МИСТЕЦЬКИЙ ЛИСТОПАД–2015 
Ф ЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ , КУЛЬТУРНО - МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
 Урочисті заходи, присвячені 150-річчю від дня народження митрополита
УГКЦ Андрея Шептицького:
– 30.10–01.11.2015 р. – Міжнародний науковий сімпозіум, присвячений
ювілею (м. Львів);
– 01.11.2015 р. – урочиста академія в Національній опері України в
рамках Тижня митрополита Андрея Шептицького в м. Києві
 Культурно-мистецький проект «Національні творчі колективи та театри
України – бійцям АТО»
 Всеукраїнська мистецька акція «Україна – європейський вибір»
(04–18.11, Міністерство культури України спільно з Національною
спілкою фотохудожників України та Національним історикоархітектурним музеєм «Київська фортеця»)
 Бієнале сучасного мистецтва «Київська школа» (08.09–01.11, м. Київ)
 XLV Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (24.10–01.11)
 ХХ Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Співограй» (30.10–01.11,
м. Харків)
 ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічних та вокальнохореографічних колективів «Самоцвіти» (30.10–02.11, м. Львів)
 IV Міжнародний фестиваль «Відкриваємо Падеревського» (05–15.11, м.
Львів)
 Відкритий міжнародний фестиваль-конкурс класичного, бального,
сучасного та спортивного танцю «Сузір’я мрій» (07–08.11, м.
Дніпропетровськ)
 ХХІІ Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Крок–2015: У рідній
гавані» (19–22.11, м. Київ)
 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірковий парад» (27–29.11,
м. Львів)
 Х Фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини» (23.10–02.11, м.
Чернівці)
 Театральний освітній фестиваль «VI Тиждень актуальної п’єси»
(14–23.11, м. Київ)
 Науково-практична конференція «Народні художні промисли України:
історія, сьогодення, перспективи» (20.11, м. Київ, Національний музей
українського народного декоративного мистецтва)
 V Фестиваль відеопоезії CYCLOP (20–22.11, м. Київ)



У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення

1

 IV Фестиваль молодої української режисури імені Леся Курбаса
(22–28.11, м. Київ)

Т ЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ ’ ЄРИ
Національна опера України:
20

– Є. Станкович «Вечори на хуторі біля Диканьки» (балетфантазія на 2 дії за мотивами творів М. Гоголя; поновлення)

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
Основна сцена
5, 25 – О. Островський «Ліс» (переклад з російської С. Скляренка,
комедія на 2 дії)
Камерна сцена ім. С. Данченка
–
Д.
Гарровер
«Ножі в курках». Спільний проект театру та
13,
21, 25 Британської Ради в Україні (вистава на 1 дію)
Київський національний академічний театр оперети:
7, 19

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

Київський академічний театр «Колесо»:
Камінна зала
18, 19, – А. Крісті «Мишоловка» (вистава на 2 дії)
20, 22,
26
Київський академічний Молодий театр:
1, 27

Камерна сцена
– Я. Пулінович «Іграшка для дорослих» (сучасна притча без
антракту)
Мікросцена
– А. Стріндберг «Фрекен Жюлі» (гріхопадіння без антракту)

7, 8,
20, 27
14, 25, – К. Школьнікова «Шепіт вбивці» (граємо детектив)
29
Київський академічний драматичний театр на Подолі:

Театральна вітальня
– Т. Іващенко «Замовляю любов» (комедія для дорослих)
– А. Крым «Ревизия-Шмавизия» (театральне оповідання)

1, 21
4, 5,
20
28, 29 – А. Чехов «Он и Она» (музична комедія)
На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (малий зал):
– В. Розов «Вечно живые» (драма)
20

2

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
Основна сцена
6, 15, – А. Чепалов «Пой, Лола, пой!» за мотивами роману Г. Манна
«Вчитель Гнус, або Кінець одного тирана» та фільму
29
«Блакитний янгол» (мюзикл на 2 дії)
– А. Касона «Дикарь» (комедія-притча на 2 дії)
28
Київський академічний театр юного глядача на Липках:
Велика сцена
1, 21 – О. Кобилянська «Меланхолійний вальс» (фрагмент духовної
(18:00) драми на 2 дії)
4, 27 – О. Сенатович «Всі миші люблять сир» (музична казка на
(12:00) 2 дії; для дітей з 5-ти років)
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
Велика сцена
6, 14 – «Чудики» (душевні історії за оповіданнями В. Шукшина)
Мікросцена
17, 19 – І. Вирипаєв «Танець Делі» (нова драма)
(19:30)

Київський академічний театр ляльок:
1

– Г. Гусарова «Гуси-лебеді» (вистава для дітей від 3-х років)

(11:00)

15
(13:00)

8, 22, – Г. Усач «Котигорошко» (вистава для дітей від 4-х років)
29
(17:00)

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва:
1

– «Довгий різдвяний обід» за мотивами однойменної п’єси
Т. Вайлдера (балет на одну дію на музику А. Вівальді) –
прем’єра
– «Двоє на гойдалці» за мотивами однойменної п’єси
В. Гібсона (балет на 1 дію на музику Й. С. Баха та Ч. Варгас) у
виконанні артистів Театру сучасної хореографії «Київ модернбалет»

Театр «Золоті ворота» (у приміщенні Театру пластичної драми на Печерську,
вул. Шовковична, 7а):
1, 13
6, 20

– М. Гумільов «Полювання на носорога» (пластична гра про
героїв та політиків)
– М. МакДонах «Королева краси, або Перед смертю не надихаєшся» (чорна комедія)
3

– А. Яблонська «Відчуття за стіною» (статевий період людей
середнього віку)
На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (малий зал):
– А. Яблонська «Відчуття за стіною» (статевий період людей
3
середнього віку)
7, 26

Театр «Актор»:
1, 25

– Н. Альдо «Іграшка для мами» (егоїстична комедія)

Театр «Божа корівка» (вул. Михайлівська, 24ж):
15

8, 20

Верхня сцена
– А. Воробьев «Красная Шапочка и огненный петух» (виставаурок для юних пожежників; для дітей з 4-х років)
Нижня сцена
– А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска» (детектив на проїжджій частині; для дітей з 4-х років)

Новий театр на Печерську:
1
(18:00),

– К. Маньє «Блэз» (французька комедія про любов та сучасне
мистецтво)

27
(19:00),

28
(18:00)

Новий український театр (вул. Михайлівська, 24ж):
28
8, 22
20

Верхня сцена
– І. Карпенко-Карий «Ото була весна!..» (ігри долі)
Нижня сцена
– В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (пристрасті на паркеті)
– Т. Вільямс «Спогади із присмаком мартіні» (інтимні сцени з
антрактом)

Театр «Тысячелетие»:
На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (малий зал):
– До свята Halloween. «Монстри на відпочинку» за мотивами
1
(12:00) мультфільму «Монстри на канікулах (Отель "Трансільванія")»
(інтерактивна вистава для дітей від 3-х до 12-ти років)
– «Історія Кролика» (вистава-вестерн за мотивами оповідань
29
(12:00) Е. Сетон-Томпсона)
На сцені Центрального будинку художника НСХУ:
– «Bad Boys. Плохие парни» (комедія за мотивами одноймен18
ної п’єси Р. та М. Куні)

4

****
На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка:
9

– «Гостя». Ексклюзивна допрем’єрна вистава за мотивами
оповідання Е. Е. Шмідта «Незвана гостя» за участю
А. Сеїтаблаєва, О. Лавренюк, Л. Руснак та ін. Режисер –
К. Степанкова

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
21

– «Женихи». Вистава за п’єсою М. Гоголя «Женитьба»
(комедія у 2-х діях) за участю В. Горянського, Р. Писанки,
О. Скороходової, М. Дашевського та ін. Режисер – В. Стєклов

***
27

– Р. Куні «№13 або Олінклюзив». Вистава за участю
О. Вертинського, С. Соломки, О. Папуші, Л. Ребрик,
В. Горянського, С. Єгорової та ін. Режисер – В. Жила

Т ЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ
На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
19

– «Чапаев и Пустота». Антрепризна вистава за романом В. Пелевіна за участю російських акторів: М. Єфремова, М. Поліцеймака, П. Сборщикова, М. Крилова та ін. Режисер – П. Урсул

На сцені Київського академічного Молодого театру:
22

Камерна сцена
– «На межі/near gone». Британська театральна компанія «Two
Destination Language», спеціальний гість IV Фестивалю
молодої української режисури ім. Леся Курбаса, спільно з
видатним хореографом Ш. Вінсент, засновницею «Vincent
Dance Theatre» представляють виставу

На сцені Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського
(Консерваторія):
15
(11:00)

– «Король Лев та повелителька гієн» (балет для дітей у 2-х діях
на музику Л. ван Бетховена, Х. Циммера, Е. Джона). Балетмейстер-постановник і автор лібрето – С. Соколова-Євтіфеєва. У
виставі беруть участь вихованці Одеської хореографічної школи № 1 (художній керівник і директор – О. Книжник) та артисти балету Одеського національного театру опери та балету (головний балетмейстер – Ю. Васюченко)

На сцені Київського національного академічного театру оперети:
9, 10

– МакКартен, Сінклер, Коллар «Ladies’Night». Обнадійлива

5

комедія за участю акторів одеських театрів
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:

10

Гастролі Одеського академічного російського драматичного
театру
– В. Шендерович «Одесса у океана» (комедия и немножко себе
мелодрама в 2-х действиях). Вистава за участю н.а. України
О. Школьника та Г. Полякової

***

13
18

Гастролі Київського академічного обласного музичнодраматичного театру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла
Церква)
– «Кайдашева сім’я» за однойменною повістю І. НечуяЛевицького (народне шоу)
– М. Камолетті «Французька вечеря» (комедія)

***
17

– «Історія кохання». Вистава авторського театру «Может быть»
(м. Харків) за мотивами роману І. Башевіса-Зінгера «Вороги.
Історія кохання». Режисер – Р. Жиров, у ролях – С. Гончарова,
С. Листунов, Р. Жиров та ін.

***
19

– «Бычки в томате» (самый одесский музыкальный спектакльдежавю). Режисер – І. Лучинкін, за участю акторів одеських
театрів: І. Токарчук, Ю. Скарги, О. Семенищева та ін., клезмербенда «Мамины дети»

***
20

– «7:40 або погуляти по-одеськи». Вистава за участю акторів
одеських театрів: І. Токарчук, Я. Гоппа, О. Самусенка, Н. Мешкової, О. Головіної та ін.

К ОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ
Національна опера України:
– Урочиста академія, присвячена 150-річчю з дня народження
(17:00) Андрея Шептицького (у програмі: виступи керівників держави,
глав церков, виставка Міжнародного форуму дитячої творчості
«Золотий мольберт слідами Мойсея українського Духа»,
присвяченого митрополиту Андрею Шептицькому, та ораторія
М. Волинського «Я тебе кличу»)
15
За сприяння Посольства Королівства Бельгія в Україні
– «Classic for Peace/Класика заради миру». Концерт
Академічного молодіжного симфонічного оркестру «INSOЛьвів» під керівництвом диригента і композитора Д. Броссе
1

6

26

(Бельгія), присвячений бельгійському національному святу –
Дню Короля. Участь беруть: Г. Роос (сопрано, Бельгія) та
А. Шмагайло (віолончель, Україна)
– Концерт «Гала-Россіні»

Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка:
1

4

5

6

7

8

9

10

«Хай звучить струна жива!». Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і сучасність». До 125-річчя від дня
народження засновника капели бандуристів В. Ємця (1890–
1982)
– Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. І.
Майбороди (художній керівник – з.д.м. України Ю. Курач)
Й. Брамс – Німецький реквієм. За підтримки Посольства
Федеративної Республіки Німеччина в Україні
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (диригент – М. Шенхайт, Німеччина), соліст – Д.
Вільке (орган, Німеччина). Солісти: У. Зельбік (сопрано), А.
Шайбнер (баритон, Німеччина). Національна заслужена академічна капела України «Думка» (художній керівник і головний
диригент – Герой України, н.а. України Є. Савчук)
П. Чайковський (1840–1893). 175-річчю від дня народження
композитора присвячується. Вечір романсу
– Н.а. України В. Лук’янець (сопрано). Партія фортепіано –
Г. Фуксбергер (Австрія)
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (диригент – В. Протасов), соліст – П. Гінтов (фортепіано)
Melos d’Amore («Музика кохання»)
– Л. Ларікова (сопрано). Участь бере Національний академічний оркестр народних інструментів України (художній керівник і головний диригент – В. Гуцал)
Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і сучасність». До 85-річчя від дня народження композиторів
Ж. Колодуб та Л. Колодуба
– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (художній керівник – О. Ясько), диригент – В. Сіренко, солісти –
Т. Осадчий (фагот), О. Лагоша (альт)
– Камерно-інструментальний квартет «Джерело» (керівник –
Є. Черказова), В. Відмідський (домра), В. Левицький (домра),
О. Олексієнко (кобза-бас). Участь беруть: С. Білоусова (домра), Д. Матвієнко (баритон)
«Імпровізації в джазових тонах». Ювілейний вечір композитора В. Полянського (фортепіано)
– Участь беруть: Заслужений академічний симфонічний ор-

7

11

12

13

14

15

16

18

19
20

кестр Національної радіокомпанії України (художній керівник
і головний диригент – В. Шейко), Т. Полянський (фортепіано),
І. Чернов (кларнет), М. Гладецький (контрабас), С. Хмельов
(ударні), Н. Гура (вокал), Київський квартет саксофоністів (керівник – Ю. Василевич), ансамбль «Брага-Бенд» Київського
університету ім. Б. Грінченка
Абонемент № 7 – «Мистецтво фортепіанної гри»
За підтримки Посольства Королівства Іспанія в Україні
– Е. Багарія (Іспанія)
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко),
соліст – О. Авраменко (кларнет)
Абонемент № 6 – «Скрипкова музика». 175-річчю від дня народження П. Чайковського присвячується
– І. Гарнец. Участь бере Академічний симфонічний оркестр
Національної філармонії України (головний диригент – Р.
Кофман)
«Музичні автографи» (Грають солісти оркестру)
– Національний академічний духовий оркестр України (диригент – М. Мороз)
До 45-річчя творчої діяльності концертмейстера Національної опери України К. Фесенка (фортепіано)
– Участь беруть: М. Стеф’юк (сопрано), Т. Анісімова (сопрано), А. Швачка (мецо-сопрано), М. Дідик (тенор), О. Востряков
(тенор), О. Гурець (тенор), О. Дяченко (тенор),
І. Пономаренко (баритон), Л. Гревцова (сопрано), П. Приймак
(тенор), Т. Калінкіна (сопрано), А. Позняк (мецо-сопрано),
І. Петрова (мецо-сопрано), В. Базир (баритон). Режисерпостановник – В. Река
Концерт польської музики. За підтримки Посольства Республіки Польща в Україні, Польського інституту в Києві
– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (диригент – М. Кріль), солісти – К. Фейнер (скрипка, Польща), І.
Стародуб (фортепіано), Б. Півненко (скрипка), Т. Ходакова
(сопрано)
Концерт пам’яті В. Колобродова (1948–2014)
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко)
– Оркестр «New Era Orchestra» (художній керівник і головний
диригент – Т. Калініченко), соліст – Д. Белл (скрипка, США)
Концерт грузинської музики. За підтримки Посольства Грузії в Україні
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (диригент – М. Менабде, Грузія), соліст – Г. Цагарелі
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(альт, Грузія)
«Хорал безсмертя». До Дня пам’яті жертв голодоморів.
Х Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур».
Міжнародний цикл концертів «Елітні вечори камерної музики Євгенії Басалаєвої», ХХIX концерт
– Участь беруть: Є. Басалаєва (фортепіано), І. Калиновська
(орган), ансамбль ударних інструментів «Арс Нова», камерний
хор «Хрещатик», Національний камерний ансамбль «Київські
солісти», Київський камерний ансамбль «Контрасти КиївКласік»
До 330-річчя від дня народження композитора Й. С. Баха
(1685–1750). Шість сонат для флейти і фортепіано
– Виконавці: Ю. Шутко (флейта), Ю. Кот (фортепіано)
До 245-річчя від дня народження Людвіга ван Бетховена
(1770–1827). Концерт циклу «Десять сонат для фортепіано
і скрипки»
– Т. Андрієвська (фортепіано), І. Андрієвський (скрипка)
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (диригент – Т. Кучар, США), солістка – С. Івахів
(скрипка, США)
– Київський камерний оркестр (диригент – Р. Кофман). Участь
бере камерний хор «Кредо» (художній керівник і диригент –
Б. Пліш)
За сприяння Посольства Японії в Україні
– Інгрід Фудзіко Хемінг (фортепіано, Японія). Участь бере
Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (диригент – М. Дядюра)
«Душі і серця вічний спів»
– Дівочий хор «Вогник» Київського палацу дітей та юнацтва
(художній керівник – С. Степаненко). Участь беруть дитячі хорові колективи м. Києва
Цикл концертів «Американські спіричуелси і пісні з мюзиклів». Концерт другий
– Є. Ліпітюк (сопрано), С. Бортник (тенор). Партія фортепіано
– В. Полянський
«Jazz Coctail». До 30-річчя створення
– Київський квартет саксофоністів (керівник – Ю. Василевич,
саксофон-сопрано), М. Мимрик (саксофон-альт), О. Москаленко (саксофон-тенор), С. Гданський (саксофон-баритон). Солісти: С. Давидов (фортепіано), О. Рукомойников (саксофон),
С. Хмельов (ударні), В. Корнієнко (контрабас)

Національний будинок органної та камерної музики України:
3

До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха
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– Н.а. України І. Калиновська (орган). У концерті бере участь:
Н. Харченко (мецо-сопрано)
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній
керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент –
з.д.м. України Б. Пліш, соліст – А. Кутасевич (фортепіано)
До 70-річчя закінчення Другої світової війни
– Д. Вільке (орган, Німеччина), солісти: з.а. України О. Нікітюк
(мецо-сопрано), С. Колесник (тенор)
Музика Й. С. Баха та А. Вівальді
– Н.а. України І. Кучер (віолончель), Г. Бубнова (орган),
О. Швидка (сопрано), Н. Фоменко (клавесин)
До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха
– З.а. України В. Балаховська (орган)
До Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів
народного мистецтва
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка,
камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України А. Баженов
(скрипка), н.а. України В. Кошуба (орган), н.а. України
І. Кучер (віолончель), з.а. України А. Ільків (труба), С. Котко
(колоратурний бас), К. Баженова (фортепіано)
Музика доби бароко
– О. Заутер (труба, Німеччина), з.а. України А. Ільків (труба),
з.а. України В. Балаховська (орган)
– Н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. України Н. Лаврєнова
(мецо-сопрано), Т. Войтех (фортепіано), І. Харечко (орган)
Французька органна музика
– М. Сидоренко (орган)
До 330-річчя від дня народження Г. Ф. Генделя
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),
Г. Бубнова (орган)
В. А. Моцарт – «Реквієм». М. Римський-Корсаков – опера
«Моцарт і Сальєрі» (сценічна постановка)
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній
керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент –
з.д.м. України І. Андрієвський
– Д. Бортнянський. Лірико-комічна опера «Сокіл» (лібретто Ф.Г. Лаферм’єра, переклад на українську мову М. Стріхи). Автор
творчого проекту н.а. України Н. Свириденко (клавесин).
Виконавці:
студентсько-педагогічний
склад
Інституту
мистецтв Київського університету ім. Б. Грінченка та солісти
Національного будинку органної та камерної музики України
М. Сидоренко (орган) та Т. Рой (флейта)
Музика Й. С. Баха та А. Вівальді
– Камерний ансамбль «Київ», камерний ансамбль «Київ10
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Брасс», І. Харечко (орган)
– Тріо «Равісан», н.а. України І. Калиновська (орган),
В. Чікіров (ліричний баритон), Т. Рой (флейта)
– І. Харечко (орган)
До 140-річчя від дня народження М. Равеля (1875–1937)
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а.
України А. Баженов (скрипка), н.а. України В. Кошуба (орган),
К. Баженова (фортепіано), Я. Стадник (скрипка)
Вечір старовинної музики
– З.а. України В. Балаховська (орган), К. Шарапов (скрипка),
Г. Щербина (віолончель), Н. Фоменко (клавесин)
«Органні фантазії та токати»
– Г. Бубнова (орган)
– Н.а. України І. Калиновська (орган), з.а. України
М. Ліпінська (мецо-сопрано), з.а. України А. Ільків (труба),
Т. Рой (флейта), Ю. Багмет (фортепіано)
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
– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України В. Балаховська
(орган)
– Н.а. України В. Кошуба (орган)
Вечір романтичної музики
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),
Г. Бубнова (орган)
– Тріо «Равісан», з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано),
В. Чікіров (ліричний баритон), М. Сидоренко (орган),
з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано)

Національний палац мистецтв «Україна»:
Великий зал
– «The Great Gatsby. Великий Гетсбі». Міжнародне
6
хореографічне шоу на музику К. Меладзе та Ю. Шепети.
Хореографія – Д. Роден (США), головна партія – з.а. України
Д. Матвієнко
– «Budapest Gypsy Symphony Orchestra». Концерт
12
Будапештського циганського симфонічного оркестру «100
скрипок» (Угорщина)
– «Пісня–Україна». Авторський концерт композитора, н.а.
14
(18:00) України О. Злотника. Участь беруть: І. Бобул, О. Білозір, В. та
С. Білоножки, Н. і Д. Яремчуки, А. Кудлай, Л. Сандулеса, П.
Зібров, К. Бужинська, Т. Піскарьова, О. Тищенко, Ф.
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Мустафаєв, М. Одольська та ін.
– «Гордість України». Концерт Національного заслуженого
академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського
(художній керівник – Герой України М. Вантух)
– Концерт композитора, поета та рок-музиканта О. Ревенка у
супроводі симфонічного оркестру
– «Поль Мориа. TRIBUTE CONCERT». Гранд-оркестр ЖанЖака Жустафре
– «Надприроднє шоу». Головний менталіст планети Ліор
Сушард (Ізраїль)
– Концерт співачки LOBODA
– «The history of big bands». Концерт всесвітньо відомого
Оркестру Гленна Міллера під керівництвом Віла Салдена
(«The World Famous Glenn Miller Orchestra directed by Wil
Salden»)
Малий зал
– «Я вам покажу!». Концерт з.а. України, соліста ех «Svityaz»
А. Говорадла
– «Jazz Kolo. Voices». Концерт за участю джазових співачок
Ольги та Тетяни Чернишових, Аніко Долідзе

Національна музична академія України ім. П. Чайковського
(Консерваторія):
Великий зал
– Посольство США в Україні представляє концерт традиційної
3
(20:00) американської фолк-музики. Фолк-гурт «OLDGRAYGOOSE»
– «Музичний діалог: Україна–Бельгія». Авторський концерт
5
композитора, диригента, саксофоніста А. Крепена (Бельгія) за
участю духового оркестру НМАУ ім. П. Чайковського (під
орудою А. Крепена, художній керівник оркестру – Ю. Літун)
та Київського квартету саксофоністів (художній керівник – Ю.
Василевич)
7, 8 – Ювілейний концерт Національного заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г. Верьовки
(до 120-річчя від дня народження Г. Верьовки). Художній керівник і головний диригент – Герой України, н.а. України
А. Авдієвський
– ОЛЕ (Олекса Довбуш). Гуцульська Міфо-опера-dance (музи12
чно-драматичне дійство) у виконанні Національного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія». Режисер-постановник – н.а. України В. Вовкун, художній керівник –
н.а. України П. Князевич
– Концерт пам’яті з.д.м. України, професора І. М. Рябова
16
– Міжнародний джазовий абонемент. «Michael Dease
22
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(USA)&Den Adu Big Band» (Ukraine). Концерт американського
джазового тромбоніста М. Діза разом з джазовим оркестром
під керівництвом Д. Аду
– Авторський вечір композитора, н.а. України, професора Л. В.
Дичко
– Святковий концерт до 20-річчя Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро»
– Концерт Національного заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г. Г. Верьовки

Київський національний академічний театр оперети:
27

– «Симфонія осені». Симфонічний концерт за участю солістів
та оркестру театру

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети:
5
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– Музика осіннього листя. Музично-поетичний вечір за
участю солістів київських музичних театрів і колективів
– У рамках проекту нової української опери «Оперна
скринька». І. Небесний «Історія про один рояль». Музичнотеатральне видиво за мотивами перформансу В. Кауфмана.
Р. Григорів «Фабія» (моноопера). Фабія – Т. Журавель
(сопрано), режисер – Т. Зозуля
– «Не відступай! Не падай! Не томись!». Діалог з глядачем
поезією Лесі Українки за участю н.а. України Л. Хоролець і
солістки Київського національного академічного театру
оперети Т. Дзюбак
– «Бути чи не бути». Вечір, присвячений творчості
У. Шекспіра, за участю солістки Київського національного
академічного театру оперети Г. Коваль, акторів театру
В. Завальнюка «Перетворення»
– У рамках програми «Молоді режисери України
представляють». «Інший». Вечір з нагоди 95-річчя від дня
народження Г. Тютюнника за участю солістів Київського
національного академічного театру оперети Г. Коваль,
Т. Капрана, акторів А. Погосян, Є. Гринченка, Д. Паскаля.
Режисер – А. Вервейко
До Дня пам’яті жертв голодоморів
– «Мільйони сердець». Вечір пам’яті
– «Люди, будьте взаємно красивими». Поетична вистава за
поезією Ліни Костенко та піснями О. Богомолець. Участь
беруть: солістка Київського національного академічного
театру оперети Т. Дзюбак, актори зразкового музичного театру
юного актора «Fantazia New». Режисер – Т. Погребняк
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– «Нас вчив сміятися Ґольдоні». Вечір, присвячений комедіям
К. Ґольдоні, за участю соліста Київського національного
академічного театру оперети Д. Шарабуріна, акторів Театру
В. Завальнюка «Перетворення»
– «Моя єдиная любове». Театральний проект за творами Лесі
Українки, н.а. України О. Кравченка

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва:
– «Ніч яка місячна». Вечорниці в піснях і романсах
– Музичні класики. Класик 2-й «Балетна абетка для дітей та
(12:00, їхніх батьків»
8
22

15:00)

26
(14:00)

28

– Музичні класики. Класик 1-й «Симфонічна абетка для дітей
та їхніх батьків»
– До 82–х роковин Голодомору. В. А. Моцарт «Реквієм».
Виконавці: солісти, хор, симфонічний оркестр

Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
Симфонічний оркестр «Lords of the Sound» (диригенти –
В. Саражинський, В. Фізер) представляє:
– «Музична мульт-країна» (концерт для всієї родини). Музика
1
(15:00) до мультфільмів «Мадагаскар», «Ну, постривай!», «Шрек» та
ін.
(19:00) – «Romantic Soundtrack Collection» (Великий концерт в ім’я
любові). Кінохіти та світові хіти у виконанні симфонічного оркестру

***
13
21

– Нова концертна програма «Гуртом» українського акапельного квінтету «United people»
– Благодійний національний перформанс «REУКРНАЦІЯ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ НАЦІЇ». Проект суспільного театру
«Образ» за участю гурту «С.К.А.Й». Режисер – О. Міхневич

Національний цирк України:
протягом – «Принцеса цирку» (театралізована циркова вистава)
місяця

Будинок актора:
1

3

– Гурт фламенко «Тіріті-тран». Нова програма «Вечори
фламенко в Будинку актора». Музика, танці й пісні
традиційного фламенко. О. Пяткіна (танець), К. Осинський
(гітара), О. Полякова (вокал), О. Агабейлі (перкусія)
– «Пори року». В рамках циклу «Скрипковий концерт в калей-

14

доскопі часу». К. Фейнер (скрипка), М. Сидоренко (фортепіано)
– А. П. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава
6
КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній
керівник – К. Сінчілло
7
Вечір циганського романсу
(14:00) – Академічний музично-драматичний театр «Романс». Художній керівник – н.а. України І. Крикунов
– Г. Горін «Той самий Мюнхгаузен». Вистава театру «Маскам
10
Рад»
11
Вечір фортепіанного джазу
– З.а. України В. Соляник та друзі. Прозвучать авторські твори
та джазові імпровізації
– К. Сінчилло «ДО». Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а.
14
України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– М. Себастьян «Безіменна зірка». Вистава театру «Маскам
15
Рад»
18
Концерт до 175-річчя від дня народження П. І. Чайковського
(1840–1893)
– Солісти Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка: з.а.
України М. Шуляк, О. Терещенко, партія фортепіано – з.а. України С. Орлюк, І. Шуляк. Гості програми – фортепіанне тріо:
К. Шаманаурі (фортепіано), А. Куцан (скрипка), Г. Щербань
(віолончель). Прозвучать арії з опер «Іоланта», «Євгеній Онегін», класичні романси
– Леся Українка «Йоганна, жінка Хусова» (історія майже 200020
річної давнини). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а.
України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– Ансамбль східної та старовинної музики «ТАРАБ АНДА22
ЛУСІ». Концерт музики середньовічної Іспанії мусульманського періоду (711–1492). Виконується на стародавніх та етнічних інструментах. Найкраще з програми «Музика країни АльАндалус» та презентація нових пісень. Виконавці: К. Красноухов (спів, уд, латинська гітара), О. Шикура (спів, латинська гітара, тар), М. Качалов (ребаб, віола, шабеба), М. Бережнюк
(ней, шабеба, балабан), О. Кабанов (салтеріон, санфона, мавританська гітара, уд, тар), О. Агабейлі (дарбуга, бендір), Л. Плавська (тар, даф, томбак, шабеба)
– «FRANKYJAZZ». З програмою «Звуки позачасової музики».
24
Звучатимуть джазові та естрадні твори ХХ сторіччя
– М. Себастіан «Безіменна зірка» (прем’єра; лірична комедія).
25
Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель,
художній керівник – К. Сінчілло
– С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник»
28
15

(сучасна комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а.
України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– «Знайомство з музичними інструментами». Пізнавальна
29
(14:00) музично-театралізована програма для дорослих і дітей
– Т. Шевченко «Посланіє». Моновистава у виконанні з.а.
30
України М. Фіци. Режисер-постановник – н.а. України Б. Козак
Будинок кіно:
2
(16:30)

(19:00)

3

4

5
6

8

9

10

– «Угол Невского и Крещатика». Презентація книги віршів
Т. Вольтської та В. Жука. Поети Петроградської сторони
великого Санкт-Петербурга присвячують свої чесні вірші
людям і подіям великого Києва
Вечір
пам’яті
сценариста,
публіциста,
поета
Л. Череватенка (1938–2014)
– Показ документального фільму «Євген Деслав» (автор
сценарію та режисер – Л. Череватенко, кіностудія «Контакт»,
2008 рік)
Ювілей українського фільму
– З нагоди 50-річчя художнього фільму «Наш чесний хліб»
(режисери: К. Муратова, О. Муратов, Одеська кіностудія, 1964
рік). Вступне слово режисера О. Муратова, кінознавця
Л. Брюховецької
«Майстер та його учні»
– Перегляд дипломних робіт студентів Інституту кіно і ТБ
КНУКіМ. Майстерня кінорежисера В. Хмельницького
– Пам’яті М. Стороженка. Прем’єрний показ документального
фільму «Вознесіння» (режисер – Є. Політов, Україна, 2015 рік)
– Прем’єрний показ документального фільму «Остання поема»
(автор сценарію, режисер, оператор В. Балаян, Студія
«VBstudio», Україна, 2015 рік)
– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в
Будинку кіно». Художній фільм «Таксі» (автор сценарію та
режисер – Д. Панахі, Іран, 2015 рік)
Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно»
– Художній фільм «Ніночка» (режисер – Е. Любич, США, 1939
рік), ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко
Вечір екологічного кіно, присвячений 75-річчю студії
«Київнаукфільм» («Національна кінематека України»)
– У програмі: уривки з документальних стрічок, присвячених
проблемам Дніпра: «Вогні України» (режисер – Л. Островська,
1960 рік), «І потече Дніпро за Перекоп» (режисер –
Г. Александров, 1962 рік), «У плавнях Дніпра» (режисер –
І. Негреску, 1965 рік), «Точка роси» (режисер – С. Лосєв, 1989
рік), «Проблеми і перспективи Дніпра» (автор – В. Колодний,

16

режисер – О. Гендельман, 1989 рік), «Заручники дніпровських
морів» (автор – І. Зубавіна, режисер – Г. Давиденко, 1991 рік)
12
Вечір пам’яті з нагоди 105-ї річниці від дня народження з.а.
України, поетеси Н. Гебдовської
– Показ документальних фільмів: «Андромаха» (режисер –
Г. Черняк), «Супер бабусі» (режисер – Д. Томашпольський)
14
Кращі фільми світового кінопрокату
– Художній фільм «Казка казок» (режисер – М. Гарроне,
Італія, Франція, Велика Британія, 2015 рік)
16
Забуте кіно. До 100-річчя від дня народження І. Бергман
(1915–1982)
– Художній фільм «Газове світло» (режисер – Д. К’юкор,
США, 1944 рік)
17
Зірки світового кіно
– Художній фільм «Рапсодія» (режисер – Ч. Відор, США, 1954
рік)
18
Кращі фільми світового кінопрокату
– Художній фільм «Бетібу» (режисер – М. Коан, Аргентина,
2014 рік)
19-22 ХХІІ Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Крок–
2015: У рідній гавані»
23
Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно»
– Художній фільм «Раскольніков» (режисер – Г. В. Пабст,
Німеччина, 1922 рік)
24
«Кіношні бувальщини». Пам’яті н.а. України А. Барчука
присвячується
25
Ювілей українського фільму
– З нагоди 25-річчя документальної стрічки «Мандри в країну
Чаянова» («Царське полювання») (режисер – М. Ткачук).
Вступне слово кінознавця В. Скуратівського
27
Кіновечір «Відлуння Х фестивалю аматорського кіно»
(15:30, "Кінокімерія"» – показ фільмів-переможців
Синій
зал)

(18:30,
Червон
ий зал)

29
30

– Показ фільмів-переможців 76-го та 77-го міжнародних
фестивалів незалежного кіно «Unica»
– Прем’єрний показ документального фільму «Присмерк»
(режисер та оператор – В. Васянович, кінокомпанія «Гармата
фільм продакшн», Україна, 2014 рік)
– Родинний кінозал. Художній фільм «Розробник ігор»
(режисер – Х. П. Бускаріні, Аргентина, 2014 рік)
Вечір пам’яті з нагоди 125-річчя корифея українського кіно
А. Кордюма (1890–1969)
– Фрагменти з фільмів «Джальма», «Останній порт», «Минуле
лишається з нами», спогади, виступи відомих діячів культури
17

Київський міський будинок вчителя:
1
(13:00)

– «Як на нашій Землі...». Концерт викладача-методиста відділу
оркестрових струнних інструментів Київського інституту
музики ім. Р. М. Глієра В. Камінської (до Дня визволення
Києва від фашистських загарбників)

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– Hiromi. The Trio Project. Концерт піаністки Хіромі (Японія) з
джазовими музикантами Е. Джексоном (бас-гітара, США) та С.
Філліпсом (барабан, Велика Британія)
– Парфумоване шоу Кості Гнатенка «Тільки любов одна...».
11
Участь беруть: І. Білик, В. Козловський, Є. Власова, El
Кравчук, Астрая та ін.
– «Країна У». Перший концерт гумористичного телешоу від
14
Студії «Квартал 95» та Drive Production
– «Відверто...». Сольний концерт співака А. Семенова у
18
супроводі рок-гурту
– «New COMEDY UA». Великий концерт The Best. Ведучий,
21
гуморист і шоу-мен Дядя Жора зі своєю comedy командою,
серед яких: А. Мірзоян, А. Бурим, О. Сталевар, дуети
«Спортивні», «Відпочиваємо разом», гурт «Bigudi show» та
багато інших коміків
– «Dizel Show». Гумористичний концерт «Дізель-Шоу» (нова
27
програма)
– «Всі хіти або Історії кохання». Концерт поета і композитора,
29
(17:00) н.а. України С. Гіги
(19:30) – Неймовірне шоу «Shadow space» Театру тіней «Fireflies»
1

Палац спорту:
7

– «Большой FLAT–2. Возвращение соседа». Концерт реп-

(20:00) виконавця Макса Коржа (Білорусь)

26

– «M1 Music Awards. Big Bang. Начало». Перша музична

(18:00) премія

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:
– Концерт «Флёрограма» гурту «Flёur» (м. Одеса)
– «Українські дитячі пісні в оркестровому звучанні». Участь
(17:00) беруть: фольк-бенд «Fraida», струнний квартет «El Choklo», А.
Шитель (рояль), дитячий хор «Зернятко», автор і виконавиця,
з.а. України Леся Горова та ін.
7
22

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ»:
21

– «Душа Україна». Великий сольний концерт н.а. України, Героя України Н. Матвієнко за участю Ансамблю давньої музики
К. Чечені
18

Центр культури та мистецтв НАУ:
28

– Концерт гурту «Мельница» (РФ) з презентацією нового альбому

Сферичний кінотеатр «ATMASFERA 360» (Київський планетарій):
6

– «Джаз під зірками з Ігорем Закусом: BASS SONG». Нова ав-

(19:30) торська програма. І. Закус (бас), О. Пашковський (клавіші),

І. Гнідін (барабани), струнний квартет «Asturia» у складі
В. Валієвої (скрипка), К. Головко (скрипка), О. Москаленко
(альт), М. Цибки (віолончель), Л. Марті (вокал)
13, 14 – «Музика PINK FLOYD під зірками». Проект експеримента(19:30) льної музики «Supremus» представляє концерт «Avant Floyd»
за участю М. Єліча (клавішні), С. Радзецького (бас-гітара),
Д. Радзецького (10-ти струнна МІДІ Радз-гітара), Д. Глініна
(ударні)
20
– «Джаз під зірками з Ігорем Закусом: FUNK»
(19:30)

– «Джаз під зірками з Ігорем Закусом: BASS SONG». Камер(19:30) ний ансамбль «Art-Offertorium» і солістка Т. Журавель (вокал)
виконують твори епохи бароко – І. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Г. Ф.
Телемана, Д. Бортнянського
27

У приміщенні Центрального будинку художника НСХУ:
21

– Прем’єра шоу ростових ляльок за участю героїв мультсеріалу

(12:00, «Смішарики» (вистава для дітей від 3-х до 12-ти років)
15:00)

У приміщенні Національного музею мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
15
29

− Концерт старовинної музики у виконанні ансамблю «Luna
Ensemble»
– Концерт класичної музики у виконанні камерного ансамблю
«Avanti+»

В ИСТАВКИ
Національний музей історії України:
протягом
місяця

– Виставка творів М. Кадана (м. Київ) в рамках Київської
бієнале − 2015 «Київська школа»
− «1000 років української печатки»
– «З історії грошового обігу в Україні»
– Виставковий проект «Відкриті фонди» (твори з фондів
музею, що раніше не експонувалися)
– Археологічна виставка «Стародавній Іскоростень. Витоки
слов’янської державності»

19

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
– «Православне джерело духовних знань» (спільно з Ки(Успенський ївською духовною академією). До 400-річчя духовних
собор)
шкіл м. Києва
– «Символи Косівської кераміки»
до 15
до 15

(корпус № 4)

до 18

– «Сімейний альбом». Виставка творів з.х. України
Ю. Нагулка (в рамках виставкового проекту «Код нації»)

(Велика
лаврська
дзвіниця)
протягом
− «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекмісяця
ції
Національного
Києво-Печерського
історико(корпус № 1)

культурного заповідника)»
(корпус № 3) – «Шлях до Світла». Виставка до 1000-ліття упокоєння
Святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого (бл. 956−15.07.1015)
(корпус № 4) – «Українознавство "старого археолога"». Виставка, присвячена 175-річчю від дня народження літературознавця,
етнографа, професора Київської духовної академії М. І.
Петрова (1840−1921)
– Міжмузейний виставковий проект «Світ української
ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного
мистецтва X−XIX ст.)
Національний художній музей України:
з 13

– Польсько-український проект «Уявне. Тиша. Реальне»
(живопис, графіка, фото, відео, інсталяція)

Національний музей літератури України:
з4
з 10
до 7

до 10
до 15

– «Шахові фантазії». Виставка художніх робіт вихованців
Центру творчості «Шевченківець» м. Києва
– «Рідна Україна». Персональна виставка художниці
Н. Голдман
– Фотовиставка «Гарною бути легко», присвячена жінкам, які
виховують дітей з обмеженими фізичними властивостями у
рамках соціально-волонтерської ініціативи «З краплинок –
море!» спільно з Київським міським центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
– «Я хочу розповісти...». Виставка митця українського
андеграунду Я. Левича
– Виставка до 120-річчя від дня народження письменника,
перекладача, журналіста, критика М. Йогансена
– «Перед людьми і землею». Літературна виставка до 80річчя від дня народження поета, перекладача, державного і
громадського діяча Б. Олійника
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з 20

– Літературна виставка до 130-х роковин смерті видатного
українського
історика,
поета,
громадського
діяча
М. Костомарова та 170-річчя Кирило-Мефодіївського
братства

Київський національний музей російського мистецтва:
до 28

– «IN VINO VERITAS». Живопис, графіка,
декоративно-ужиткового мистецтва XVIII−XX cт.

твори

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного
музею російського мистецтва):
до 21

– «Неактуальний
(м. Запоріжжя)

Кургінян».

Живопис

Г.

Кургіняна

Національний музей Т. Шевченка:
3–15
до 12
14–30
до 15
17–30
19–30

– «200 років самотності». Виставка живопису в рамках
проекту «Подарунки музею. 200 художників»
– Виставка робіт учнів Київської дитячої академії мистецтв
– Персональна виставка творів переможця другої акції
конкурсу «Мій Шевченко» О. Фендик
– «Воля до свободи духу та свято буття». Виставка
О. Клименка (м. Київ)
– Виставка живопису П. Волика (м. Полтава)
– Міжнародний фотопроект

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
– «Таро великий аркан». Виставка графіки, офортів
В. Іванова-Ахметова
протягом – «Краса японського лаку та нецке». Виставка творів
місяця
японського декоративного мистецтва з приватних колекцій
Японії та України (у партнерстві з Посольством Японії в
Україні)
до 29

Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставкові зали «Хлібня»
– «Людмила Жоголь і український гобелен»
з 10
протягом – «Арт-династія». Живопис н.х. України В. Рижих,
місяця
О. Рижих, з.х. України Г. Неледви (м. Київ)
Будинок митрополита
протягом – «Від рідних теренів до всього Світу». Виставка творів кимісяця
ївських митців н.а. України В. Слєпченка (живопис) та
В. Філатова (скульптура)
– «Світ і світло української ікони». Виставка сучасних іконописних творів А. Дем’янчука (м. Львів), О. Охапкіна (м.
Олександрія, Кіровоградська обл.), Л. Денисенка (Австра21

лія) з колекції вченого, мистецтвознавця, письменника
Д. Степовика
Трапезна церква
протягом − «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські
місяця
храми Києва»
Південна вежа Софійського собору
протягом – «Володимир Великий – творець Української держави».
місяця
Виставка до 1000-ліття упокоєння Святого рівноапостольного
князя
Київського
Володимира
Великого
(бл. 956−15.07.1015)
У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського»:
протягом – «Календар» (християнські та звичаєві свята українців у
місяця
творах випускників Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука)
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
з4

– «Культурний простір
Українське вишиття»

Донеччини. Людмила Огнєва:

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
– «Військово-польовий арт» (за сприяння асоціації «Україна – Франція»)
– «Художні образи болгар України». Виставка з фонду Подо 20
сольства Болгарії в Україні
– Передаукціонна виставка аукціонного дому «Епоха»
з 25
протягом – «Майдан: від незалежності до свободи» (до 25-річчя ремісяця
волюції «На граніті»)
до 13

Музей культурної спадщини (філія Музейно-виставкового центру «Музей історії міста Києва»):
з6

– «Двічі через океан». Живопис та графіка М. Кричевського
(Україна – Франція), В. Кричевського (Україна – США), К.
Кричевської-Росандич (Україна – США), О. Овчиннікової
(Україна – США)

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»):
до 22

– Графіка Олександра Глінкіна (США)

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
протягом
місяця

– «ART спротив окупації»
− «Лесь Курбас. Людина, яка була театром»
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− «Живії струни України» (з колекції українських народних
музичних інструментів)
Будинок-музей М. Заньковецької:
протягом
місяця

– «Обрані часом». Виставка портретів актриси і
театрального діяча М. Заньковецької українських
художників різних часів
– Виставка, присвячена 170-річчю від дня народження драматурга, актора, режисера, театрального діяча І. КарпенкаКарого (Тобілевич; 1845−1907)
− «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.»

Музей книги і друкарства України:
до 15
7
з7

10

– Виставка «Пісенне диво України – Маруся Чурай та її доба»
– Відкриття фестивалю «Геній Данте – натхнення поза
часом», присвяченого 750-річчю від дня народження Данте
Аліг’єрі
– Виставка з фондів Музею книги і друкарства України,
Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ та приватних
колекцій (в рамках фестивалю)
– Виставка художніх робіт В. І. Давиденко і Є. О. Шелестової,
скульптора М. О. Беленя (в рамках фестивалю)
– Презентація книги «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі в
перекладі М. Стріхи, лауреата Премії Кабінету Міністрів України ім. М. Рильського 2015 року

Музей сучасного мистецтва України:
– Живопис С. Гая (м. Львів)
протягом – Живопис н.х. України Є. Волобуєва (1912–2002) та з.х.
місяця
України О. Яблонської (1918–2009) з фондів музею
з 11

Музей однієї вулиці:
протягом
місяця

− Виставка «Масони і містики старого Києва»

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
до 11
до 15
з 20

– Фотовиставка учасника АТО А. Назарова (Музей Михайла
Старицького)
– Виставка робіт майстрів клаптикового шиття (Музей Лесі
Українки)
– Виставка робіт аматорських фотостудій України (Музей
Лесі Українки)

Музей гетьманства:
4–22

– Персональна виставка графіки та акварелі В. Губенка
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– Виставка вишивки О. Гализової (м. Тернопіль)
протягом – «Сонячний обрій». Персональна виставка В. Сабірової
місяця
(малюнки на склі, м. Київ)
з 23

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
– «І ти гортаєш споминів листи». До 85-річчя від дня
народження одного із засновників музею Б. М. Рильського
(1930−1991), сина М. Т. Рильського
протягом – «І спогад мій… зі мною лиш розтане». До 135-річчя від
місяця
дня народження українського перекладача І. Т. Рильського
(1880–1933), брата М. Т. Рильського
– «Як світоч, що вночі піднісся і потух». До 125-річчя від
дня народження поета, літературознавця, перекладача
М. Зерова (1890–1937)
– «Душа щасливої весни». До 120-річчя від дня народження
М. Т. Рильського (1895−1964). Образ поета в образотворчому мистецтві (з художньої колекції музею)
– «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)
з 13

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
до 15

з6
до 15

– «Відкрита колекція. Ігор Диченко, Валерія Вірська – українському народові» (твори з приватного зібрання мистецтвознавця І. Диченка, переданого його вдовою В. Вірською на
постійне зберігання до «Мистецького арсеналу»)
− «Шедеври світової пластики». Скульптура Е. Дега, П.-О.
Ренуара, П. Гогена, А. Модільяні, П. Пікассо, С. Далі
Мала галерея
– «Еее...». Проект Ю. Макаренко та О. Романенка

Центральний будинок художника НСХУ:
до 2

до 8

– «WE ARE... / Ми − Є...». ХI Міжнародна виставка-конкурс
сучасного мистецтва «Український тиждень мистецтв»
(живопис, графіка, дизайн, скульптура, фотографія, текстиль,
твори декоративно-ужиткового мистецтва)
– Живопис з.а. України В. Алікберова (м. Одеса; 1944−2014)

Київський міський будинок вчителя:
до 3

– «Андрей Шептицький: великий і незнаний» (виставка
унікальних документів і світлин до 150-річчя від дня
народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького)
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Г АЛЕРЕЇ К ИЄВА :
«АВС-арт»:
до 14 – «Кав’ярні й квіти». Живопис О. Кравченко (м. Київ)
Арт-простір «Bereznitsky Aesthetics» (вул. Воздвиженська, 34):
до 30 – «The Last». Виставка творів Ю. Беляєвої (м. Київ)
Арт-центр Я. Гретера:
до 22 – «Гра свідомості». Живопис О. Радвана (США)
Галерея «36»:
до 10 – Графіка Л. Мороз (м. Київ)
11–24 – Виставка творів художників галереї
з 25 – Групова виставка творів українських художників до 20-річчя
галереї
Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА:
до 5
9–24
з 27

– «Могилянська Покрова». Виставка сакрального мистецтва
– Проект «Літери: Академія»
– «Сценографія». Щорічний творчий проект

«Дукат»:
до 18 – «Жива натура». Натюрморти О. Ройтбурда
«Dymchuk Gallery»:
до 13 − «Битва за щастя». Спецпроект художників Bondero (В. Бондаренко) та І. Бережко (м. Одеса)
з 19 – «Сузір’я. APL315». Виставка творів В. Наумця (м. Кельн, Німеччина)
«КалитаАртКлуб»:
до 10 – Живопис Г. Григор’євої (м. Київ)
з 13 – Живопис О. Придувалової (м. Київ)
«Карась Галерея»:
5–24
з 26

– «Безвідповідальність». Кураторський проект галереї
– Живопис О. Аполлонова (м. Київ)

«Мистецька збірка»:
до 15 − «ToyStory». Жіночий арт-проект за участю К. Платанової, Н.
Мурашкіної, Н. Корф-Іванюк, Т. Маліновської, А. Валієвої, О.
Пронькіної, М. Голембйовської та ін.
«Митець»:
до 9

– Живопис Н. Миколайчук
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10–19 – Графіка О. Михайлової-Родіної
23–30 – Виставка творів вчителів та учнів Державної художньої
середньої школи ім. Т. Г. Шевченка
«НЮ АРТ»:
протягом
місяця

– «Одесситы в Киеве». Живопис П. Волокидіна,
О. Шовкуненка, Д. Крайнєва, М. Жука, В. Хруща,
Ю. Єгорова, В. Стрельникова, С. Чаркіна та ін.

«PinchukArtCentre»:
протягом
місяця

– Групова виставка творів 16 українських художників,
номінованих на премію PinchukArtCentre у 2015 р.
(загальнонаціональна премія у сфері сучасного мистецтва,
яка присуджується молодим українським художникам у
віці до 35 років)
– «Патріоти. Громадяни. Коханці...». Персональна виставка
творів колумбійського художника К. Мотти, одного з володарів Головної премії Future Generation Art Prize 2014

«Парсуна»:
з6

− «МІФО». Персональна виставка ляльок та живопису
К. Косьяненко (м. Київ)

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):
до 14 – «Райське яблуко». Живопис Г. Григор’євої, В. Захарчук,
О. Захарчука, акварель Сергія та Івана Григор’євих, скульптура
С. Карунської
«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»:
протягом
місяця

– Живопис 1950−1990-х рр. н.а. України Є. Волобуєва
(1912−2002)

«Триптих Арт»:
до 10 – «Осінній вернісаж». Виставка творів художників галереї
Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
5–8

– «Український сувенір − 2015. Україна – країна майстрів».
Всеукраїнська виставка творів декоративно-ужиткового мистецтва

Центр сучасного мистецтва М 17:
до 8

– «Я – віз». Живопис М. Томасика (м. Сімферополь)

Центр української культури та мистецтва:
3–28

− «Світ української душі». Виставка фотографій та живопису
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з.х. України В. Козюка (м. Вінниця)
«ЦЕХ»:
протягом
місяця

− «Лето». Живопис Р. Мірзоєва (м. Миколаїв)

«Щербенко Арт Центр»:
до 7

– «Свідки». Живопис н.х. України В. Сидоренка (м. Київ)

«Я Галерея»:
до 23 – «Плоди». Проект О. Грищенка (м. Київ)
У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Лаврська, 16):
до 10 – «Час та простір». Живопис О. Свіжак (м. Київ)
– Скульптура Т. Гордієнко-Хмуринської (м. Київ)

К АЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ ’ ЯТНИХ ДАТ
Л ИСТОПАД
Серед дат, що відзначатимуться:
09.11

–
–

10.11
16.11

–
–
–
–
–
–
–
–
–

17.11
19.11
20.11
21.11
28.11

День української писемності та мови
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва
Всесвітній день науки задля миру та розвитку
День працівників радіо, телебачення та зв’язку
Міжнародний день толерантності
День студента
Всесвітній день філософії
Всесвітній день дитини
День Гідності та Свободи
Всесвітній день телебачення
День пам’яті жертв голодоморів

***
1 – 120 років від дня народження Яременка Василя Сергійовича, українського актора театру і кіно, народного артиста СРСР, лауреата Державної
премії СРСР (1895–1976).
– 85 років від дня народження Поповича Михайла Омеляновича, українського скульптора (1930–2011).
– 85 років від дня народження Романа Михайла, українського літературного критика, літературознавця, перекладача у Словаччині (1930).
– 80 років від дня народження Жиліної Маргарити Павлівни, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художній та промисловий
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текстиль), заслуженого художника України, заслуженого діяча мистецтв України (1935).
– 80 років від дня народження Мирного Володимира Степановича,
українського поета, прозаїка (1935).
– 65 років від дня народження Папірної Наталії Миколаївни, українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1950).
– 60 років від дня народження Донченко-Бутковської Валентини Петрівни, української актриси, заслуженої артистки України (1955).
– 55 років від дня народження Сіренка Володимира Федоровича, українського диригента, педагога, народного артиста України, заслуженого діяча
мистецтв Росії, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка
(1960).
2 – 130 років від дня народження Залеського Зигмунда, українського та
польського оперного співака (бас-баритон), режисера (1885–1945).
– 125 років від дня народження Дударєва Дмитра Олександровича,
українського актора, режисера, народного артиста УРСР, лауреата Державної
премії СРСР (1890–1960).
– 125 років від дня народження Михайлова-Сидорова Михайла Гнатовича, українського педагога-вокаліста, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1890–
1956).
– 80 років від дня народження Коломійця Володимира Родіоновича, українського поета, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1935).
– 80 років від дня народження Сергейчикової Сільвії Олександрівни,
української актриси театру і кіно, кінорежисера, заслуженої артистки України
(1935).
– 65 років від дня народження Габлевич Марії Богданівни, українського
перекладача, мовознавця, літературознавця (1950).
– 65 років від дня народження Недошовенко Тамари Федорівни, українського живописця (1950).
3 – 90 років від дня народження Бєлова (справж. – Дубін) Анатолія Антоновича, українського артиста балету, педагога-репетитора, народного артиста України (1925–2001).
4 – 80 років від дня народження Алфімової (справж. – Кадигроб)
Людмили Іванівни, української актриси театру і кіно, заслуженої артистки
України (1935).
5 – 100 років від дня народження Хорунжого Анатолія Мефодійовича,
українського письменника (1915–1991).
6 – 160 років від дня народження Яворницького (Еварницький) Дмитра
Івановича, українського історика, археолога, етнографа, фольклориста, письменника, дослідника історії українського козацтва (1855–1940).
– 110 років від дня народження Головка Дмитра Федоровича, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка), народного художника України (1905–1978).
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– 90 років від дня народження Петренка Миколи Євгеновича, українського поета, прозаїка, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України (1925).
– 90 років від дня народження Француз Олени Йосипівни, українського
майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво), заслуженого
майстра народної творчості України (1925–2012).
– 80 років від дня народження Придатко Тамари Олександрівни, українського мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1935).
– 65 років від дня народження Кузьменко Любові Іванівни, української
співачки (сопрано), педагога, заслуженої артистки України (1950).
7 – 100 років від дня народження Скорульської Наталії Михайлівни,
української балерини, балетмейстера, лібретиста, педагога, заслуженої артистки
УРСР (1915–1982).
– 85 років від дня народження Васильченка Євгена Дмитровича, українського поета-гумориста, прозаїка (1930).
– 75 років від дня народження Вітошинського Романа Зеноновича,
українського оперного співака (ліричний тенор), педагога, народного артиста
України (1940).
– 70 років від дня народження Кухарця Євгена Івановича, українського
хорового диригента, композитора, народного артиста УРСР (1945–1987).
– 60 років від дня народження Плотникової (Жарова) Раїси Василівни,
української поетеси, прозаїка (1955).
8 – 70 років від дня народження Горносталя Михайла Миколайовича,
українського кіноактора, заслуженого артиста України (1945).
– 40 років від дня смерті Антоновича (справж. – Будько) Данила Сидоровича, українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста СРСР,
лауреата Державної премії СРСР (1889–1975).
9 – 75 років від дня народження Зінькевич Олени Сергіївни,
українського музикознавця, музичного критика, педагога, громадського діяча
(1940).
10 – 75 років від дня народження Чепеля Петра Григоровича, українського скульптора (1940).
– 65 років від дня народження Дубаса Володимира Олексійовича, українського фотохудожника (1950).
– 55 років від дня народження Кравчука Володимира Ярославовича,
українського поета, літературознавця, публіциста, редактора (1960).
11 – 120 років від дня народження Лиська Зиновія, українського композитора, музикознавця, фольклориста, педагога у США (1895–1969).
– 70 років від дня смерті Косач-Кривинюк Ольги Петрівни, української
письменниці, літературознавця, перекладача, бібліографа, етнографа (1877–1945).
12 – 110 років від дня народження Крушельницького Івана Антоновича, українського поета, драматурга, графіка, мистецтвознавця, літературного
критика (1905–1934).
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– 85 років від дня народження Рильського Богдана Максимовича, українського літератора, редактора, науковця (1930–1991).
– 80 років від дня народження Гурченко Людмили Марківни, російської
та української актриси театру і кіно, естрадної співачки, кінорежисера, народної
артистки СРСР (1935–2011).
– 75 років від дня народження Куцого Леоніда Мироновича, українського поета-гумориста, сатирика, публіциста (1940).
13 – 140 років від дня народження Мочульського Михайла Михайловича, українського літературознавця, критика, перекладача (1875–1940).
– 110 років від дня народження Хасевича Ніла Антоновича, українського графіка, громадського діяча (1905–1952).
– 90 років від дня народження Міляєвої Людмили Семенівни, українського мистецтвознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1925).
– 60 років від дня народження Вацика Олександра Олександровича,
українського хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1955).
14 – 120 років від дня народження Минаєва Кузьми Панасовича, українського оперного співака (баритон), народного артиста УРСР (1895–1950).
15 – 115 років від дня народження Блавацького (справж. – Трач) Володимира Івановича, українського актора, режисера, організатора театральної
справи (1900–1953).
– 85 років від дня народження Заставського Володимира Яковича,
українського графіка (1930).
– 85 років від дня народження Тарнавської Марти Теодозіївни, української
поетеси, прозаїка, перекладача, бібліографа, літературознавця у США (1930).
– 70 років від дня народження Фесенка Костянтина Івановича, українського піаніста, заслуженого артиста України (1945).
16 – 140 років від дня народження Левицького Івана, українського хорового диригента, композитора, педагога (1875–1938).
– 115 років від дня народження Станіславової Олександри Юхимівни, української оперної співачки (сопрано), народної артистки УРСР (1900–1985).
– 100 років від дня народження Томенка Григорія Олексійовича, українського живописця, народного художника України (1915–1994).
– 70 років від дня народження Чепалова (справж. – Давидович) Олександра Івановича, українського театрознавця, педагога (1945).
17 – 90 років від дня народження Буковського Анатолія Сергійовича,
українського кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України
(1925–2006).
– 85 років від дня народження Авер’янова Георгія Борисовича, українського віолончеліста, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1930–1991).
– 75 років від дня народження Чорнолиха Владислава Володимировича, українського кінорежисера (1940–2013).
– 70 років від дня народження Маковійського Костянтина Петровича,
українського поета (1945).
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– 65 років від дня народження Новосьолова Миколи Миколайовича,
українського поета, барда (1950).
– 50 років від дня народження Писанки (справж. – Писанко) Руслани
Ігорівни, української актриси, телеведучої, лауреата Державної премії України
ім. О. Довженка (1965).
18 – 130 років від дня народження Висоцького Михайла Костянтиновича,
українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1885–1950).
– 85 років від дня народження Масляк Зіновії Зіновіївни, українського
майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка, скло), заслуженого художника УРСР (1925–1984).
– 70 років від дня народження Дуки Ірини Михайлівни, української актриси театру і кіно, режисера, педагога, народної артистки України (1945).
19 – 140 років від дня народження Катрі Гриневичевої (справж. – Гриневич Катерина Василівна), української письменниці (1875–1947).
– 95 років від дня народження Пламеницького Анатолія Олександровича, українського живописця, народного художника УРСР (1920–1982).
– 60 років від дня народження Щербакова Ігоря Володимировича, українського композитора, педагога, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка
(1955).
20 – 90 років від дня народження Павлюка Георгія Миколайовича,
українського живописця, заслуженого художника УРСР (1925–1987).
21 – 85 років від дня народження Левицької Генрієтти Богданівни,
українського живописця, графіка (1930–2010).
– 75 років від дня народження Дідули Романа Теодоровича, українського прозаїка (1940).
– 75 років від дня народження Реуса Валентина Миколайовича, українського співака (бас), народного артиста України, лауреата Державної премії
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1940–2014).
– 70 років від дня народження Рекубрацького Анатолія Захаровича,
українського поета, журналіста (1945–2011).
22 – 75 років від дня народження Панчук Надії Михайлівни,
української поетеси (1940).
23 – 115 років від дня народження Власенко Параски Іванівни, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (народний декоративний розпис) та монументального живопису, майстра народного мистецтва УРСР (1900–
1960).
– 80 років від дня народження Шолудька Миколи Володимировича,
українського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної премії України в галузі архітектури (1935).
24 – 210 років від дня народження Стороженка Олекси Петровича,
українського письменника, етнографа, художника, поета (1805–1874).
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25 – 120 років від дня народження Лакизи Івана Никифоровича, українського літературознавця, критика, публіциста, журналіста (1895–1938).
– 90 років від дня народження Бедзика Юрія Дмитровича, українського
прозаїка, драматурга, заслуженого працівника культури України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1925–2008).
– 80 років від дня народження Гамової Юлії Петрівни, української бандуристки, народної артистки України (1935).
26 – 90 років від дня народження Заливахи Опанаса Івановича, українського живописця, графіка, заслуженого художника України, лауреата Державної
премії України ім. Т. Г. Шевченка (1925–2007).
– 70 років від дня народження Федічева Валерія Семеновича, українського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України (1945).
27 – 85 років від дня народження Василевського Радомира Борисовича, українського оператора, кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України
(1930–1998).
– 70 років від дня народження Козака Богдана Миколайовича, українського актора, режисера, педагога, театрознавця, народного артиста України,
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1940).
– 100 років від дня смерті Заремби Сигізмунда Владиславовича, українського та російського диригента, композитора, піаніста, музичного критика
(1861–1915).
28 – 125 років від дня народження Тулуб Зінаїди Павлівни, української
письменниці (1890–1964).
– 95 років від дня народження Дембської Євгенії Михайлівни, української актриси театру і кіно, народної артистки України (1920).
– 85 років від дня народження Максимова Юрія Сергійовича, українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1930–1983).
– 80 років від дня народження Пяниди Бориса Петровича, українського
майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого художника України (1935).
– 70 років від дня народження Макагонової Віри Петрівни, українського
театрознавця, заслуженої артистки України (1945).
– 55 років від дня народження Сюти Богдана Омеляновича, українського музикознавця, піаніста, композитора, педагога (1960).
– 45 років від дня смерті Горської Алли Олександрівни, українського
живописця та правозахисниці (1929–1970).
29 – 135 років від дня народження Голубинського (справж. – Тростянський) Дмитра Михайловича, російського та українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1880–1958).
– 135 років від дня народження Маслова Сергія Івановича, українського
літературознавця, книгознавця, історика літератури, педагога (1880–1957).
– 70 років від дня народження Поступного Олександра Дмитровича,
українського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1945–2009).
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– 65 років від дня народження Вороніної Людмили Іванівни, української
актриси, заслуженої артистки України (1950).
– 65 років від дня народження Сморгачової Людмили Іванівни, української артистки балету, педагога, народної артистки України, лауреата Державної премії СРСР (1950).
– 55 років від дня народження Назарової Тетяни Євгенівни, української
актриси театру і кіно, педагога, народної артистки України та Росії (1960).
30 – 100 років від дня народження Бобира Андрія Матвійовича, українського співака-бандуриста, диригента, педагога, народного артиста УРСР
(1915–1994).
– 80 років від дня народження Чайкіна Всеволода Костянтиновича,
українського театрального актора, народного артиста України (1935–1996).
– 80 років від дня народження Чередниченка Дмитра Семеновича,
українського поета, прозаїка, перекладача, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча (1935).
– 70 років від дня народження Куща Анатолія Васильовича, українського скульптора, народного художника України (1945).
– 60 років від дня народження Нежигая Олександра Миколайовича,
українського композитора, громадського діяча (1955).
– 100 років від дня смерті Мацієвича Лева Степановича, українського
літературознавця, історика, джерелознавця, бібліографа (1843–1915).
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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