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МИСТЕЦЬКИЙ ЖОВТЕНЬ–2016  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Міжнародний літературний фестиваль в м. Одесі (28.09–01.10) 

 ІІ Міжнародний фестиваль «Золоті скрипки Одеси» (28.09–02.10,  

м. Одеса) 

 I Kiev Music Summit (30.09–02.10, м. Київ) 

 Міжнародний театральний фестиваль «Мандрівний вішак» (30.09–02.10, 

м. Луцьк, Волинська обл.) 

 Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев–2016» (17.09–02.10, 

м. Львів) 

 Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти» (30.09–09.10,  

м. Львів) 

 Міжнародний фестиваль класичної музики «Харківські асамблеї» (30.09–

16.10, м. Харків) 

 Міжнародний музичний фестиваль «Київ Музик Фест» (01–09.10,  

м. Київ) 

 V фестиваль-виставка японської культури «ЯпоноМанія», присвячений 

45-річчю побратимських зв’язків міст Кіото та Києва (01–02.10, м. Київ) 

 ХІІІ Міжнародний театральний фестиваль жіночих монодрам «Марія» 

(04–09.10, Камерна сцена ім. С. Данченка Національного акад. драм. 

театру ім. І. Франка, м. Київ) 

 Міжнародна наукова конференція «Казимир Малевич: київський аспект» 

(06–09.10, м. Київ) 

 ІІ Міжнародна історико-краєзнавча конференція «Наукові студії М. І. 

Сікорського» (06–07.10, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл.) 

 Міжнародна наукова конференція «Сучасний контент. Музейна галузь. 

Історія, здобутки та перспективи» з нагоди 90-річчя заснування Нац. 

музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського 

(06–08.10, м. Івано-Франківськ) 

 IV Міжнародний фестиваль народних театрів та аматорського мистецтва 

«JoyFest» (07–09.10, м. Київ) 

 ІІ Міжнародний фестиваль фантастичної літератури і уявних світів 

«LiTerraCon» (07–09.10, м. Київ) 

 ХІХ міжнародна науково-практична конференція «Короленківські 

читання 2016» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до 

світового наукового та історико-культурного простору» до 130-річчя від 

дня заснування Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. 

Короленка (12.10, м. Харків) 

 ІІ Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси (20–31.10, м. Львів) 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 ІІ Міжнародний фестиваль «Запорізька книжкова толока» (21–23.10,  

м. Запоріжжя) 

 Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (22–30.10) 

 Міжнародний конкурс-лабораторія «Small theater productions» постановок 

молодими режисерами в жанрі малі театральні постановки (25–30.10,  

м. Київ) 

 ХХІ Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Співограй» (28–30.10, 

м. Харків) 

 Міжнародна наукова конференція «Святе Письмо в українській культурі: 

канонічні і неканонічні тексти та особливості їх рецепції» (27–28.10,  

м. Львів) 

 Всеукраїнський патріотичний фестиваль «Голосіївська криївка»  

(01–02.10, м. Київ, Голосіївський парк) 

 ІІІ Музичний фестиваль української рок-музики просто неба «Дунайська 

Січ» (01–02.10, м. Ізмаїл, Одеська обл.) 

 Український музичний ярмарок–2016 (13–15.10, м. Київ, виставковий 

комплекс «АККО’Інтернешнл», Парк ім. О. С. Пушкіна) 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиційна культура 

України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, 

загрози, перспективи» (21.10, м. Київ) 

 Всеукраїнський дитячо-молодіжний фестиваль-конкурс мистецтв 

«Перлина Карпат» (28–31.10, курорт Буковель, Івано-Франківська обл.) 

 ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового співу, органної та 

інструментальної музики «Галицькі Самоцвіти» (29–31.10, м. Львів) 

 Конкурс піаністів «Інтерпретація сучасної музики» (26–27.10, м. Київ, 

Національна музична академія України ім. П. Чайковського) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

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

22 – П. Чайковський, А. Лядов, А. Рубінштейн, Е. Гріг, Ж. Массне 

«Снігова королева» за мотивами однойменної казки Х. К. 

Андерсена (балет на 2 дії) 

30 – Дж. Б. Перголезі «Служниця-пані», Дж. Пуччіні «Джанні 

Скіккі» (комічні опери на 1 дію) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

 Основна сцена 

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

15 – Н. Кауард «Зірка, або Інтоксикація театром» (комедія на 2 

дії) 

16 
(12:00) 

– Д. Гуменний «Мама сказала "ні"», музика та пісні  

М. Бурмаки (нова українська казка на 2 дії) 
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(19:00) – У. Шекспір «Річард ІІІ» (трагедія на 2 дії) 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

1 – В. Гавел «Санація» (вистава на 2 дії). Спільний проект 

Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка 

та Чеського центру при Посольстві Чеської Республіки в 

Україні в рамках ініційованого Чеським центром проекту «Рік 

Гавела в Україні» (з нагоди 80-річчя від дня народження  

В. Гавела, 1936–2011) 

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

21 – «Персона» за однойменним сценарієм І. Бергмана 

(екзистенційна драма про актрису, що перестала говорити) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 Основна сцена 

21 – «Смесь небес и балагана» (вечір спогадів; театралізоване ви-

довище на 2 акти) 

 «Нова сцена» 

6, 27 
(20:00), 

15 
(18:00) 

– Ж. Сиблейрас «Ветер шумит в тополях» (героїчна комедія 

без антракту) 

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

11, 29 – В. Дельмар «Поступися місцем!» (сумна комедія на 2 дії) 

 Камерна сцена 

11, 30 – «Second love» за п’єсою О. Ісаєвої «Я боюся кохання» 

(мелодрама на 1 дію) 

 Мікросцена 

1, 13, 

22 

– В. Лєванов «Піаніст» за п’єсою «Прощавай, 

налаштувальник!» (прелюдія на 1 дію) 

Київський академічний театр «Колесо»: 

14 – Н. Симчич «Ми, Майдан» (Fb.doc, читання) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

13, 25, 

26 

– А. Чехов «Он и она» (музична комедія) 

15, 16 – І. Франко «Сойчине крило» (лірична драма) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

9, 23 
(18:00) 

– О. Островський «Без вини винні» (мелодрама на 2 дії) 

22, 28 
(12:00) 

– «Мене прислав доктор Хоу» за п’єсою У. Гібсона «Та, що 

створила диво» (історія одного життя; для дітей з 14-ти років) 
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 Мала сцена 

29, 30 

(12:00) 

– Я. Фрідріх «Мене звати Пітер» (іронічна комедія для дітей з 

10-ти років) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 

4 – «О Ромео и Джульетте… только звали их Маргарита и 

Абульфаз» (за романом С. Алексієвич «Время секонд хенд»). 

Моновистава у виконанні О. Дудич 

9, 16 
(12:00) 

– К. Чуковский «Тараканище» (казка для дітей та дорослих) 

 Мікросцена 

5, 13, 

27 
(19:30) 

– С. Довлатов «Ослик должен быть худым» (сентиментальний 

детектив) 

8 
(19:30) 

– «О Ромео и Джульетте… только звали их Маргарита и 

Абульфаз» (за романом С. Алексієвич «Время секонд хенд»). 

Моновистава у виконанні О. Дудич 

15, 26 
(19:30) 

– П. Вежинов «Бар’єр» (історія одного янгола) 

21, 28 
(19:30) 

– «Бій з тінню» за романом Д. Михаїловича «Коли цвіли 

гарбузи». Монодрама у виконанні В. Голосняка 

Київський державний академічний театр ляльок:  

1, 23, 

29 
(17:00) 

– Г. Гусарова «Мрія маленького віслючка» за казкою Т. Мака-

рової (вистава для дітей від 3-х років) 

8 
(13:00), 

16 
(15:00) 

– С. Брижань «Івасик-Телесик» (вистава для дітей від 3-х ро-

ків) 

9 
(13:00), 

22 
(11:00) 

– Р. Неупокоєв «A Mouse and the pink ribbon, або Мишка та 

рожева стрічка» (вистава для дітей від 4-х років) 

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

1 
(11:00, 

13:00, 

15:00), 

26 
(11:00) 

– Р. Неупокоєв «Лікар Айболить» за творами К. Чуковського 

(мюзикл для дітей від 3-х років) 

22 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– Н. Гернет «Гусеня» (інтерактивна казка для дітей від 3-х ро-

ків) 
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30 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– Г. Владичина «Чому довгий ніс у слона» за казкою Р. Кіплі-

нга (мюзикл; африканська казка для дітей від 4-х років) 

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

5, 8 
Артис-

тична  

віталь-

ня 

– Г. Доніцетті «Ріта» (комічна опера на 1 дію) 

6 – «Second Floor». Балет на 1 дію на музику сучасних 

композиторів у виконанні акторів Театру сучасної хореографії 

«Київ модерн-балет»  

23 
(12:00) 

– Р. Смоляр «Червона Шапочка» за мотивами казки Ш. Перро 

(опера на 2 дії) 

28 – Й. С. Бах, В. Мертенс, М. Ріхтер «Пробігаючи життя». Балет 

на 1 дію у виконанні акторів Театру сучасної хореографії 

«Київ модерн-балет»  

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

1, 21, 

29 

– Д. Шпіро «ЯК НЕ СТАТИ ПОРОХОМ» (напевне комедія) 

5, 14 – І. Франко «Украдене щастя» (пластична драма) 

Київський драматичний театр «Браво»:  

21 
(16:00, 

19:00) 

– Леся Українка «Відьма на ім’я Мавка» (феєрія) 

Театр «Актор»:  

9 
(17:00) 

– Альдо Николаи «Игрушка для мамы» (егоїстична комедія за 

участю А. Варпаховської (Канада), н.а. України Л. Руснак,  

І. Калашнікової) 

16 
(17:00), 

26 
(19:00) 

– «"Секс-символ" с Брайтон-Бич» (комедія за п’єсою  

В. Шендеровича «Потерпевший Гольдинер») 

Новий український театр (вул. Михайлівська, 24ж):  

 Верхня сцена 

9, 30 – Б. Срблянович «Ролевые игры» (комедія «не по-дитячому») 

16 – І. Карпенко-Карий «Ото була весна!..» (ігри долі) 

 Нижня сцена 

7 – В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (пристрасті на паркеті) 
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8 – А. Чехов «Беззахисні створіння» (комедія з антрактом та фу-

ршетом) 

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

 Верхня сцена 

8, 16 – М. Смілянець «Країна серйозних» (казка для юних мрійників 

з 4-х до 11-ти років) 

 Нижня сцена 

9 – М. Смілянець «Абетка гарних манер» (казка-урок від кота 

Мурчика) 

16 – А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска» 

(детектив на проїжджій частині; для дітей від 4-х років) 

Новий драматичний театр на Печерську:  

19, 20 – «Отрада и утешение. Страницы жизни Сони Гриневой»  

(зі спогадів сучасників) 

Театр «Дивні люди» (на сцені концертного залу Будинку архітектора):  

13 – А. Новиков «Когда деревья были большими, или Не 

волнуйся, ты точно умрешь» 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ): 

У приміщенні Національного історико-архітектурного музею «Київсь-

ка фортеця» (вул. Госпітальна, 24а) 

22 – М. Булгаков «Дни Турбиных» (до 125-річчя від дня наро-

дження М. Булгакова, 1891–1940) 

29 – «Шабаш на двох» (костюмоване дійство з привидами) 

Театр «Тысячелетие»:  

На сцені Малого залу Національного палацу мистецтв «Україна» 

4 – «Арахна» (трагікомедія за мотивами п’єси-концерту  

Ж. Ануйя «Оркестр») 

18 – «Плохие парни» (комедія за мотивами однойменної п’єси  

Р. й М. Куні) 

19 – «Ремонт или реставрация чувств» (комедія за мотивами 

п’єси Р. Куні та Дж. Чепмена «Ліжко, леді й джентльмени») 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ 

30 – «Монстри на відпочинку» за мотивами мультфільму «Монс-

три на канікулах (Отель "Трансільванія")» (інтерактивна ви-

става для дітей від 3-х до 12-ти років) 

Камерна сцена театру-студії «Тысячелетие» (просп. Григоренка, 26а) 

6, 13, 

20, 25 

– «Навсегда со мной» (лірична комедія за мотивами роману  

С. Ахерн «Посмотри на меня») 
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На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка: 

31 – «Оскар і Рожева пані» за мотивами роману Е.-Е. Шмітта 

(благодійний театральний проект). У головній ролі – з.а. 

України І. Вітовська 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

11 – «Ідеальна сімейка» (ексцентрична комедія). Антрепризна 

вистава за участю н.а. України В. Горянського, з.а. України  

О. Стальчука, Л. Самаєвої, О. Лавренюк та ін. 

18 – Д. Христов «Мерилін Монро: тріумф і агонія». У головній 

ролі – з.а. України І. Вітовська. Оригінальна музика у 

виконанні джаз-бенду під керівництвом В. Фізера 

21 – И. Вырыпаев «Иллюзии» (специфічна комедія). Антрепризна 

вистава за участю О. Жураковської, В. Біблів, Д. Рибалевсько-

го, О. Нагрудного (постановка театрального агентства «ТЕ-

АРТ») 

22 – «Історії кохання для дорослих» (кабарет-комедія за мотивами 

твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участю народ-

них артистів України О. Вертинського, Л. Смородіної, А. Гна-

тюка, К. Вертинської, телеведучої Я. Соколової, лідера гурту 

«Друга Ріка» В. Харчишина, бізнесмена Г. Корогодського. 

Спеціальний гість – піаніст Ю. Звонарь 

На сцені Київської малої опери (вул. Дегтярівська, 5): 

 Незалежний театр «Мізантроп» (м. Київ) 

5 – А. Чехов «Три сестры» (танцдрама). У головних ролях актори 

«D’Arts Theatre» 

6 – В. Набоков «Приглашение на казнь»  

 Театр КРОТ 

22, 23 – «Садок вишневий» за мотивами п’єси А. Чехова «Вишневий 

сад» (іронічна комедія). У ролях: М. Вересень, Alloise, Є. Ка-

порін, Л. Берлінська та ін. 

На сцені Національної музичної академії України ім. П. Чайковського (Консер-

ваторія): 

6 
(20:00) 

– «Отель "Беверли-Хиллз"»  (лірична комедія за мотивами п’єс 

Н. Саймона). Антрепризна вистава за участю н.а. України  

О. Богдановича, К. Кістень, Н. Васько, з.а. України Т. Аркуше-

нко 

30 – Альдо Николаи «И только смерть разлучит нас» (комедія на 2 

дії). Антрепризна вистава за участю н.а. України О. Ступки, 

з.а. України Д. Лалєнкова, К. Кістень 
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На сцені «Європейського театрально-мистецького центру «Краків»  

(Русанівська наб., 12): 

Український класичний драматичний театр «Гайдамаки XXI ст.» 

9, 23 – «Великий диктатор» за мотивами п’єси Б. Брехта «Кар’єра 

Артуро Уї, яку можна було спинити» (політична драма з еле-

ментами трагічного гротеску) 

16 – М. Гоголь «Ревізор» (сатирична комедія на 2 дії) 

 Театр сучасної драми і комедії 

14 – «О. Генрі… Прості історії» за мотивами творів О. Генрі (ви-

става-перформанс) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

4 – «Примы» (авантюрно-романтична комедія за мотивами п’єси 

К. Людвіга «Примадонни»). Антрепризна вистава за участю з.а. 

України Д. Лалєнкова, А. Джеджули, Г. Хостікоєва та ін. 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

 Театр-студія «Паяц» (м. Київ) 

16 – П. Ар’є «Баба Пріся» 

22 
(12:00) 

– О. Уайльд «Зоряний хлопчик» 

29 
(12:00) 

– «Русалонька» за однойменною казкою Г. Х. Андерсена 

У приміщенні Центру культури і мистецтв СБУ (вул. Іринінська, 6): 

8 – М. Камолетті «Боїнг-Боїнг» (комедія положень на 2 дії). Ан-

трепризна вистава за участю народних артистів України О. 

Сумської, Є. Паперного, з.а. України В. Борисюка та ін. 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

На сцені Київського академічного театру юного глядача на Липках: 

 Гастролі Театру Олексія Коломійцева (м. Одеса) 
29 – «2014» за мотивами поеми В. Хлєбнікова «Ночной обыск», 

музика О. Коломійцева (футуристична опера; прем’єра). У го-

ловній ролі – н.а. України О. Горбунов 

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

17 – «Сублимация любви» (комедія положень за п’єсою А. де Бе-

недетті). Антрепризна вистава за участю М. Башарова, І. Мед-

ведєвої, В. Стержакова (РФ) 
29 – Р. Хоудон «Шикарная свадьба» (комедія положень на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участю М. Горбань, О. Кузьміної, М. 

Башкатова, О. Якіна, О. Торшиної, І. Ларіна (РФ) 
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На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

 Гастролі Київського академічного обласного музично-

драматичного театру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла Цер-

ква) 

1 – «Кайдашева сім’я» за однойменною повістю І. Нечуя-

Левицького (народне шоу) 

 * * * 
3 – М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Антрепризна вистава за 

участю В. Стєклова (РФ), І. Калниньша (Латвія) та ін. 

12 – «Пять звезд» (неромантична комедія за п’єсою Н. 

Землякової). Антрепризна вистава за участю Ж. Еппле, Анфіси 

Чехової (РФ), н.а. України О. Сумської та ін. 

28 – «Контрабас из Одессы» (комедія за мотивами однойменної 

п’єси С. Куркаєва та Г. Короткової). Антрепризна вистава за 

участю акторів одеських театрів («Одесские пятницы в Киеве») 

На сцені концертного залу Будинку архітектора: 

 Гастролі Театру «Новая сцена» (м. Харків) 

19 – М. Мюллюахо «Мужчины на грани нервного срыва» (сучасна 

комедія) 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ  

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

2 «Vivat, ансамбль!». Авторський проект С. Грінченка. Квар-

тет баяністів ім. М. Різоля запрошує своїх друзів 

– Ансамблі народних інструментів «Рідні наспіви», «Диво-

грай», фольклорний ансамбль «Веселі музики», Київський ква-

ртет саксофоністів, інструментальний квартет «Джерело», К. 

Кондрашевська (сопрано) 

4 «Шість метаморфоз для духового оркестру» 

– Національний президентський оркестр (духовий оркестр). 

Художній керівник – н.а. України А. Молотай, диригент – М. 

Гусак, солісти: з.д.м. України Г. Курков (фортепіано), Ю. Не-

мировський (кларнет), А. Голоднюк (саксофон-альт) 

6 П. Чайковський 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – з.д.м. України І. Палкін), соліст – П. Кач-

нов (фортепіано) 

9 – Київський камерний оркестр. Диригент – В. Протасов 

12 «Присвята» 

– З. Зорін (скрипка, Франція), Л. Марцевич (фортепіано) 

14 Шенберг, Корнгольд, Малер. За підтримки Австрійського 

культурного форуму 
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– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – В. Протасов), соліст – А. Бєлов (скрипка) 

15 «Пісні мого серця». Ювілейний концерт н.а. України І. Бор-

ка (тенор) 
– Н.а. України, Герой України А. Паламаренко (художнє сло-

во), Національний академічний оркестр народних інструментів 

України (художній керівник і головний диригент – н.а. України 

В. Гуцал) 

16 «Jazz Lyrics» («Джазова лірика») 
– І. Іваницька (вокал), П. Шепета (фортепіано), С. Супрун (ко-

нтрабас), С. Хмельов (ударні) 

18 «Парад віртуозів» 
– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз), солісти: А. Остапенко (гітара), Р. Лопатинсь-

кий (фортепіано), Я. Міклухо (віолончель, Мальта) 

19 Ювілейний концерт н.а. України І. Блажкова. За підтримки 

Фонду М. П. Бєляєва (Німеччина). До 80-річчя від дня наро-

дження 
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – н.а. України І. Блажков), соліст – К. Блаж-

ков (фортепіано) 

20 Цикл концертів «На струнах душі». Концерт другий. А. Ві-

вальді, Л. Боккеріні, А. П’яццолла 
– О. Рівняк (скрипка), А. Остапенко (гітара). Участь беруть: Є. 

Черказова (акордеон), С. Грабовська (скрипка), А. Полуденний 

(віолончель), Р. Лопатинський (фортепіано), О. Лагоша (альт), 

Д. Третяк (контрабас) 

21 Е. Чкнаворян. Перший виступ у Києві. За підтримки Авст-

рійського культурного форуму 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – н.а. України Р. Кофман), соліст – Е. Чкна-

ворян (скрипка, Австрія) 

22 «Присвята Ференцу Лісту». За сприяння Посольства Угор-

щини в Україні. Щорічний концерт до дня народження 

композитора 
– Д. Оравец (фортепіано, Угорщина), Заслужений академічний 

симфонічний оркестр Українського радіо (художній керівник і 

головний диригент – н.а. України В. Шейко) 

23 Вечір камерно-інструментальної музики 
– Б. Стельмашенко (флейта), М. Шутко (скрипка), Д. Таванець 

(фортепіано), оркестр «Grand Accordeon» (керівник – Є. Черка-

зова) 

24 «Нордична пристрасть». За сприяння Міністерства куль-

тури Республіки Естонія 
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– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (дири-

гент – Е. Пехк, Естонія), соліст – Х. Росін (маримба, Естонія) 

25 – М. Шуляк (тенор). Національний ансамбль солістів «Київсь-

ка камерата» (художній керівник і головний диригент – н.а. 

України В. Матюхін). Участь беруть: Н. Скрябіна (мандоліна), 

Т. Козицька (мандоліна) 

26 «BANDURA-STYLE». За підтримки Запорізької обласної фі-

лармонії 
– Ансамбль бандуристів «Божена» Запорізької обласної філар-

монії (керівник – О. Беженарь), В. Терещенко, І. Крещук,  

І. Скляренко, Н. Балабан, О. Бабаніна. Участь беруть: В. Со-

лом’янчук (ударні), Д. Савєров (контрабас), І. Воєводін (бари-

тон), С. Новіков (пан-флейта), Т. Пацернюк (труба), С. Шинка-

ренко (губна гармоніка), В. Бондарева (художнє слово), струн-

ний квартет: В. Галіченко (скрипка), А. Мамчур (скрипка),  

О. Попруженко (альт), А. Семеренко (віолончель) 

27 Вечір струнного квартету. З нагоди головування Словацької 

Республіки в Раді Європейського Союзу. За підтримки Посо-

льства Словацької Республіки в Україні 
– Словацький струнний квартет ім. А. Мойзеса (керівник –  

Й. Горват, скрипка), Ф. Терек (скрипка), А. Лакатош (альт),  

Я. Славік (віолончель) 

28 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – н.а. України М. Дядюра), солістка – К. Ба-

хретдінова (сопрано) 

29 Д. Ткаченко у Другому скрипковому концерті Є. Станковича 
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – н.а. України 

В. Сіренко), соліст – Д. Ткаченко (скрипка) 

30 Світлої пам’яті Б. Которовича (1941–2009). Вервиці до Мі-

стичної Троянди у 16 сонатах Г. І. Ф. Бібера (1644–1704) для 

скрипки і басо контінуо 
– С. Сорока (США), В. Леонов, Б. Півненко, Ю. Стьопін, І. Зав-

городній, Ю. Гончарова, Н. Пилатюк, А. Дзегановський, К. 

Стеценко, Р. Восілюте (Литва), Л. Футорська, А. Павлов, Д. 

Ткаченко, М. Которович. Партія басо контінуо: В. Тичина, А. 

Пахолюк, І. Пацовський. Партія клавесина, органа: О. Жукова,  

О. Шадріна-Личак, Н. Сікорська. Участь бере І. Саєнко (баян) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

1 До Міжнародного дня музики. Шедеври оперної класики 

– Н.а. України І. Калиновська (орган), заслужені артистки Ук-

раїни І. Пліш (сопрано), М. Ліпінська (мецо-сопрано), І. Іщак 

(контртенор), В. Чікіров (ліричний баритон), К. Баженова (фо-



 12 

ртепіано) 

3 Музика Й. С. Баха та Г. Ф. Генделя 
– Н.а. України В. Кошуба (орган), заслужені артисти України 

Н. Пилатюк (скрипка), А. Ільків (труба) 

4 Музика В. А. Моцарта 
– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України В. Балаховська (ор-

ган), С. Котко (колоратурний бас) 

5 Концерт XXVII Міжнародного музичного фестивалю «Київ 

Музик Фест – 2016» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – 

з.д.м. України І. Андрієвський, Камерний ансамбль «Київ-

Брасс» 

10 – Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба 

(орган) 

11 Музика романтичного стилю 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а. 

України І. Кучер (віолончель), Т. Войтех (фортепіано), з.а. Ук-

раїни І. Харечко (орган) 

12 Шедеври старовинної музики 

– Національний академічний оркестр народних інструментів 

України (камерний склад), художній керівник та головний ди-

ригент – н.а. України В. Гуцал, н.а. України Л. Ларікова (соп-

рано), з.а. України О. Бєлкіна (клавесин) 

13 Камерні твори віденських класиків 

– Тріо «Равісан», М. Сидоренко (орган) 

14 До Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої 

Богородиці «Аве, Марія!» 

– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України І. Калиновська 

(орган), з.а. України І. Пліш (сопрано), з.а. України  

М. Ліпінська (мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон),  

К. Баженова (фортепіано) 

15 – Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),  

Г. Бубнова (орган) 

17 Німецька органна музика 

– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

18 Музика доби бароко 

– Г. Бубнова (орган), Т. Рой (флейта), Н. Фоменко (клавесин) 

19 – Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – 

з.д.м. України Б. Пліш, солісти: н.а. України А. Баженов 

(скрипка), В. Коваль (гобой), О. Мороз (кларнет), К. Баженова 

(фортепіано) 

20 Музика Й. С. Баха та італійських композиторів 
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– М. Сидоренко (орган) 

21 Від Баха до Оффенбаха 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, з.а. 

України І. Пліш (сопрано), з.а. України М. Ліпінська (мецо-

сопрано), С. Котко (колоратурний бас), з.а. України  

В. Балаховська (орган), Т. Рой (флейта), К. Баженова 

(фортепіано) 

22 Віднайдені шедеври. Музика А. Вівальді 

– Г. Бубнова (орган), О. Швидка (сопрано), Н. Сіваченко 

(скрипка) 

24 Корифеї доби бароко 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України  

І. Калиновська (орган), з.а. України Н. Харченко (мецо-

сопрано), В. Заєць (скрипка), О. Дєснова (флейта) 

25 – М. Сидоренко (орган), Т. Рой (флейта), М. Сіренко (флейта) 

26 Органна музика ХІХ сторіччя 

– З.а. України І. Харечко (орган) 

27 – Н.а. України В. Кошуба (орган), н.а. України І. Кучер 

(віолончель), з.а. України Н. Пилатюк (скрипка), С. Андрощук 

(тенор), Т. Войтех (фортепіано) 

28 Твори Й. С. Баха 

– З.а. України В. Балаховська (орган) 

29 «Аве, Марія!» 

– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),  

Г. Бубнова (орган) 

31 – Тріо «Равісан», н.а. України І. Калиновська (орган), з.а. 

України Н. Кравченко (фортепіано), В. Чікіров (ліричний 

баритон), О. Мороз (кларнет) 

Національна опера України: 

15 
(20:00) 

– «Oscar Music Awards». Музика до кінофільмів «Володар 

перснів», «Пірати Карибського моря», «Гаррі Поттер», «Зоряні 

війни», «Гравітація», «Запах жінки», «Аватар», «Матриця», 

«Скажений Макс», «Кримінальне чтиво» та ін. у виконанні 

симфонічного оркестру «Lords of the Sound» (диригенти –  

В. Фізер, В. Саражинський), солісти: Н. Папазоглу, А. Башкіна, 

В. Литвинчук 

29 – Концерт Українського академічного фольклорно-

етнографічного ансамблю «Калина». Художній керівник – 

з.д.м. України В. Дебелий 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

5 – «Крила. Вечір з Богданом». Ювілейний вечір з нагоди 75-

річчя від дня народження н.а. України, Героя України  
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Б. Ступки (1941–2012) 

Київський національний академічний театр оперети: 

28, 29 – Вечір мюзиклу за участю артистів театру 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

5 – «Шлягер року». Відкриття 21-го концертного сезону. Участь 

беруть: народні артисти України І. Бобул, П. Зібров, В. Павлік, 

К. Бужинська, Н. Шелепницька, заслужені артисти України Г. 

Кричевський, В. Козловський, Л. та В. Анісімови, Н. 

Валевська, В. Васалатій, О. Ревенко і гурт «G.A.» та ін. 

6 – Концерт В. Брежнєвої. Участь беруть: К. Меладзе, Артур 

Пирожков, Д. Балан (Молдова), Потап, поп-група «MBAND» 

(РФ) 

8 – «Aeternum» («Вічність»). Танцювально-театральне шоу 

ансамблю фламенко «Los Vivancos» (Іспанія) 

13 – «Fly Me To The Moon» («Полетіли на Місяць»). Концерт спі-

вака Гару (Канада) 

14 – Нова концертна програма Національного заслуженого акаде-

мічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського (художній 

керівник – н.а. України, Герой України М. Вантух) 

16 
(17:00) 

– «Сили, озброєні піснею». Святковий концерт до Дня захис-

ника України Заслуженого академічного ансамблю пісні і тан-

цю Збройних сил України (художній керівник і диригент – 

з.д.м. України Д. Антонюк). Участь беруть: народні артисти 

України О. Пономарьов, П. Зібров, В. Павлік, Н. Шестак, О. 

Чубарєва, заслужені артистки України Тіна Кароль, І. Сказіна, 

гурти «ВВ», «ТІК» та ін. Ведучі: О. Антонюк, В. Ілащук  

18 – Концерт К. Нормана (Велика Британія) 

21, 22 – «Лучшее». Концерт гурту «Машина времени» (РФ) 

27 – «Битва оркестрів». Концерт Національного академічного ор-

кестру народних інструментів України (художній керівник і 

диригент – н.а. України В. Гуцал) та оркестру Заслуженого 

академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України 

(художній керівник і диригент – з.д.м. України Д. Антонюк). 

Ведучі – дует «НеМачі» 

28, 29 – «"Полста" на бис». Концерт Валерія і Костянтина Меладзе 

30 – «Сни Роксолани». Концертна шоу-програма оперної співачки 

н.а. України О. Чубарєвої у рамках міжнародного проекту 

«LADY OPERA». Участь беруть: оперний співак Е. Феррера 

(тенор, Іспанія), симфонічний оркестр (диригент – з.д.м. Укра-

їни Д. Антонюк), хор Заслуженого академічного ансамблю пі-

сні і танцю Збройних сил України, шоу-балет «А6» 
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 Малий зал 

27 – «Світ у пошуках щастя». Художник пісочної анімації –  

О. Ткаченко. Участь беруть: вокальний ансамбль «Ангельо-

рус» (керівник – Т. Стефанишин), А. Шаріна (фортепіано),  

Х. Федик (скрипка), А. Батурова (флейта), юні актори: Д. Мо-

туз, Д. Шепель. Ведуча – О. Шепель 

Національна музична академія України ім. П. Чайковського 
(Консерваторія):  

8 
(13:00) 

– «Спляча красуня». Твори П. Чайковського у виконанні Наці-

онального ансамблю солістів «Київська камерата» (художній 

керівник – н.а. України В. Матюхін), текст читає Л. Ребрик 

(проект «Казки з оркестром») 

12 – Народні танці та пісні у виконанні Національного заслужено-

го академічного українського народного хору України ім. Г. 

Верьовки (до 25-річчя незалежності України) 

16 
(12:00) 

– «Аліса в країні чудес» за мотивами твору Льюїса Керролла 

(пісочна казка). Художник пісочної анімації – К. Дзюба 

16 
(18:00) 

– «Романтична музика піску». Художник пісочної анімації – К. 

Дзюба. Участь беруть: Національний ансамбль солістів «Київ-

ська камерата» (художній керівник – н.а. України В. Матюхін), 

з.а. України Б. Півненко (скрипка) 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 
національному академічному театрі оперети:  

1 – «Серце лебедя». Музична вистава за щоденниками балерини 

А. Павлової (прем’єра). До Міжнародного дня музики 

3 – «Коло співочих сердець». Українсько-естонський 

міжнародний музичний проект. Відкриття виставки Е. Наабер 

(живопис, фото). Вечір веде Т. Кутер (Естонія) 

4 – «Легенди Криму». Вечір музики та поезії 

кримськотатарського народу 

7 – «Листи маестро Верді». Концерт-вистава за участю солістів 

київських музичних театрів (до дня народження Дж. Верді, 

1813–1901) 

8 – «Людина». Творчий вечір гурту «Біллі Мілліґан Бенд» (м. 

Київ) 

13 – «Маруся Чурай». Вистава за історичним романом у віршах 

Л. Костенко. Режисер – н.а. України Л. Хоролець (до Дня 

українського козацтва) 

15 – «Чарівний світ романсу». Вечір романсу за участю соліста 

Київського національного академічного театру оперети  

Д. Шарабуріна (баритон). Концертмейстер – О. Москалець 

17 – «Коло співочих сердець». Українсько-естонський 

міжнародний музичний проект. Концерт українських та 
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естонських виконавців. Відкриття виставки А. Тоотмаа 

(текстиль, живопис), К. Ярвіла (графіка). Вечір веде Т. Кутер 

(Естонія) 

21 – «Фіра!». Єврейська драма за п’єсою Л. Улицької «Мой внук 

Вениамин». Режисер – Ю. Федоренко (у рамках програми 

«Молоді режисери України представляють») 

22 – «Que Toma, Toma!». Вечір мистецтва фламенко за участю 

солістів Київського національного академічного театру 

оперети та артистів українсько-іспанського центру «Школа 

фламенко» 

23 
(12:00) 

– «Чарівна музика країни ельфів. Едвард Гріг». Музична 

програма для дітей «Казки старого рояля» 

25–30 – «Small theater productions». Міжнародний конкурс-

лабораторія постановок молодими режисерами в жанрі малі 

театральні постановки 

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

16 – Концерт європейської класичної музики у виконанні ансамб-

лю «Cordes» 

30 – Концерт ансамблю «Avaye del». Традиційна музика Близько-

го Сходу 

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

13 – М. Воллінгер, Б. Чілкотт «Дві меси у стилі jazz». Виконавці: 

хор та оркестр театру (прем’єра) 

22 
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 4-й. «Хорова абетка для дітей та 

їхніх батьків» 

29 
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 3-й. «Оперна абетка для дітей та 

їхніх батьків, або У пошуках загублених нот» 

Київський театр пригод та фантастики «Каскадер»:  

На сцені Національної музичної академії України ім. П. Чайковського 

(Консерваторія): 

29 
(12:00) 

– «Кіт у чоботях» за мотивами казки Ш. Перро (вистава-

мюзикл для дітей та дорослих) 

30 
(12:00) 

– «Ну, заєць, пострива-а-й, або Вовк і Заєць поспішають на 

уроки!» (музична навчальна вистава з ростовими ляльками) 

Національний цирк України: 

1 
(16:00), 

2, 8, 9, 

15, 16, 

22, 23, 

– «Екстрим Арена» (нова міжнародна програма) 
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29, 30 
(12:00, 

16:00), 
14, 21, 

28 
(18:00) 

Будинок актора: 

1 – М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). Вистава 

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

2 – «Поэт и любовь» (вистава-концерт на 2 дії). Бенефіс актора 

театру і кіно з.а. РФ П. Миронова. Участь беруть: Б. Бєльський 

(гітара), П. Денисенко (бас) 

3 – «Висоцький: час, спадщина, доля». Вечір, присвячений 25-

річчю видавничого проекту, за участю засновника і головного 

редактора В. Ковтуна 

4 – «Золота осінь». Національна філармонія України представ-

ляє. Твори Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Й. 

Штрауса у виконанні Л. Деордієвої (фортепіано). Участь бере 

О. Захаревич (художнє слово) 

5 – «LATINA JAZZ NIGHT» (проект «Нова філармонія»). Вишу-

каний джаз від Київського квартету саксофоністів. Участь бе-

руть: В. Полянський (фортепіано), С. Хмельов (ударні) 

7 – Вечір фортепіанного джазу. З.а. України В. Соляник 

(фортепіано) та друзі (авторські композиції та джазові 

імпровізації) 

8 – «Птахи… Осінній концерт Миру, Гармонії та Любові». Япо-

нська флейта сякухаті. Виконує Un Ryu 

9 – Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода). Вистава 

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

10 – «Антон Веберн та його послідовники». Виконавець – Є. Гро-

мов (фортепіано) 

11 – «Осіннє рандеву» (пісні, романси українських та зарубіжних 

авторів). Н.а. України, з.д.м. Польщі О. Дзюба, А. Хлопошова 

(концертмейстер), Н. Полтавець у супроводі камерного ансам-

блю: Л. Шаповалов (рояль), Б. Бєльський (гітара), А. Дзиганов-

ський (скрипка), О. Руденко (флейта) 

12 – «Дивне місто N» за п’єсою Неди Неждани «Коли повертаєть-

ся дощ» (гостросюжетний філософський майже детектив). Ви-

става Театру «ШПІЛЬ» (м. Київ) 

14 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник» (су-

часна комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. Укра-

їни В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 
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16 – В. Шекспір «Гамлет» (посміховисько). Вистава КХАТу 

(прем’єра). Головний режисер – з.а. України В. Кошель, худо-

жній керівник – К. Сінчілло 

18 – «Київські солісти» запрошують. Музика до кави. Смакуємо 

музику ХІХ–ХХ ст. 

19 – Сольний концерт з.а. України І. Завадського (кнопковий ако-

рдеон) 

21 – Концерт скрипкової музики. Виконавці: К. Фейнер (скрипка, 

Польща), Соруш Залі (фортепіано) 

22 – Новий багатожанровий фестиваль Неллі Сюпюр «Заяви про 

себе» (музика, танці фламенко, арабік-фламенко, Belly dance, 

етнічна та авторська музика, вірші та ін.). Гості фестивалю – 

інструментальний ансамбль «Танго втроем» (м. Одеса) 

23 – А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава 

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

27 – «Культурне пограниччя» Льва Шестова (до 150-річчя від дня 

народження філософа). Журнал на сцені 

28 – Лопе де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспансько-

му стилі). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. 

Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

31 – Неда Неждана «Морг № 5» за п’єсою «Той, що відчиняє две-

рі» (містична комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – 

з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

Будинок архітектора: 

18 – «Світлом будь». Поетична вистава А. Дмитрук за участю ак-

торів Київського академічного драматичного театру на Подолі 

21 – «Від Ліверпуля до Києва». Конкурс на краще виконання пі-

сень з репертуару британського рок-гурту «The Beatles» та за-

ключний концерт переможців II Всеукраїнського Бітлз-

фестивалю 

26 – «Мелодії кіноекрану». Музика до кінофільмів «Про бідного 

гусара замовте слово», «Мій ласкавий та ніжний звір», «Білий 

Бім Чорне вухо», «Циган», «Пірати Карибського моря», 

«Джеймс Бонд 007», «Індіана Джонс», «Зоряні війни», «Кавка-

зька полонянка», «На декілька доларів більше» у виконанні 

Національного академічного духового оркестру України (ди-

ригент – М. Мороз) 

Будинок кіно: 

2 
(20:00) 

– «Как слушать музыку? Чайковский» (лекція-концерт). Твори 

П. Чайковського у виконанні оркестру «Віртуози Києва» (го-

ловний диригент – Д. Яблонський). Лектор – С. Колесник 
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6 
(18:00, 

Синій 

зал) 

– До 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Прем’єрний показ до-

кументального фільму «А МЕНШ» (режисери: Уве та Габріела 

фон Зельтман, Німеччина, 2014) 

9, 29 
(20:00) 

– «Старый добрый джаз» (нова програма). Участь беруть: Р. 

Єгоров (вокал), Д. «Бобін» Александров (саксофон), П. Гали-

цький (барабани) та ін. джазмени, оркестр «Віртуози Києва» 

27 
(20:00) 

– «Волшебная музыка из волшебного кино» (нова програма). 

Музика до кінофільмів «500 днів літа», «Велика риба», «Сні-

данок у Тіффані», «Осінь в Нью-Йорку», «Пам’ятай мене», 

«Список Шиндлера», «Новий кінотеатр "Парадізо"», «До ди-

ва», «Планета Ка-Пекс» та ін. у виконанні оркестру «Віртуози 

Києва» 

28 
(20:00) 

– «Нестандартная классика». Концерт класичної музики з ви-

користанням немузичних інструментів у виконанні оркестру 

«Віртуози Києва» 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

14 – «Любовь на грани сумасшествия». Концерт н.а. України  

О. Гаврилюка. Участь беруть Даяна і Аскольд Гаврилюк 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

1 – «Інтимна відвертість, або Нижче пояса вище плінтуса». Мо-

нологи та мініатюри у виконанні актора Театру-студії імпрові-

зації «Чорний квадрат» (м. Київ) О. Курилка 

9 – А. Адан «Жизель». Балет на 2 дії у виконанні акторів Театру 

сучасної хореографії «Київ модерн-балет»  

15 – Метал-гурт «Metallica» (США) з симфонічним оркестром 

(Cover Show) 

27 – Концерт романтичної саксофонної музики J. Seven (Є. Джей 

Севен, Ізраїль) у супроводі інструментальної групи 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

15 – Улюблені хіти та нові пісні у виконанні гурту «Лісапетний 

батальйон» (народне камеді-шоу) 

18 – «Тіні Голлівуду». Прем’єра нової програми Театру тіней 

«Fireflies» 

29 
(20:00) 

– «Росіян в Донбасє нєт». Нова концертна програма Ореста 

Лютого 

Центральний будинок художника НСХУ: 

15 
(12:00) 

– «Школа научных чудес». Науково-популярне сценічне шоу 

для всієї родини (м. Одеса) 
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Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ»: 

7 – «Notre Dame de Paris». Театралізоване шоу у виконанні акто-

рів Київського театру мюзиклу «Комільфо» 
22 

(20:00) 
– Тріб’ют-шоу «God Save The Queen» («Dios Salve a la Reina», 

Аргентина) 
23 

(11:00, 
13:00, 
16:00) 

– «Пінгвіненя Пороро та його друзі» (інтерактивна вистава з 

ростовими ляльками) 

На сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я»: 

14 
(19:30) 

– Музорубка: вечір експериментів (великий музично-

поетичний концерт) 
24 

(19:30) 
– Театр автора (сучасна проза в авторському виконанні; 

прем’єра). Авторський проект В. Чернявського 

На сцені «Європейського театрально-мистецького центру «Краків» (Руса-

нівська наб., 12): 

7 – «Чорна шкатулка» (музично-художня композиція). Пісні Л. 

Утьосова, В. Цоя, В. Висоцького та ін. у виконанні н.а. України 

О. Горбунова, групи «Грусть пилота». Участь беруть: з.а. Ук-

раїни В. Чигляєв, композитор та виконавець А. Іванов (музич-

ний супровід – група «Всегда зелёный»), з.а. України І. Рудий 

(саксофон) 

У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницько-

го, 57б): 

1 
(20:00) 

– «Around the Europe». Джазовий концерт Л. Марті (вокал) у 

супроводі джазового квінтету О. Когана «Jazz in Kiev Band» 

(до Європейського дня мов) 
3 

(20:00) 
– Концерт М. Нємцової (рояль, РФ – США), В. Ватулі (саксо-

фон, РФ – Нідерланди) 
20 

(20:00) 
– «Sarykhalil & Ramazan project». Концерт кримськотатарської 

музики. Участь беруть: Е. Сарихаліл (вокал, Крим), Р. Рамаза-

нов (фортепіано, Крим), Д. Курферст (перкусія, барабани, уд, 

м. Нью-Йорк), А. Арнаутов (бас-гітара, м. Львів) 

У приміщенні Центру культури і мистецтв СБУ (вул. Іринінська, 6): 

20 – «Хіт-парад на Іринінській». Шлягери ХХ ст. у виконанні гур-

ту «Khreschatyk Choir & Cover Band», солістів і співаків Ака-

демічного камерного хору «Хрещатик» 

У приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок» (філія Київського 

національного музею російського мистецтва): 

 Фестиваль камерної музики «Шоко-Класика» 

2 – Музично-літературний вечір до Міжнародного дня музики. 
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(17:00) Виконавці: Г. Савельєва (фортепіано), К. Мікаелян 

(фортепіано), О. Кисельов (фортепіано), К. Козачишина 

(скрипка), О. Галей (віолончель), М. Кулига (вокал),  

К. Осінський (гітара), М. Хмельова (флейта) 

 * * * 

5 – «O, Musika!». Концерт Ансамблю солістів «Благовість» 

(художній керівник – з.а. України Т. Кумановська, головний 

диригент – з.а. України С. Адаменко). Участь беруть: струнний 

квартет «Міра», партія фортепіано – Р. Рєпка («Елітні 

концерти в Шоколадному будинку» з нагоди Міжнародного 

дня музики) 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

до 10 – Проект «Відкриті фонди» 
протягом 

місяця 
– «Анна Ярославна Княжна Київська». Виставка презентує 

близько ста експонатів, які включають археологічні 

старожитності кінця Х–середини ХІІІ ст., твори 

образотворчого мистецтва, нумізматику 

 – «Від гривни до гривні». Виставка, присвячена 20-річчю 

проведення грошової реформи в Україні (історія створення 

сучасних обігових та пам’ятних монет України) 

 – Виставка-інсталяція «Історії з війни». 19 історій з життя 

АТО 

 – «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Виставка 

експонатів періоду 1922–1991 рр. з фондів музею (вироби з 

порцеляни, кераміки, скла і металу, агітплакати, газети 

тощо) 

 – «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., ікони, рушники, вибійчані 

дошки, ткані вироби) 

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3): 

протягом 

місяця 
– «163. Одна зернина – одна людина» (виставка-інсталяція). 

Мистецький проект Р. Бортника (м. Відень, Австрія) 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

до 18 – «Хай буде світло». Живопис сучасних німецьких та укра-

їнських художників 
 Будинок митрополита 

протягом 

місяця 
– «"Земля козаків" очима сирійського мандрівника XVII 

ст.». Міжнародний виставковий проект, присвячений 360-й 
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річниці відвідин України Антіохійським патріархом Мака-

рієм 

 – «Світ і світло української ікони». Виставка сучасних іко-

нописних творів А. Дем’янчука (м. Львів), О. Охапкіна (м. 

Олександрія, Кіровоградська обл.), Л. Денисенка (Австра-

лія) з колекції вченого, мистецтвознавця, письменника  

Д. Степовика 

 – «Співав про блаженство він духів ясних...». Виставка до 

160-річчя від дня народження М. Врубеля 
 Трапезна церква 

протягом 

місяця 
– «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські 

храми Києва» 
 Південна вежа Софійського собору 

протягом 

місяця 
– «Володимир Великий – творець Української держави». 

Виставка до 1000-ліття упокоєння Святого рівноапостоль-

ного князя Київського Володимира Великого (бл. 

956−15.07.1015) 

 – «Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого со-

бору ХІІ ст.» 

 У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовсь-

кого»: 
протягом 

місяця 
– Виставка левкасу учнів Дитячої школи мистецтв № 5 м. 

Києва 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

 Виставкова зала Успенського собору 
протягом 

місяця 
– «Наріжний камінь». Культурно-мистецький проект до 

25-річчя незалежності України (сакральні раритети з 

фондів заповідника, історико-етнографічна колекція 

Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав», м. Переяслав-Хмельницький, Київська 

обл., живопис з.д.м. України Ю. Нагулка) 
 – «Натхненні Лаврою». Живопис, акварелі О. Чобітько, 

В. Зайцевої, М. Андрієвської (до 90-річчя Національно-

го Києво-Печерського історико-культурного заповідни-

ка) 
(корпус № 1) – «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з 

колекції Національного Києво-Печерського історико-

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) – «Друковано в святій Успенській Києво-Печерській 

лаврі» (до 400-річчя заснування друкарні Києво-
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Печерської лаври) 
 – Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 
(корпус № 25) – «Шедеври світового вбрання XIX – поч. XX ст. (він-

чальна палітра)». Виставка європейського костюму та 

аксесуарів 1800–1930 рр. (жіночі вінчальні костюми, 

взуття, віяла, капелюшки, дитячі іграшки) 

Національний художній музей України: 

до 23 – «Процедурна кімната». Проект Н. Кадана (м. Київ) 

до 30 – «Інша історія: мистецтво Києва од відлиги до перебудови» 

(твори київських художників з фондів музею та приватних 

колекцій) 

Національний музей літератури України: 

до 8 – Виставка «Благословенні й прокляті роки» до 125-річчя 

українських поетів Павла Филиповича і Освальда Бургардта 

до 9 – Виставка «Я хотів стати українським письменником» до 

150-річчя історика, державного та громадського діяча М. 

Грушевського 

 – Фотовиставка «Публічна бібліотека: фотоесе Роберта 

Доусона». До Всеукраїнського дня бібліотек. Спільно з 

Українською бібліотечною асоціацією 

до 23 – Виставка народного мистецтва «Народні витоки Поділля» 

в рамках Всеукраїнської культурно-мистецької акції 

«Мистецтво одного села». До 25-річчя незалежності 

України. Спільно з Вінницьким обласним центром народної 

творчості 

з 13 – Виставка до 145-річчя Колегії П. Галагана та 35-річчя 

Національного музею літератури України 

з 17 – Виставка до 80-річчя сучасного поета, перекладача, 

драматурга, кіносценариста, громадського діяча Героя 

України І. Драча 
протягом 

місяця 
– Виставка янголів Луганського музею «Музей на крилах» 

(м. Кремінна) 

Київський національний музей російського мистецтва: 

до 16 – «Любов і картини в рамах». Живопис Р. Жука (Нідерланди) 

11–19 – «APL 315». Графіка з приватної колекції І. Ступницького 

18–27 – Живопис О. Ройтбурда (м. Київ) 

з 21 – «Урок англійської». Виставка до 400-річчя від дня смерті В. 

Шекспіра (1564–1616) 
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Національний музей Т. Шевченка: 

до 2 – «Місяць уповні». Виставка творів Б. Єгіазаряна (м. Київ) 

до 16 – «Майстри польського малярства на зламі XX i XXI століть». 

Виставка творів польських художників 

4–16 – Живопис О. Аполлонова (м. Київ) 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 3 – «Дивосвіт Лаврських майстерень. Іконопис» 

до 7 – «М. П. Фантастична реальність». Ретроспективна виставка 

творів н.х. України М. Примаченко (1909–1997), присвячена 

80-річчю початку виставкової діяльності художниці 

до 14 – «Емалі та графіка». Виставка творів О. Стратійчук (м. Київ) 

з 7 – «Співи Орфея». Живопис, вітражі О. Кондратьєвої  

(м. Лондон, Велика Британія) 

з 27 – «Фарфорова пластика». Виставка творів В. Щербини з 

колекції музею (до 90-річчя від дня народження митця) 

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

протягом 

місяця 
– Виставка «Art&Science. Наука про мистецтво» (наукові 

дослідження творів з колекції музею) 

14–16 – Виставка ікебани школи Ікенобо, презентація професора 

ікебана Ямади Мідорі (Японія) 

з 21 – Перша виставка циклу «Ars Longa. Реставрація та рестав-

ратори Музею Ханенків. Живопис та графіка Азії» 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 9 – «Фотографії на тлі килима». Етнографічні фото 1960-х 

років художника М. Вайнштейна (1940–1981) 

до 23 – «Не забувай свою рідну Україну!». Виставка живопису В. 

Лободи (1911–1991), присвячена 105-річчю від дня 

народження митця 
протягом 

місяця 
– «Мудрість народу». Виставковий проект художників 

Клубу ілюстраторів та графічних дизайнерів «Pictoric» (до 

25-річчя незалежності України) 
 – «Мода. Київ. 19–20 ст.» (старовинний жіночий та дитячий 

одяг з колекції Музею історії моди Марини Іванової) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 4 – «26». Живопис художниці Яель (І. Троц) 

до 9 – «Смак літа». Живопис А. Крайнєвої 
протягом 

місяця 
– «Шлях пам’яті». Спільний німецько-український меморі-

альний проект до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру 

 – «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії» (до 75-х роковин траге-

дії) 
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Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей іс-

торії міста Києва»): 

до 30 – «Наш Сікорський». Історико-меморіальний виставковий про-

ект, присвячений українському та американському авіаконс-

труктору І. Сікорському (1889–1972) 

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

історії міста Києва»): 

до 14 – «Бабин Яр в пам’яті поколінь» (до 75-х роковин трагедії) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

до 12 – «БАНДУРА  НьюЙоркщини. Юліян Китастий, від традиції 

до авангарду» (фото, платівки та особисті речі з архіву) 

з 21 – Документальна виставка «Тричі являлася мені любов»  

(до 160-річчя від дня народження І. Франка) 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

місяця 
– фотовиставка «Марія Заньковецька і Київ» 

Музей книги і друкарства України: 

6–9 – VII Фестиваль української дитячої книжки «Азбукове 

Королівство Магів і Янголів» 

з 6 – Книжкова графіка Василини Мельник (м. Київ) 

 – Виставка «Казки братів Грімм» (до 230-х роковин від дня 

народження Вельгельма Грімма за участю Ґете-Інституту в 

Україні) 

 – Графічні роботи студентів Мистецького інституту 

художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі (м. Київ) 
протягом 

місяця 
– «Вірю в силу духа...». Виставка до 160–річчя від дня 

народження І. Франка (1856–1916) 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 16 – «Під сузір’ям Риби». Виставка творів Е. Коткова (1931–

2012), В. та І. Коткових (у рамках проекту «Семейные 

ценности – Родинні зв’язки») 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
– «Мандри невтомного серця. Володимир Різниченко – 

митець та пілігрим». Виставка наукових робіт, фотографій 

з мандрівок, автографів поезій, малюнків українського 

вченого в галузі геології, географії, мандрівника, поета, 

перекладача, художника-карикатуриста В. Різниченка 

(1870–1932) 
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Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, 

П. Саксаганського, М. Старицького: 

до 2 – «Очеретяний дивосвіт». Виставка творів юної художниці  

А. Герман (музей Лесі Українки) 
протягом 

місяця 
– «Іван Франко і Київ» (музей Лесі Українки) 

Музей гетьманства: 

8–30 – У рамках Мистецького проекту до свята Покрови «Козацькі 

казки» виставка живопису О. Коваля, К. Косьяненко,  

О. Стратійчук, К. Білетіної, Р. Селівачова, О. Міщенка,  

О. Кузьміна, А. Павлюка, Л. Павленка (куратор виставки –  

Н. Бурневіч) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 15 – Виставка творів юного художника Павла Шачка  

(м. Тернопіль) 

до 28 – Виставка до 125-річчя від дня народження українського 

письменника П. Й. Панча (1891–1978) 

 – «В тобі, мистецтво, є захист». Живопис н.х. УРСР М. Глу-

щенка (1901–1977) 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

з 20 – «Ефемероїди. ХХ століття у плакаті». Міжнародний 

міждисциплінарний проект 

з 27 – «Горизонт подій». Проект сучасного мистецтва 

 Мала галерея 
до 16 – «Коли це сталося». Проект Ю. Єфанова 

Музей «Золоті ворота» (вул. Володимирська, 40а): 

протягом 

місяця 
– «Час». Перша виставка сучасного мистецтва. Митці:  

Л. Літвінова, В. Франчук, М. Зігура, К. Рудакова, А. Гаєва, 

О. і Т. Шеренговські 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 3 – Акварелі В. Михайличенка (м. Суми), Л. Єрмак  

(м. Запоріжжя) 

7–23 – Всеукраїнська виставка до Дня художника (живопис, 

графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво) 

з 28 – V Всеукраїнська трієнале художнього текстилю 
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ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АВС-арт»: 

4–22 – Живопис В. Харакоза (м. Маріуполь, Донецька обл.) 

Арт-простір «Bereznitsky Aesthetics» (вул. Воздвиженська, 34): 

до 23 – «My magic home». Групова виставка за участю моделі, 

співачки, телеведучої Д. Астаф’євої, групи «GORSAD», 

російського художника О. Кулика 

Арт-центр Я. Гретера: 

протягом 

місяця 
– «Море всередині». Живопис М. Гайового (м. Київ) 

«ART 14 gallery» (пров. Михайлівський, 14): 

до 16 – «Петля часу». Виставка творів А. Максименко (м. Київ) 

«Brucie Collections» (вул. Січових стрільців, 55б): 

протягом 

місяця 
– «Фотографія». Чорно-білі фотороботи Ф. Гардуньо  

(м. Мехіко, Мексика) 

Галерея «36»: 

5–18 – Виставка живопису А. Коваленка (м. Одеса) 

«Dymchuk Gallery»: 

до 3 – «Скажи "ні" кольоровим трусам!». Виставка творів худож-

ниці Kinder Album (м. Львів) 

з 6 – «Нова країна за моїм вікном». Фотографії та відео А. Ніргі 

(м. Таллінн, Естонія) 

« «Карась Галерея»: 

до 11 – «Ambiguous abstractions». Виставка П. Бевзи (живопис, 

фотографія, арт-об’єкти) 

«KZ ART ROOM Gallery»: 

до 4 – «Eclipse in the Garden». Живопис К. Кириліної 

«Voloshyn gallery» (колишня «Мистецька збірка»): 

6–23 – «New paintings». Живопис О. Бабака (м. Київ, с. Великий 

Перевіз, Полтавська обл.) 

Мистецький центр «Локація» (пров. Георгієвський, 7): 

до 13 – «Крізь себе». Живопис Д. Олексюк 

«Митець»: 

1–10 – Виставка живопису КО НСХУ 

11–20 – Виставка членів секції декоративно-прикладного мистецтва 
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КО НСХУ 

21–31 – Виставка живопису Р. Решетова (м. Київ) 

«Nebo Art Gallery» (вул. Драгомирова, 14): 

до 6 – Виставка творів С. Гриневича (Білорусь) 

13–30 – «Отражение». Живопис, графіка А. Задоріна (Нідерланди) 

PinchukArtCentre: 

протягом 

місяця 
– «Втрата. Спомин про Бабин Яр». Міжнародна групова 

виставка за участю К. Болтанскі (Франція), Б. де Брьойкере 

(Бельгія), Д. Хольцер (США) 

 Дослідницька платформа PinchukArtCentre представляє: 

до 2 – «Провина». Виставка творів С. Браткова, М. Кадана,  

А. Кахідзе, Ю. Лейдермана, М. Рідного, Л. Хоменко, Групи 

швидкого реагування (художня група Fast Reaction Group), 

Фонду Мазоха 

 – «Перетворення». Живопис О. Голосія (1965–1993), Е. Ко-

лодія, О. Ройтбурда, В. Цаголова, І. Чичкана, С. Мартинчик 

та І. Стьопіна, Інституції нестабільних думок (О. Гнилиць-

кий, Л. Заяць) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

2–30 – «Таємний шифр ніжності». Виставка творів з.х. України  

О. Захарчука (1929–2013), І. Григор’єва, Т. Кравченка 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

з 13 – «Діалоги з безкінечністю». Виставка творів О. Павлова 

«Триптих Арт»: 

до 4 – «Килими». Живопис О. Литвиненка (м. Київ) 

5–18 – «Українські Карпати». Живопис А. Криволапа 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

до 4 – «Бабин Яр: історія та долі» (до 75-х роковин трагедії) 

Центр української культури та мистецтва: 

до 29 – «Тепла осінь». Всеукраїнська виставка в’язання (іграшки, 

біжутерія, елементи декору, аксесуари, в’язане вбрання, 

взуття, авторські арт-об’єкти) 

 «Щербенко Арт Центр»: 

з 5 – «Він там де ми». Проект Р. Тремби (м. Ужгород, 

Закарпатська обл.) 

«Я Галерея»: 

до 17 – «Трансквадрат». Проект В. Костирка (м. Львів) 

http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor
http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor
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КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ЖОВТЕНЬ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

 01.10  – Міжнародний день музики 

   – Міжнародний день людей похилого віку 

02.10  – День працівників освіти 

03.10  – Всесвітній день архітектора 

05.10  – Всесвітній день вчителя 

09.10  – День художника 

10–16.10 – Європейський тиждень місцевої демократії 

14.10  – День захисника України 

   – День українського козацтва 

24.10  – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

   – Всесвітній день інформації про розвиток 

24–30.10 – Тиждень роззброєння 

27.10  – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10  – День визволення України від фашистських загарбників 

 

 

***  

1 – 95 років від дня народження Климової Олександри Іванівни, 

української актриси театру, педагога, народної артистки СРСР (1921–2005). 

2 – 125 років від дня народження Бокшая Йосипа Йосиповича, україн-

ського майстра станкового та монументального живопису, педагога, народного 

художника СРСР, одного з основоположників сучасної живописної школи на 

Закарпатті (1891–1975). 

– 110 років від дня народження Івана Багряного (справж. – Лозов’ягін 

Іван Павлович), українського поета, прозаїка, драматурга, публіциста, політич-

ного діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1906–1963). 

– 110 років від дня народження Таршина (Білоусов) Олексія Михайло-

вича, українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1906–1986). 

– 80 років від дня народження Согояна Фрідріха Мкртичовича, вірмен-

ського та українського скульптора, заслуженого художника Вірменії, народного 

художника України (1936). 

– 75 років від дня народження Лиші Раїси Савеліївни, української пое-

теси, есеїста, художниці (1941). 

– 70 років від дня народження Сирих Анатолія Дмитровича, україн- 

ського режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 60 років від дня народження Сергійко Алли Олександрівни, україн- 

ської актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1956). 
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3 – 135 років від дня народження Возняка Михайла Степановича, укра-

їнського літературо- й мовознавця, історика театру, бібліографа, фольклориста 

(1881–1954). 

– 75 років від дня народження Гущака Володимира Андрійовича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1941). 

– 75 років від дня народження Патоки Валентини Василівни, україн- 

ського бібліографа, бібліографо-, бібліотеко- та книгознавця, заслуженого пра-

цівника культури України (1941).  

4 – 125 років від дня народження Юрія Клена (справж. – Освальд 

Бурґардт), українського письменника, літературознавця та перекладача (1891–

1947). 

– 65 років від дня народження Бейсюк Оксани Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1951). 

5 – 80 років від дня народження Гавела Вацлава, чеського письменника, 

драматурга, есеїста, політичного діяча (1936–2011). 

– 75 років від дня народження Зборовського Петра Андрійовича, україн-

ського музикознавця, етнографа, фольклориста, краєзнавця, педагога (1941). 

– 75 років від дня народження Скуратівського Вадима Леонтійовича, 

українського кінознавця, історика, культуролога, літературознавця, публіциста, 

педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

– 70 років від дня народження Дуди Анатолія Івановича, українського 

оперного співака (ліричний тенор), народного артиста України (1946). 

– 65 років від дня народження Ганоцького Василя Леонтійовича, україн-

ського живописця, народного художника України (1951). 

– 75 років від дня смерті Миколи Трублаїні (справж. – Трублаєвський 

Микола Петрович), українського письменника (1907–1941). 

6 – 140 років від дня народження Єфремова Сергія Олександровича, 

українського публіциста, літературознавця, літературного критика, одного із 

творців української журналістики, громадсько-політичного і державного діяча 

(1876–1939). 

– 135 років від дня народження Кочерги Івана Антоновича, українсько-

го драматурга, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1881–1952). 

– 90 років від дня народження Краснощока Леонтія Антоновича, україн-

ського віолончеліста, заслуженого артиста України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–1996). 

– 70 років від дня народження Самойленка Юрія Олексійовича, україн-

ського живописця, майстра декоративно-ужиткового (гобелен) та монументаль-

ного мистецтва (вітраж), педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 65 років від дня народження Старикова Дмитра Михайловича, україн-

ського кінооператора, тележурналіста, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1951). 
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– 90 років від дня смерті Гнатюка Володимира Михайловича, україн- 

ського етнографа, фольклориста, літературо- і мистецтвознавця, перекладача, 

громадського діяча (1871–1926). 

7 – 75 років від дня народження Яненка Миколи Михайловича, україн-

ського дитячого письменника, прозаїка-мариніста (1941). 

8 – 170 років від дня народження Біликовського Івана Симеоновича, 

українського композитора, хорового диригента, педагога, музичного діяча 

(1846–1922). 

– 80 років від дня народження Безгіна Ігоря Дмитровича, українського 

театрознавця, педагога, редактора, перекладача, організатора театральної спра-

ви, вченого, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної 

премії України в галузі науки і техніки (1936–2014). 

9 – 90 років від дня народження Патика Володимира Йосиповича, україн-

ського живописця, народного художника України, лауреата Національної премії 

України ім. Т. Шевченка (1926–2016). 

– 90 років від дня народження Філатова Костянтина Володимировича, 

українського живописця, заслуженого художника України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2006). 

– 75 років від дня народження Павлова Євгена Федоровича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1941). 

10 – 80 років від дня народження Тимчука Віктора Мефодійовича, 

українського прозаїка (1936). 

– 75 років від дня народження Бржестовського Сергія Павловича, укра-

їнського художника кіно, актора, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

11 – 110 років від дня народження Савченка Ігоря Андрійовича, україн-

ського та російського кінорежисера, сценариста, актора, педагога, заслуженого 

діяча мистецтв РРФСР, лауреата державних премій СРСР (1906–1950). 

– 80 років від дня народження Женченка Віктора Васильовича, україн-

ського оперного та камерного співака (бас), актора, поета, перекладача, заслу-

женого діяча мистецтв України (1936). 

– 75 років від дня народження Листопад Антоніни Іванівни, української 

поетеси, публіциста (1941). 

12 – 80 років від дня народження Мірошниченка Миколи Миколайо-

вича, українського скульптора, заслуженого художника України (1936). 

– 75 років від дня народження Воробйова Миколи Панасовича, україн-

ського поета, живописця, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1941). 

– 70 років від дня народження Буйгашевої Алли Борисівни, українсько-

го майстра монументально-декоративного мистецтва (текстиль), педагога, на-

родного художника України (1946). 

– 70 років від дня народження Кустова Сергія Павловича, українського 

актора театру і кіно, народного артиста України (1946). 
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13 – 120 років від дня народження Вовк Наталії Юхимівни, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (килими), педагога, майстра на-

родного мистецтва УРСР (1896–1970). 

– 70 років від дня народження Геращенка Михайла Васильовича, укра-

їнського бібліографа, книгознавця, педагога (1946). 

– 70 років від дня народження Шулика Івана Івановича, українського 

художника театру, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 60 років від дня народження Лазарука Мирослава Ярославовича, 

українського поета, прозаїка, публіциста, есеїста, заслуженого діяча мистецтв 

України (1956). 

14 – 120 років від дня народження Хмари Андрія Хомича, українського 

хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1896–1968).  

– 110 років від дня народження Білинника Петра Сергійовича, україн-

ського оперного і камерного співака (ліричний тенор), народного артиста СРСР 

(1906–1998). 

– 90 років від дня народження Холоменюка Івана Олександровича, 

українського живописця, народного художника України (1926–2008). 

– 70 років від дня народження Клименка Івана Пилиповича, україн- 

ського театрального актора, народного артиста України (1946–2010). 

– 65 років від дня народження Свалявчика Василя Петровича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1951). 

– 55 років від дня народження Ройтбурда Олександра Анатолійовича, 

українського живописця (1961). 

15 – 115 років від дня народження Покровського Миколи Дмитровича, 

українського диригента, народного артиста УРСР (1901–1985). 

– 110 років від дня народження Народицького Абрама Ароновича, 

українського кінорежисера, сценариста, педагога (1906–2002). 

– 95 років від дня народження Луценка Дмитра Омеляновича, українсь-

кого поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1921–1989). 

– 70 років від дня народження Бойка Віктора Степановича, українсько-

го поета, перекладача (1946). 

– 70 років від дня народження Павленка Миколи Григоровича, україн-

ського прозаїка, заслуженого працівника культури України (1946). 

– 65 років від дня народження Полянецького Віктора Анатолійовича, 

українського прозаїка, журналіста (1951). 

– 60 років від дня народження Євси Ірини Олександрівни, української 

поетеси, перекладача (1956). 

16 – 145 років від дня народження Мосіна Олександра Григоровича, 

українського оперного і камерного співака (тенор), заслуженого артиста Рес-

публіки (1871–1929). 
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– 120 років від дня народження Романова Михайла Федоровича, україн-

ського та російського актора театру і кіно, режисера, народного артиста СРСР 

(1896–1963). 

– 70 років від дня народження Чеботарьової Галини Миколаївни, укра-

їнської театральної актриси, заслуженої артистки України (1946). 

17 – 80 років від дня народження Драча Івана Федоровича, українсько-

го поета, драматурга, перекладача, кіносценариста, громадського діяча, Героя 

України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка та Державної 

премії СРСР (1936). 

– 80 років від дня народження Мельника Григорія Васильовича, україн-

ського актора, режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1936). 

– 80 років від дня народження Миронюк Елеонори Іванівни, українсь-

кої бандуристки, народної артистки України (1936). 

18 – 120 років від дня народження Страхова (справж. – Браславський)  

Адольфа Йосиповича, українського скульптора, графіка, народного художни-

ка УРСР (1896–1979). 

– 65 років від дня народження Кокуша Анатолія Якимовича, україн-

ського кіноінженера, двічі лауреата інженерно-технічної нагороди (Scientific and 

Technical Academy Award) Американської кіноакадемії – премії «Оскар» (1951). 

– 65 років від дня народження Лисака Віктора Павловича, українського 

і російського кінооператора (1951–2015). 

19 – 110 років від дня народження Воскрекасенка Сергія Іларіоновича, 

українського поета (1906–1979). 

– 100 років від дня народження Гілельса Еміля Григоровича, україн-

ського та російського піаніста, педагога, народного артиста СРСР, Героя Соціа-

лістичної Праці, лауреата державних премій СРСР (1916–1985). 

20 – 70 років від дня народження Саська Геннадія Михайловича, укра-

їнського композитора, видавця, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

21 – 160 років від дня народження Калішевського Якова Степановича, 

українського хорового диригента, співака, педагога (1856–1923). 

– 80 років від дня народження Китриша Михайла Єгоровича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка), заслу-

женого майстра народної творчості України, лауреата Національної премії 

України імені Тараса Шевченка (1936). 

– 75 років від дня народження Дорошенка Віталія Аврамовича, 

українського кіноактора, заслуженого артиста України (1941). 

– 70 років від дня народження Бортакова Юрія Вікторовича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1946). 

– 55 років від дня народження Семененко Ірини Валентинівни, 

української оперної співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1961). 

22 – 160 років від дня народження Зубрицького Михайла Івановича, 

українського етнографа, фольклориста, історика (1856–1919). 
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– 115 років від дня народження Міхневича Петра Герасимовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1901–1993). 

– 80 років від дня народження Цюпка Володимира Федоровича, україн-

ського майстра монументально-декоративного мистецтва, педагога, заслужено-

го художника України (1936). 

– 75 років від дня народження Олексенка Степана Степановича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста СРСР (1941–2006). 

– 70 років від дня народження Валової Валентини Олексіївни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво), 

заслуженого майстра народної творчості України (1946). 

– 70 років від дня народження Іванова Дмитра Йосиповича, українсько-

го поета, журналіста, заслуженого журналіста України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1946). 

– 70 років від дня народження Ракоїд Валентини Олексіївни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво), заслуженого май-

стра народної творчості України (1946). 

– 65 років від дня народження Скорупської Олени Василівни, 

українського графіка, живописця, заслуженого художника України (1951). 

23 – 150 років від дня народження Лісовського Леоніда Леонідовича, 

українського композитора, музикознавця, педагога (1866–1934). 

– 80 років від дня народження Швачко Тетяни Олексіївни, українського 

музикознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1936). 

24 – 85 років від дня народження Дерегус-Лоренс Наталії Михайлівни, 

українського скульптора, народного художника України (1931). 

25 – 150 років від дня народження Чижикова Луки Олексійовича, укра-

їнського бібліографа, книгознавця, бібліофіла (1861–1924). 

– 100 років від дня народження Антонова-Дружиніна Павла Павлови-

ча, російського театрального актора, народного артиста УРСР (1916–1985). 

– 90 років від дня народження Корбача Івана Михайловича, українсько-

го прозаїка, журналіста, краєзнавця (1926–2014). 

– 70 років від дня народження Линника Миколи Петровича, українського 

театрознавця, музикознавця, видавця, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

26 – 125 років від дня народження Герасименка Якова Агафоновича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка; 

1891–1969). 

– 115 років від дня народження Норда (справж. – Левін) Бенедикта Нау-

мовича, українського та російського театрального режисера, педагога, на-

родного артиста УРСР (1901–1965). 

27 – 240 років від дня народження Марковича (Маркевич) Якова Ми-

хайловича, українського історика, етнографа, фольклориста (1776–1804).  

– 75 років від дня народження Кари-Васильєвої Тетяни Валеріївни, 

українського мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1941). 



 35 

– 75 років від дня народження Мошика Миколи Григоровича, україн- 

ського кобзаря, композитора, музичного педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1941). 

– 75 років від дня народження Рамазанова Шевкета Алядиновича, крим-

ськотатарського письменника, заслуженого журналіста України (1941–2011). 

– 85 років від дня смерті Алчевської Христини Олексіївни, української 

поетеси, прозаїка, драматурга, перекладача, педагога (1882–1931). 

28 – 265 років від дня народження Бортнянського Дмитра Степановича, 

українського та російського композитора, співака, хорового диригента, педагога, 

творця нового типу хорового концерту (1751–1825). 

– 80 років від дня народження Віктюка Романа Григоровича, україн- 

ського театрального актора, режисера, культурного й громадського діяча, на-

родного артиста України та Росії (1936). 

– 80 років від дня народження Станішевського Юрія Олександровича, 

українського театрознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1936–2009). 

– 70 років від дня народження Дебелого Валерія Григоровича, україн-

ського артиста балету, балетмейстера, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

29 – 110 років від дня народження Лисенка Михайла Григоровича, 

українського скульптора, народного художника СРСР (1906–1972). 

– 105 років від дня народження Цюпи Івана Антоновича, українського 

прозаїка, публіциста (1911–2004). 

– 65 років від дня народження Гаврилюка Ярослава Дмитровича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1951). 

– 55 років від дня народження Горбунова Олексія Сергійовича, україн- 

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1961). 

30 – 150 років від дня народження Гарматія Луки Васильовича, україн-

ського фольклориста, етнографа, педагога, культурного діяча (1866–1924). 

– 135 років від дня народження Шаронова Михайла Андрійовича, укра-

їнського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1881–1957). 

– 105 років від дня народження Крука Григорія Яковича, українського 

скульптора у Німеччині (1911–1988). 

– 80 років від дня народження Іванціва (справж. – Іванцов, літ. псевдонім – 

Іван Ковзубан) Володимира Опанасовича, українського поета, сатирика, публі-

циста, перекладача (1936).  

31 – 90 років від дня народження Загайкевич Марії Петрівни, україн- 

ського музикознавця (1926–2014). 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
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