барікко «Новеченто (1900-й)» (історія, варта уваги;
прем’єра у вітальні)

(19:30)

Київський муніципальний академічний театр ляльок:
– Б. Заходер «Дюймовочка» за Г. Х. Андерсеном (вистава для
дітей від 4-х років)
– Є. Гімельфарб «Вовк і козенята» (вистава для дітей від 3-х
4
(12:00) років)
(13:00) – Є. Шварц «Попелюшка» (вистава для дітей від 4-х років)
– І. Шток «Божественна комедія» (вистава для дорослих на
2 дії)
– В. Орлов «Золоте курча» (вистава для дітей від 3-х років)
5
1

(12:00)

(11:00)

5, 19

– Ю. Сікало «Кіт у чоботях» (вистава для дітей від 3-х років)

(13:00)

8
(12:00)

– Г. Усач, С. Єфремов «Троє поросят» (вистава для дітей від
3-х років)

12
(11:00)

– Г. Усач, С. Єфремов «Котик та Півник» (вистава для дітей
від 3-х років)
– С. Ципін «Солом’яний бичок» (вистава для дітей від 3-х
років)
(19:00) – Леся Українка «Лісова пісня» (вистава для дорослих на
1 дію)
– Є. Жуковська, М. Астрахан «Нові пригоди Піфа» (вистава
12
11

(11:00)
(13:00)

5

(13:00)

15
(12:00)

18
(11:00)
(13:00)

19
(11:00)

для дітей від 3-х років)
– М. Петренко «Про курочку Рябу та сонечко золоте» (вистава
для дітей від 3-х років)
– В. Швембергер «Марійка і ведмідь» (вистава для дітей від
3-х років)
– О. Толстой «Золотий ключик» (вистава для дітей від 3-х років)
– Г. Гусарова «Гуси-лебеді» (прем’єра; вистава для дітей від
3-х років)

Київський академічний театр «Колесо»:
2, 10
3, 11

5
9
12
4
8

– Ж. Ануй «Генерали у спідницях» (французька комедія на
2 дії тільки для дорослих)
– «У Києві на Подолі… або "Гдє ві сохнітє бєльйо?"» за мотивами водевілю М. Янчука «По ярмарку» (городська байка з
піснями, танцями та цимісом)
– Ж. Б. Мольєр «Уявно хворий» (комедія на 2 дії)
– «Пристрасті дому пана Г.-П.» (водевіль-модерн за п’єсою
Олени Пчілки «Сужена – не огужена»
– П. Саксаганський «Шантрапа» (жарт на 1 дію)
Камінна зала
– К. Людвіг «Примадонни» (комедія на 2 дії)
– Францобель «Приборкання норовливої» (комедія на 2 дії
тільки для дорослих; дуже вільно за Шекспіром)

Новий український театр (вул. Михайлівська, 24ж):
4
5
10
11
18
24
26

3, 12
17

– Ж. Кокто «Читай! Читай свою газету» (жіноча істерика без
антракту)
– Н. Уварова «Сватовство монтера» (інтимна комедіяводевіль)
– Н. Халезин «Упс!.. Я пришел» (прем’єра; комедія-притча
людського життя)
– Т. Малярчук «Еротичні сни нашого міста» (фантасмагорія
для дорослих)
– А. Арканов, Г. Горин «Маленькие комедии большого дома»
(любовна серенада з антрактом)
– А. Чехов «Беззахисні створіння» (комедія з антрактом і фуршетом)
– Н. Уварова «Шахрайки?.. Лесбійки?!! Красуні!» (дуже
сучасна комедія; вистава без антракту)
Нижня сцена
– В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (прем’єра; пристрасті
на паркеті)
– Р. Горбик «Нєвинасімі люді» (прем’єра; комедія-гротеск без

6

19
25

антракту)
– Т. Вільямс «Спогади із присмаком мартіні» (прем’єра;
інтимні сцени з антрактом)
– В. Кіно «Любов – наркотики – шансон» (сповідь зірки)

Театр «Божа корівка» (вул. Михайлівська, 24ж):
4
5
11
12

18
19
24

25
26

3
10
17

– Н. Уварова «Божья коровка спасает мир» (прем’єра; казка із
життя комах; для дітей з 4-х років)
– С. Козлов «Как львенок и черепаха пели песню» (неймовірні
пригоди в Африці; для дітей з 4-х років)
– Н. Уварова «Фізкультура для Баби Яги» (ну д-у-у-уже добра
казка; для дітей з 3-х років)
– А. Воробьев «Красная Шапочка и огненный петух»
(прем’єра; вистава-урок для юних пожежників; для дітей з 4-х
років)
– Н. Осипова «Волшебная косточка» (чарівна казка; для дітей
з 4-х років)
– М. Кропивницький «Івасик-телесик» (український народний
трилер; для дітей з 4-х років)
– А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска»
(прем’єра; детектив на проїжджій частині; для дітей з 4-х років)
– С. Тейлор «Путешествие на волшебный остров» (казковий
сон для дітей з 4-х років та дорослих)
– А. Воробьев «Карлсон ищет друга» (кастинг на найкращого
дружителя; для дітей з 4-х років)
Нижня сцена
– А. Пушкин «У Лукоморья» (казки Пушкіна; для дітей з 3-х
років)
– В. Орлов «Золотой цыпленок» (казка-мюзикл; для дітей з 3-х
років)
– Г. Остер «Весенняя сказка» (стара казка на новий лад; для
дітей з 3-х років)

Театр «Тысячелетие»:
На сцені Муніципального театру «Київ» (Русанівська наб., 12)
– «Монстри на відпочинку» за мотивами мультфільму «Монс11
(16:00) три на канікулах (Отель "Трансільванія")» (прем’єра; інтерактивна вистава для дітей від 3-х до 12-ти років)
16, 18 − «Ремонт или реставрация чувств» за мотивами п’єси Р. Куні
та Дж. Чепмена «Ліжко, леді й джентльмени» (комедія на
2 дії)

7

На сцені Київського національного академічного театру оперети:
2

− Театральне товариство «Бенюк і Хостікоєв» представляє
комедію «Люкс для іноземців». Участь беруть: народні артисти
України Н. Сумська, Б. Бенюк, А. Хостікоєв, В. Мазур,
О. Власова, А. Сирбу, І. Рубашкін, Д. Мартинов

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
24

– «Иноходец». Вистава-концерт Київського театру поезії та
пісні (прем’єра). Пісні та вірші В. Висоцького виконують
актори театру С. Горелова, Д. Макляков, Б. Георгієвський,
Т. Бобровський та музиканти: Б. Бєльський (гітара), М. Кримов
(бас-гітара), з.а. України К. Стрельченко (баян)

К ОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ
Національний будинок органної та камерної музики України:
1

2

4

6

7

8

Зі скарбниці світової музичної спадщини
– Н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. України В. Борисов
(скрипка), С. Грабовська (скрипка), І. Бутрій (альт), А. Полуденний (віолончель)
Вечір романсу
– З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-cопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), К. Шарапов (скрипка), О. Госачинський (віолончель), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано)
Твори Й. С. Баха та Л. ван Бетховена
– Оркестр Ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського
(художній керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – з.д.м. України Б. Пліш, солісти: з.а. України С. Шотт
(скрипка), О. Госачинський (віолончель), Ю. Багмет (фортепіано), Н. Фоменко (клавесин)
Від бароко до сучасності
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України Н. Свириденко (клавесин), М. Сидоренко (орган)
Віденські вечори (вечір перший). Твори Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена
– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України В. Балаховська
(орган)
А. Вівальді «Пори року», А. П’яццолла – Л. Десятников
«Пори року»
– Оркестр Ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського
(художній керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – з.д.м. України Б. Пліш, солісти: Т. Андрієвська (скрипка), О. Дудніченко (скрипка), В. Заєць (скрипка), А. Павлов
(скрипка), О. Стицюк (скрипка)
8

9

10
11
13
14

15
17
18
20
21

22

23
24

25

27

28
29
30
31

Тріо «Равісан»
– З.а. України Н. Кравченко (фортепіано), І. Іщак (контртенор), М. Сидоренко (орган), О. Мороз (кларнет)
– Н.а. України В. Кошуба (орган), К. Баженова (фортепіано)
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано), Г. Бубнова (орган)
– І. Харечко (орган), О. Госачинський (віолончель), Т. Рой
(флейта), Ю. Багмет (фортепіано), І. Зуйко (фортепіано)
– М. Сидоренко (орган), заслужені артисти України М. Ліпінська (мецо-cопрано), А. Ільків (труба), В. Чікіров (ліричний баритон), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано)
До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха
– Г. Бубнова (орган)
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба
(орган), з.а. України А. Ільків (труба)
Органна музика: від бароко до романтизму
– З.а. України В. Балаховська (орган)
Органні твори доби бароко
– М. Сидоренко (орган)
Віденські вечори (вечір другий). Музика В. А. Моцарта
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а.
України В. Кошуба (орган), Т. Рой (флейта), К. Баженова (фортепіано)
Меси Й. С. Баха та А. Вівальді
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент
– художній керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко)
Шедеври органної музики
– З.а. України Т. Орлова (орган, м. Біла Церква)
– Заслужені артистки України М. Солов’яненко (сопрано),
В. Балаховська (орган), С. Котко (колоратурний бас), Т. Войтех
(фортепіано)
До 330-річчя від дня народження Г. Ф. Генделя
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано), І. Іщак
(контр-тенор), Г. Бубнова (орган)
«Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу!»
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а.
України І. Кучер (віолончель), з.а. України М. Солов’яненко
(сопрано), Т. Войтех (фортепіано)
– Н.а. України В. Кошуба (орган), К. Баженова (фортепіано)
– І. Харечко (орган)
– Тріо «Равісан», Г. Бубнова (орган)
Заключний концерт сезону
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», камерний ансамбль «Київ», заслужені артистки України В. Балаховська (орган),
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М. Солов’яненко, М. Ліпінська (мецо-сопрано), С. Котко (колоратурний бас), К. Бас (фортепіано)
Національний палац мистецтв «Україна»:
Великий зал
22, 23 – «Rock Symphony». Світові хіти у виконанні симфонічного
оркестру, хору та рок-бенду
Малий зал
– «Привид Опера» (музична вистава у 2 актах). Арії з відомих
16
(19:30) класичних та рок-опер, пісні з легендарних мюзиклів у виконанні О. Гребенюк (сопрано), І. Ладіної (сопрано), О. Монастирського (тенор), В. Костенка (баритон)
НМАУ ім. П. І. Чайковського (Консерваторія):
Великий зал
– «Felix Peikli Quartet» (NORWAY – USA). Концерт джазового
2
(19:30) кларнетиста Ф. Пейклі (м. Осло, Норвегія) у рамках Міжнародного фестивалю «Ukraine Jazz Summer 2015» (за підтримки
посольств США та Королівства Норвегії в Україні)
Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
22

– «Ідиш-Джаз». Популярні єврейські пісні першої половини
ХХ ст., старі хіти та улюблені пісні у виконанні
А. Макаревича (Росія). Участь беруть російські джазові
музиканти: Є. Борець (рояль, аранжування), С. Хутас
(контрабас), К. Гевондян (труба, вокал), Д. Полєнова,
П. Касьянова (вокал)

В ИСТАВКИ
Національний музей історії України:
протягом
місяця

до 2
до 15
з2

− «Qirimtatar bayraği». Виставка, присвячена Дню
кримськотатарського прапора
− «1000 років української печатки»
− «Серж Лифар. Життя для танців»
− «З історії грошового обігу в Україні»
− «Барви художнього скла»
– Фотовиставка до 71-ї річниці депортації кримських татар
– Фотовиставка до 75-х роковин Катинської трагедії (організована Українським інститутом національної пам’яті спільно з Інститутом національної пам’яті Польщі)
– «Архітектор поза часом» (до Дня архітектури України)
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Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом
місяця
(корпус № 1)
(корпус № 4)

до 28
(корпус № 3)

з 28

− «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції
Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника)»
– «Українознавство "старого археолога"». Виставка,
присвячена
175-річчю
від
дня
народження
літературознавця, етнографа, професора Київської духовної
академії М. І. Петрова (1840−1921)
– «Забуттю не підлягає». Виставка кіно- і фотодокументів,
що відображають руйнування архітектурного ансамблю
Києво-Печерської лаври у 1941 р. та його відбудову
(до 70-річчя Перемоги у Другій світовій війні)
– Міжмузейний виставковий проект «Світ української
ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного
мистецтва X−XIX ст.)
– «Замки і ключі з колекції Національного КиєвоПечерського історико-культурного заповідника»
– Виставка до 1000-річчя від дня смерті князя Київського
Володимира Великого (бл. 956−15.07.1015)

Національний художній музей України:
протягом
місяця

до 5

− Проект «ENFANT TERRIBLE. Одеський концептуалізм»,
організований Музеєм сучасного мистецтва Одеси
– Виставка творів українсько-американського графіка
Я. Гніздовського (1915–1985), присвячена 100-річчю від
дня народження митця

Національний музей літератури України:
протягом
місяця

6–23

8–31

– «Україна в огні: незнищенне слово». Літературна виставка до 70-річчя перемоги над нацизмом у Європі (з колекції
музею)
– «Дитинство різнобарвне і щасливе». Виставка творчих
робіт вихованців Центру дитячої та юнацької творчості
«Шевченківець» (м. Київ)
– Літературно-мистецька виставка «Портрети українських
письменників другої половини XX – початку XXI століть»
(з колекції музею)
– Літературна виставка «Нездійснена мрія. Остап Вишня»
(з колекції музею)
– «Коли оживають ляльки» (з історії європейської ляльки).
Літературно-мистецька виставка з колекції музею та колекції голови Наглядової ради благодійного фонду «Від серця
до серця» Л. Соколова
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Київський національний музей російського мистецтва:
протягом – Живопис О. Сухоліта (м. Київ)
місяця

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного
музею російського мистецтва):
до 16

– «Миттєві спалахи вічності». Живопис В. Трубіної (США)

Національний музей Т. Шевченка:
2–19
з 20

– Виставка графіки з.х. України В. Трубчанінова (м. Чернігів)
– «Експресія тиші». Виставка творів українських, литовських,
польських художників

Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
протягом
місяця

– «Українська вибійка XVIII−XIX ст.» (з колекції музею)

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
протягом
місяця

– «Дитячий світ. Образ дитини в європейському мистецтві
XVI–XIX ст.» (з колекції музею)

Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставковий зал «Хлібня»
– «Живопис. Кераміка». Виставка творів Л. Красюк (м. Кидо 26
їв)
Будинок митрополита
протягом − «Книги є ріки, що напоюють Всесвіт увесь…». Виставка
місяця
відтворених пам’яток давньоруської писемності (до Дня
слов’янської писемності і культури)
Трапезна церква
протягом − «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські
місяця
храми Києва»
– Археологічна виставка «Два метри вглиб історії»
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
протягом
місяця

до 28

– «Три виміри Василя Кричевського: від народної
орнаментики до національного стилю». Міжмузейна
інтерактивна, мультимедійна, експериментальна виставка
за підтримки Фонду «Розвиток України», Благодійного
фонду «ДАР» та Посольства США в Україні (до дня
пам’яті І. Гончара)
– Виставка «Життя мамаївської кобзи»

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
протягом
місяця

− «Модерн − епоха жіночності». Світ моди періоду
1890−1930 рр. (колекція Музею історії моди Марини Івано12

вої та живопис А. Преображенської, м. Київ)
– Виставка, присвячена 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького (1865−1944)

з 15

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
протягом
місяця

– Виставка «ART спротив окупації»
– «Поетична кіноправда Леоніда Осики». Ретроспективна
виставка до 75-річчя від дня народження кінорежисера, н.а.
України Л. Осики (1940–2001)

Будинок-музей М. Заньковецької:
− «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.»

протягом
місяця

– «Героїчний тенор Модест Менцинський». До 140-річчя від
дня народження оперного співака (1875−1935; з колекції
Музично-меморіального
музею
С.
Крушельницької,
м. Львів)

до 3

Музей книги і друкарства України:
протягом
місяця

– Графіка з.д.м. України В. Юрчишина (1935−2010)

Музей сучасного мистецтва України:
протягом
місяця

– «Смак літа». Виставка живопису з колекції музею

Музей однієї вулиці:
протягом
місяця

− Виставка «Масони і містики старого Києва»

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
1–20

− «Краєвид у подвійному світлі». Живопис О. Морозової та
М. Луніва (м. Київ; Музей Лесі Українки)

Музей гетьманства:
до 5

– «Розповідь про хмари та кораблі». Батик С. Зайченко
(м. Львів)

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
протягом
місяця

– «Як світоч, що вночі піднісся і потух». Виставка до 125річчя від дня народження поета, літературознавця,
перекладача М. Зерова (1890–1937)
– «Він другом був у вірності завзятим». Виставка до 110річчя від дня народження класика білоруської літератури
XX ст. П. Бровки (1905–1984)
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з3
з 17

– «Душа щасливої весни». Виставка до 120-річчя від дня
народження М. Т. Рильського (1895−1964). Образ поета в
образотворчому мистецтві (з художньої колекції музею)
– «І спогад мій… зі мною лиш розтане». Виставка до 135річчя від дня народження українського перекладача І. Т.
Рильського (1880–1933), брата М. Т. Рильського
– «Все буде так, як писано в книжках». Виставка рідкісних
видань «Божественної комедії» (до 750-річчя від дня народження класика італійського Відродження Данте Аліг’єрі;
1265−1321)

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
– «Катерина Білокур. Хочу бути художником!». Виставка,
присвячена 115-річчю від дня народження майстра
народного декоративного живопису, н.а. України
К. Білокур (1900−1961)
Мала галерея
протягом – «Безкінечний проект». Виставка творів М. Алєксєєнка
місяця
(м. Київ)
до 19

Центральний будинок художника:
до 5

– VII Всеукраїнська трієнале «Графіка-2015»

Г АЛЕРЕЇ К ИЄВА :
«АВС-арт»:
до 4

– «Рондо». Виставка абстрактного живопису Р. Анічиної,
Г. Волкова, А. Лавренка, Г. Рідної (м. Полтава). До 130-річчя
від дня народження французької художниці Соні Делоне
(1885–1979)

Арт-простір «Bereznitsky Aesthetics» (вул. Воздвиженська, 34):
до 21 – «Мотиви та мотивації». Живопис Ю. Сівіріна (м. Київ)
Арт-центр Я. Гретера:
з2

– «Необмежена завершеність». Виставка абстрактного
живопису українських художників І. Китаєвої, Д. Марченко,
С. Щербини, А. Васильєвої

«Ательє Карась»:
з2
з 23

– «Будинок побуту». Фотовиставка Є. Павлова (м. Харків)
– Живопис І. Канівця та М. Шерстюк
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Галерея «36»:
до 10 − Виставка творів українських художників з колекції галереї
Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА:
до 5

– Фотовиставка «Eyes of Cultures»

«Dymchuk Gallery»:
до 5

– «Посібник з експлуатації». Персональна виставка творів
А. Волокітіна (м. Харків)

«КалитаАртКлуб»:
з5

– Скульптура С. Карунської (м. Київ)

«Митець»:
1–9 – Графіка, живопис Л. Задорожної (м. Київ)
10–20 – Скульптура К. Синицького (м. Київ)
«Мистецька збірка»:
9–31

− «#instaart». Проект-дослідження нових медіафеноменів

«НЮ АРТ»:
з3

– «Київська школа живопису»

«РA»:
до 15 – «Траектории сближения». Виставка творів групи художників
«Сквот на Олегівській» (м. Київ)
16–31 − Виставка творів українських художників з колекції галереї
PinchukArtCentre:
протягом
місяця

– «На межі. Українське мистецтво 1895–2004». Групова
виставка творів українських художників
– «Mute». Персональна виставка творів З. Ліхачової в рамках простору РАС-UA

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):
протягом
місяця

– «Олекса Захарчук: метаморфози творчості». Виставка
живопису О. Захарчука (1929−2013)

«Триптих Арт»:
до 7

− «Tribute to Rothko» (медіаживопис). Проект А. Кучера
(м. Львів)

Центр української культури та мистецтва:
до 4
до 8

− Виставково-мистецька акція «Косівська мальована кераміка
– диво Гуцульщини»
− «Чернігівські квіти». Виставка виробів з рибних кісточок

15

2–24

− «Спіраль традицій». Виставка гончарних виробів

«Щербенко Арт Центр»:
до 10 – «Тихий проект». Графіка А. Миронової (м. Київ)
«Я Галерея»:
протягом
місяця

− «Демократія і розкіш». Виставка творів Р. Котерліна
(м. Івано-Франківськ)

К АЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ ’ ЯТНИХ ДАТ
Л ИПЕНЬ
Серед дат, що відзначатимуться:
01.07
08.07
17.07
28.07
30.07

–
–
–
–
–

День архітектури України
День родини
День етнографа
День хрещення Київської Русі-України
Міжнародний день дружби

***
1 – 80 років від дня народження Єршова Костянтина Володимировича,
українського та російського актора, кінорежисера, сценариста (1935−1984).
2 – 85 років від дня народження Лизанця Петра Миколайовича, українського мовознавця, літературознавця, фольклориста, заслуженого діяча науки і
техніки України (1930).
– 50 років від дня народження Стельмащука Романа Степановича,
українського музикознавця, аранжувальника, педагога (1965).
4 – 125 років від дня народження Солтиса Адама Мечиславовича, українського композитора, диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР
(1890–1968).
– 80 років від дня народження Чайкіної Жанни Прокопівни, українського режисера, заслуженого працівника культури України (1935).
– 75 років від дня народження Гапона Олександра Івановича, українського актора, народного артиста України (1940).
5 – 115 років від дня народження Магара Володимира Герасимовича,
українського актора, режисера, педагога, народного артиста СРСР (1900–1965).
– 65 років від дня народження Чиркова Сергія Миколайовича, українського поета, прозаїка, заслуженого працівника культури України (1950).
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6 – 80 років від дня народження Нечипоренка Генріха Вікторовича,
українського живописця, графіка, художника монументального мистецтва, заслуженого діяча мистецтв України (1935–2005).
– 70 років від дня народження Лазаревської Юлії Леонідівни, українського звукооператора, сценариста, режисера, живописця, скульптора (1945).
– 65 років від дня народження Чернілевського Станіслава Болеславовича, українського поета, сценариста, кінорежисера (1950).
7 – 70 років від дня народження Отченашенко-Харабет Світлани Іванівни, української актриси, народної артистки України (1945).
10 – 90 років від дня народження Славича-Приступи Станіслава Кононовича, українського прозаїка, публіциста, сценариста документальних фільмів, громадського діяча (1925–2013).
11 – 125 років від дня народження Петляш (Петляш-Барілотті) Олени
Діонисівни, української оперної співачки (драматичне сопрано; 1890–1971).
– 100 років від дня народження Оглобліна Володимира Миколайовича,
українського актора, режисера, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата
Державної премії СРСР (1915–2005).
– 90 років від дня народження Габди Василя Георгійовича, українського
живописця, народного художника України (1925–2003).
– 80 років від дня народження Лацанича Ігоря Васильовича, українського диригента, музиканта, народного артиста України та Республіки Татарстан
(1935–2003).
– 75 років від дня народження Гояна Яреми Петровича, українського
письменника, публіциста, літературознавця, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1940).
12 – 65 років від дня народження Гейкрайтера Михайла Нафтуловича,
українського режисера, заслуженого працівника культури України (1950).
13 – 90 років від дня народження Сергієнко Раїси Михайлівни, української оперної співачки (лірико-драматичне сопрано), народної артистки СРСР
(1925–1987).
– 80 років від дня народження Харакоз Наталії Юріївни, українського
прозаїка (1935).
– 70 років від дня народження Чайки Галини Михайлівни, української
артистки балету, заслуженої артистки України (1945).
– 70 років від дня народження Шевченко Людмили Олексіївни, української артистки цирку (дресирувальниця), народної артистки СРСР (1945).
14 – 75 років від дня народження Завгороднього Юрія Степановича,
українського поета, прозаїка, перекладача (1940–2012).
– 65 років від дня народження Ралко Марії Олександрівни, українського майстра монументально-декоративного мистецтва, народного художника
України, лауреата Державної премії України з архітектури (1950).
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15 – 70 років від дня народження Олійник Олександри (Леся) Степанівни, українського музикознавця, журналіста, педагога, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1945).
16 – 55 років від дня народження Короненко Світлани Анатоліївни, української поетеси (1960).
– 55 років від дня народження Свенцицької Еліни Михайлівни, української поетеси, прозаїка, педагога (1960).
17 – 55 років від дня народження Пошивайло Тетяни Миколаївни,
українського мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України
(1960).
18 – 75 років від дня народження Шевельова Марка Петровича, українського поета, публіциста, краєзнавця (1940).
– 55 років від дня народження Буковського Сергія Анатолійовича,
українського режисера-документаліста, актора, народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1960).
– 50 років від дня народження Коваля Степана Миколайовича, українського режисера, художника-мультиплікатора (1965).
19 – 75 років від дня народження Бібіка Валентина Савича, українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1940–2003).
– 60 років від дня народження Гощука Федора Васильовича, українського композитора, хорового диригента, заслуженого працівника культури України (1955).
20 – 60 років від дня народження Грицюка Григорія Владиленовича,
українського оперного й камерного співака (баритон), народного артиста України (1955–2000).
– 25 років від дня смерті Параджанова Сергія Йосиповича, вірменського
та українського кінорежисера, сценариста, художника, народного артиста
УРСР, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1924−1990).
21 – 70 років від дня народження Цушка Сергія Вікторовича, українського поета, прозаїка, перекладача, барда (1945).
– 25 років від дня смерті Забашти Любові Василівни, української поетеси,
драматурга, прозаїка (1918–1990).
22 – 120 років від дня народження Бе-Ша (справж. – Шаповал Борис
Мойсейович), українського графіка, карикатуриста, заслуженого діяча мистецтв
УРСР (1895–1968).
23 – 80 років від дня народження Лісового Олександра Тимофійовича,
українського театрального художника, заслуженого працівника культури України (1935).
– 65 років від дня народження Гончаренка Миколи Миколайовича,
українського кінооператора, продюсера, педагога (1950).
24 – 80 років від дня народження Савчука Петра Миколайовича, українського поета, гумориста (1935).
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– 70 років від дня народження Мазура Володимира Олександровича,
українського кінорежисера, сценариста, драматурга, актора (1945).
– 65 років від дня народження Киценка Дмитра Дмитровича, українського композитора, заслуженого діяча мистецтв Республіки Молдова (1950).
26 – 80 років від дня народження Урсатія Георгія Антоновича, українського архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1935).
– 75 років від дня народження Севернюк Тамари Артемівни, української поетеси, прозаїка, перекладача, публіциста, журналіста, заслуженого діяча
мистецтв України (1940).
– 70 років від дня народження Адамовича Романа Сергійовича, українського живописця, графіка, художника театру і кіно (1945).
27 – 85 років від дня народження Кипріяна Мирона Володимировича,
українського художника театру, народного художника України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1930).
– 80 років від дня народження Юрчишина Володимира Івановича,
українського графіка, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Державної
премії України ім. Т. Г. Шевченка (1935–2010).
28 – 120 років від дня народження Костенка Валентина Григоровича,
українського композитора, педагога, музикознавця, музичного критика (1895–
1960).
– 95 років від дня народження Коваленко Катерини Андріївни, української актриси, педагога, народної артистки України (1920).
– 75 років від дня народження Остафійчука Івана Васильовича, українського живописця, графіка, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художній текстиль, кераміка), лауреата Національної премії України імені Тараса
Шевченка (1940).
– 60 років від дня народження Романчук Лесі Іванівни, українського
прозаїка, поетеси, викладача (1955).
– 55 років від дня народження Гришка Володимира Даниловича, українського співака (тенор), народного артиста України, лауреата Національної
премії України імені Тараса Шевченка (1960).
29 – 150 років від дня народження Андрея Шептицького (світське ім’я –
Роман Марія Олександр), українського митрополита, філософа, правознавця,
культурно-громадського діяча, мецената (1865–1944).
– 95 років від дня народження Гашинського Аркадія Євгеновича, українського актора театру і кіно, народного артиста СРСР (1920–1991).
– 90 років від дня народження Одайника Вадима Івановича, українського живописця, народного художника УРСР, лауреата Державної премії УРСР
ім. Т. Г. Шевченка (1925–1984).
– 75 років від дня народження Ковальова Володимира Ілліча, українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1940).
– 20 років від дня смерті Бакштаєва Леоніда Георгійовича, українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста УРСР (1934–1995).
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30 – 85 років від дня народження Левіна Романа Олександровича,
українського поета, прозаїка (1930).
31 – 80 років від дня народження Велігоцької Ніни Іванівни, українського мистецтвознавця, живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1935).
– 70 років від дня народження Табачника Яна Петровича, українського
акордеоніста, народного артиста України (1945).
– 65 років від дня народження Пархоменка Михайла Івановича, українського графіка, заслуженого художника України (1950).
Матеріал підготували

співробітники відділу ДІФ Інформаційного
центру з питань культури та мистецтва.
Тел. 068-358-02-89
Ел. пошта: dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm
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