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МИСТЕЦЬКИЙ ТРАВЕНЬ–2017∗  

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ 
• Урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні (08–09.05) 
• Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ї 

вольній, новій» (18.05, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк) 
• Міжнародний етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова» (29.04–01.05, 

м. Львів) 
• IV Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86». Тема – 

«Близькість» (28.04–02.05, м. Славутич, Київська обл.) 
• Х Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM 

MOBILE» (29.04–03.05, м. Дрогобич, Львівська обл.) 
• ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Карпатський зорепад» (29.04–05.05, 

смт Верховина, Івано-Франківська обл.) 
• Фестиваль «Японія–Україна: Діалог» (27.04–06.05, м. Київ, 

«Educatorium», вул. Рейтарська, 8Б) 
• Перший київський пленер KYIV ART FORT 2017 у рамках Міжнародного 

пісенного конкурсу «Євробачення» (30.04–14.05, м. Київ, Національний 
історико-архітектурний музей «Київська фортеця») 

• Тиждень мистецтва Kyiv Art Week у рамках Міжнародного пісенного 
конкурсу «Євробачення» (04–07.05, м. Київ, основні локації тижня: 
Бізнес-центр «Торонто-Київ», вул. Велика Васильківська, 100, 
Національний художній музей України, Національний музей Тараса 
Шевченка, Музей історії міста Києва, Національний музей мистецтв  
ім. В. та Б. Ханенків, Національний музей «Київська картинна галерея») 

• Міжнародний мистецький фестиваль «Карпатський простір/Carpathian 
Space» (05–07.05, м. Івано-Франківськ) 

• XV Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів» 
(05–07.05, м. Івано-Франківськ) 

• Міжнародний фестиваль фотографів UkrainianPhotoCamp’17 (05–10.05, м. 
Вознесенськ, Миколаївська обл.) 

• 62-й Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення–2017» (07–13.05, м. 
Київ, Міжнародний виставковий центр на Броварському проспекті, 15;  
І-й півфінал – 09.05; ІІ-й півфінал – 11.05; фінал – 13.05) 

• І Міжнародний фестиваль світла і медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival 
(12–14.05, м. Київ) 

• Міжнародний конкурс віолончелістів «ProArt–2017» (12–14.05, м. 
Хмельницький) 

• Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна» (15–19.05) 
                                           
∗ У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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• V Міжнародний фестиваль фортепіанної музики та конкурс піаністів-
аматорів «Каштановий рояль» (17–21.05, м. Київ) 

• VII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» (17–21.05, м. Київ) 
• Щорічна конференція Міжнародної асоціації «Опера Європи» під гаслом 

«Мистецтво єднає» за участю представників більше 160-ти музичних 
театрів із сорока країн Європи (18–20.05, м. Київ, Київський 
національний академічний театр оперети, Національна опера України) 

• ХІХ Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії»  
(19–27.05, м. Херсон) 

• Х Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль народного мистецтва 
«Смарагдові витоки» (19–21.05, м. Мукачеве, Закарпатська обл.) 

• Міжнародний дитячий фестиваль циркового мистецтва (26–27.05, м. Київ, 
Національний цирк України) 

• IV Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків 
«Чілдрен Кінофест» (26.05–04.06, у 20 містах України) 

• Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва 
«Миколаївські зорі–2017» (28.04–02.05, м. Миколаїв) 

• ХХІ Всеукраїнський конкурс-фестиваль української та польської музики 
ім. Ф. Шопена (03–05.05, м. Дніпро) 

• Національний фестиваль архівного кіно «Німі ночі 7½» (11–12.05, м. 
Київ, Національний центр Олександра Довженка, вул. Васильківська, 1) 

• Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Юні таланти України 
2017» (12–14.05, м. Львів) 

• V Всеукраїнський літературно-мистецький фестиваль «Ї» (12–14.05,  
м. Тернопіль) 

• Всеукраїнський фестиваль-конкурс інструментального, вокального, 
хореографічного, театрального мистецтва та театрів мод «Квітуча країна» 
(13–14.05, м. Умань, Черкаська обл.) 

• Х Всеукраїнський конкурс професійних читців імені І. Франка (15–16.05, 
м. Київ, Будинок актора) 

• Всеукраїнська наукова конференція «Політика пам’яті української 
культури» (20.05, на базі Національного літературно-меморіального 
музею Г. С. Сковороди, с. Сковородинівка, Золочівський р-н, Харківська 
обл.) 

• І Всеукраїнський конкурс піаністів імені Олега Рудницького (23–24.05,  
м. Новий Розділ, Львівська обл.) 

• XVI Всеукраїнський конкурс юних композиторів-виконавців  
«Жива музика» (26–27.05, м. Київ) 
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ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 
Національна опера України: 

4 – М. де Фалья «Ночі в садах Іспанії», «El sombrero de tres picos» 
(«Трикутний капелюх»), балети на 1 дію 

28 – Д. Пуччіні «Флорія Тоска» (опера на 3 дії) 
30 – П. Чайковський, А. Лядов, А. Рубінштейн, Е. Гріг, Ж. Массне 

«Снігова королева» за мотивами однойменної казки 
Г. К. Андерсена (балет на 2 дії) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  
 Основна сцена 

2 – Ж.-Б. Мольєр «Скупий, або Школа брехні» (комедія на 2 дії) 
5, 23 – «Три товариші» (вистава на 2 дії за мотивами  однойменного 

роману Е. М. Ремарка) 
6 – «Таїна буття» за мотивами однойменної п’єси Т. Іващенко 

(містичний трилер на 1 дію) 
13, 25 – Л. Берфус «Подорож Аліси до Швейцарії» (вистава без ан-

тракту). За підтримки Гете-Інституту в Україні 
Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 Основна сцена 
8, 18, 

29 
– Г. Ібсен «Ворог народу (Лікар Стокманн)» (драма з одним 
антрактом) 

17 – «Суміш небес і балагана»  (вечір спогадів; театралізоване 
видовище на 2 дії) 

 Нова сцена 
7, 21 

(18:00) 
– Ж. Ануй «Антігона» (трагедія на 1 дію) 

 Сцена під дахом 
6, 16, 

28 
(20:00) 

– Г. Мамлін «Ей ти, – привіт!» (лірична комедія без антракту) 

Київський національний академічний театр оперети:  

10, 12 – Д. Елдрідж «Під синім небом» (опера-фарс у супроводі орке-
стру на 1 дію) 

14, 17 – Музика Дж. Россіні «Севільський цирульник» (комічна опера 
на 2 дії)  

20 – Музика І. Кальмана «Графиня Маріца» (оперета на 2 дії) 
 Театр у фойє 

19 – Музика та лібрето Г. Доніцетті «Дзвіночок» (комічна опера 
на 1 дію) 
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Київський академічний Молодий театр:  
 Основна сцена 
5 – «Concert» (дико-ніжна історія; музично-пластична вистава за 

участі композитора-імпровізатора, музиканта-новатора М. 
Шоренкова та гурту «Тhe Oscar Wild») 

11, 28 – Т. Леттс «Серпень: Графство Осейдж» (специфічна комедія) 
21 – О. Грибоєдов «Горе з розуму» (брутальна класика на 2 дії) 

 Камерна сцена 
10, 28 – О. Купрін «Яма» (оголена правда на 2 дії) 

30 – Н. Ворожбит «Саша, винеси сміття» (драма на 1 дію) 
 Мікросцена 

13, 25, 
31 

– «Попіл» за мотивами роману І. Мераса «Вічний шах» 
(остання дія) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 
 Театральна вітальня 

5, 6, 
19, 20 

– А. Курков «Останнє приземлення, або Один день із життя 
внутрішнього органу» (іронічна комедія) 

13, 14, 
24 

– К. Чапек «Матір» (світова трагедія) 

18, 28 – А. П. Чехов «Сильніше пристрасті, більше, ніж любов» 
(комедія) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

7, 21 – Л. Герш «Любовь… на ощупь…» (світла історія у повній те-
мряві; вистава на 2 дії за п’єсою «Ці вільні метелики») 

9 – М. Хейфец «Веревка» (трагікомедія на 2 дії) 
24 – А. Островский «Бесприданница. Версия» (трагіфарс на 2 дії) 
 Мала сцена 

20, 21 – В. Шекспір «Дванадцята ніч, або Що захочете» (пустотлива 
комедія на 2 дії) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  
 Велика сцена 

6, 24 
(19:00), 

20 
(18:00) 

– Ф. Кафка «Перетворення» (історія одного перевтілення) 

11 
(11:00), 

21 
(12:00) 

– «Невидима з солодкого королівства» (за мотивами казки-
комедії «Чарівний пензлик» В. Зиміна) 

18 
(17:00), 

– Н. Саймон «Білоксі Блюз» (позажанрова вистава) 
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19 
(18:00), 

25 
(19:00) 

 
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 
4, 5, 
15 

– М. Мітуа «Дивний світ театру» (комедія на 1 дію) 

19 – К. Ветлінгер «Нетутешній» (драма за п’єсою «Чи знаєте ви 
чумацький шлях?») 

27, 28 – Г. Ібсен «Примари» (драма на 1 дію) 
 Мікросцена 

12, 18, 
26 

(19:30) 

– С. Довлатов «Віслючок повинен бути худим» (сентимента-
льний детектив) 

30, 31 – М. Веллєр «Хочу в Париж» (моновистава-анекдот не без мо-
ралі) 

Київський державний академічний театр ляльок: 

5, 19 – Леся Українка «Лісова пісня» (драма-феєрія) 
3, 25, 

31 
(12:00),  

20 
(15:00),  
13, 14  
(17:00) 

– В. Сінакевич «Гидке каченя» (вистава для дітей від 5-ти ро-
ків) 

26, 27, 
30 

– Ф. Г. Лорка «Любов дона Перлімпліна» (гра дуенде) 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 
Дніпра: 

2  
(11:00) 

– І. Заграєвська «Легенда про північне сяйво» за мотивами 
фольклору північних народів (романтична казка для дітей від  
4-х років) 

3, 13 
(11:00),  

13 
(13:00) 

– Г. Остер «Була у зайчика хатинка» (музична казка для дітей 
від 3-х років) 
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Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 
юнацтва:  

6, 27 
(12:00) 

– Ж. Колодуб, Л. Колодуб «Пригоди Гекльберрі Фінна» за ро-
маном  Марка Твена (мюзикл на 2 дії) 

18 
(14:00),  

30 
(19:00) 

– В. Назаров «Жив собі пес…» (мюзикл на 2 дії за мотивами 
української народної казки) 

31 – Театр сучасної хореографії «Київ модерн-балет». 
Й. С. Бах, Ч. Варгас «Двоє на гойдалці» (балет на 1 дію);  
«Ближче, ніж кохання» (балет на 1 дію на музику композиторів 
доби бароко); Дж. Блейк, Н. Фрам, Г. Сантаолалья «Second 
Floor» («Другий поверх», прем’єра балету на 1 дію) 

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

1, 2 – П. Ар’є «Чому Михайло Гурман не вижив» (любовна історія з 
життя мультикультурної Європи за мотивами п’єси 
І. Франка «Украдене щастя»). Спільний проект з Theater Mag-
deburg (Німеччина) за підтримки Гете-Інституту в Україні 

11, 30 – П. Ар’є «Кольори» (жива історія) 
12, 21 – Е. Мазія, Н. Блок «Сама хотіла» (недитячі ігри) 

26 – Г. Ібсен «Гедда Габлер» (драма) 
28 

(12:00) 
– В. Кавєрін «Чудернацькі забавки на даху» (вистава для всієї 
родини; дитяча казка за мотивами фантастичної повісті 
В. Кавєріна «Легкі кроки») 

 Проект OPEN_MIND_СТУДЕНТ 
13 – В. Сігарєв «Детектор брехні» (типу комедія) 
28 – Т. Трунова «КостяКатяМамаЧай» (комедія з привидами) 

Київський драматичний театр «Браво»:  

12, 26 – Р. Баер «Танці на валізах» (комедія) 
18 – С. Затуловський «В ім’я істинної любові» 

Театр «Актор»:  

14 
(17:00) 

– Д. Афанасьєв «Я плюс Ти» (історія про життя) 

22, 29 – А. Котляр «Наша кухня» (і життя, і сльози, і кохання) 
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Новий драматичний театр на Печерську (у приміщенні Дому освіти та 
культури «Майстер Клас»):  

13, 14  
(18:00) 

– Д. Макміллан «Легені» (сучасна британська драма). За підт-
римки Британської Ради в Україні 

18, 19 – О. Пушкін «Онєгін» (романтична неокласика) 
22 – «Любить» (музична вистава-перформанс за творами 

В. Шекспіра, Ф. Гарсія Лорки, О. Введенського, Й. Бродського, 
А. Чехова) 

24 – Д. Масловська «Двоє бідних румунів, які розмовляють поль-
ською» (соціальна комедія) 

26 
(19:00), 

27 
(18:00) 

– А. Рубіновас «Вистава після вистави» (наче б то комедія-
бенефіс) 

Дикий театр (на сцені Київської малої опери, вул. Дегтярівська, 5):  

11 – М. М. Бушар «Том на фермі» ((не)ніжна вистава). Спільний 
проект «Дикого театру», Львівського театру ім. Лесі Українки 
та «Мистецького Арсеналу» 

12 – «Idealism 1» (поетико-музичний перформанс). Поезія 
Н. Мілевської, музика – Л. Ребрик у супроводі віолончелі, 
скрипки, гітари та  бандури. Проект реалізується за підтримки 
Дикого театру 

Театр «Маскам Рад» (у виставково-театральній залі Національного історико-
архітектурного музею «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24а): 

6 – Е. Потіньє «Танго втрьох» (комедія) 
7  

(17:00) 
– «Життя в ритмі танго.  Пьяццолла – нотний портрет» 

21 
(17:00) 

– М. Булгаков «Дні Турбіних» 

Театр «МіжІІІКолон» (на сцені Актового залу Коледжу інформаційних сис-
тем і технологій ДВНЗ «Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана» (Львівська пл., 14): 

9, 14  – Е. М. Ремарк «Бранденбурзькі ворота» (1945 р. Берлін. Те, що 
не повинно було повторитися) 

13 – «Жінки Кокто» (мелодраматична вистава–пазл за творами 
Ж. Кокто) 
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28 – «Ліфт вверх» (ліричний фарс за п’єсою О. Слаповського «Від 
червоної криси до зеленої зірки») 

Театр «Тысячелетие»:  
Камерна сцена (просп. П. Григоренка, 26а) 

20 – «Я люблю своїх подруг» (комедія) 
28 

(11:00) 
– «Пригоди собаки Моті» (вистава для дітей) 

30 – «Назавжди зі мною» (лірична комедія за мотивами роману 
С. Ахерн «Подивись на мене») 

Київський незалежний  «PostPlayТеатр» (вул. Нижньоюрківська, 31): 

12 
(20:00) 

– В. Захарчук «Записки грантожера» (епатажна вистава) 

25 
(20:00), 

28 
(18:00) 

– «Чорний сніг» (міждисциплінарна вистава про біль чотирьох 
міст: Нагасакі, Сараєва, Донецька та Алеппо). Постановка –  
Д. та Я. Гуменних 

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Україн-
ки: 

24 – «Спасибо, Марго!» (парадоксальна комедія за п’єсою 
В. Мухар’ямова) за участю з.а. Росії А. Варпаховської (Монре-
аль, Канада) 

31 – В. Набоков «Приглашение на казнь» (дека-dance поема). Ви-
става Незалежного театру «Мізантроп» (м. Київ) 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

22, 23 – «Як потратити мільйон, якого немає, та інші історії єврейсь-
кого хлопчика» (комедія за мотивами однойменного твору  
Г. Корогодського) 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна»: 

 Мала сцена 
12 – «Девичник по-американски» (комедія). Вистава Театру 

«Тысячелетие» 
16 – «Шоу уродів» (клоунада жахів від «Іншого театру») 
23 – «Відьми» (ексцентрична комедія). Містична вистава від «Ін-

шого театру» 

На сцені Будинку архітектора: 

6  – Ш. Перо «Попелюшка» (казка для всієї родини). Вистава Су-
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(13:00) часного драматичного театру «12» 
6 – «Хаос. Жінки на межі нервового зриву» (еротична комедія). 

Вистава Сучасного драматичного театру «12» 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

17 – «№ 13, або Олінклюзив» (ексцентрична комедія за одноймен-
ною  п’єсою Р. Куні) 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

24 – «СуперMAN, суперLOVE, суперSEX» (комедія). У головній 
ролі Г. Поволоцький. Вистава Київського театру пригод та фа-
нтастики «Каскадер» та «M&S Entertainment» Germany 

На сцені Центру культури та мистецтв НАУ: 

11 – «Діагноз – Вічність». Прем’єрна вистава театру «Натавара» 

Національний центр Олександра Довженка (вул. Васильківська, 1) : 

28, 29 – Міжнародний україно-швейцарський проект – візуально-
музично-драматична вистава «Гамлет. Вавилон». Режисер –  
Д. Костюминський, композитор – О. Ретинський, драматургія – 
К. Бабкіна, текст – В. Шекспір, Х. Мюллер, К. Бабкіна 

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

25 – М. Крістофер «Територія любові» (музика її душі в 2 части-
нах). Антрепризна вистава за участю російських акторів 
О. Яковлєвої, В. Разбєгаєва, П. Кіслова, І. Ясуловича, 
А. Заводюка, О. Михайленка, Є. Бархатова 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 
 Гастролі Театру без кордонів (РФ): 

17 – «Острів шаленого кохання» (лірична комедія у 2 діях).  
Вистава за участю акторів Д. Ісаєва, О. Корікової,  
Д. Патрушева, М. Павліка, О. Князя 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 
Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка: 

4, 5 «Шекспір. Любов і музика». Лисенко, Кос-Анатольський, 
Іщенко, Яковчук, Гайдн, Перселл, Шуберт, Верді, Берліоз, Ко-
рнгольд.  
– Виконавці – С. Довгань (сопрано, США), А. Поліщук (мецо-
сопрано), Р. Страхов (баритон), О. Чувпило (тенор),  
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О. Харламов (бас), К. Козачишина (скрипка), А. Остапенко (гі-
тара), О. Рудько (художнє слово). Партія фортепіано – В. Кно-
розок 

 
5 

Малий зал Національної філармонії України 
– «Балада безсмертя». Сольний концерт Р. Якобінчук (мецо-
сопрано). Партія фортепіано – А. Толстих. Участь бере О. Ру-
дько (художнє слово) 

5 В. А. Моцарт 
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 
України (диригент – В. Протасов) 

6 Містерія у ритмі танго «МАРІЯ. TANGUS DEI». За моти-
вами оперіти А. П’яццолли «Марія з Буенос-Айреса» (автор 
українського лібрето – Олексій Юрін) 
Участь беруть: Є. Ліпітюк (Марія), А. Маслаков (Відьмак),  
О. Чувпило (Соловей) та ін. 

7 
18:00 

Парад юних талантів «Діти і музика» 
– Дівочий хор «Вогник» Київського Палацу дітей та юнацтва. 
Художній керівник і диригент – С. Степаненко, хормейстер – 
Є. Бусмінська, концертмейстер – О. Довгань; Дівочий хор 
«Liepaites» Вільнюської школи хорового співу (Литва). Керів-
ник – Й. Вайткевічене, хормейстери – Е. Ярамінієне, Н. Тимо-
феєва, концертмейстер – Е. Кастекайте 

8 «Музичне ретро Другої світової війни» 
– Національний академічний духовий оркестр України (дири-
гент – О. Вікулов), солісти – А. Юрченко (баритон), Н. Білоце-
рківська (сопрано), Г. Ковтун (кларнет) 

11 
19:00 

Біла зала Київського будинку вчених Національної акаде-
мії наук України (вул. Володимирська, 45-А) 
– «Весняні барви». К. Кондрашевська (сопрано). Участь бе-
руть: В. Кнорозок (фортепіано), ансамбль народних інструмен-
тів «Дивограй» (керівник – В. Чорнокондратенко) 

11 Концерт циклу «Звуки натхнення». Людвіг ван Бетховен та 
Ф. Шопен 
– Л. Марцевич (фортепіано) 

13 Парад юних талантів «Діти і музика» 
– Хор хлопчиків та юнаків Муніципальної академічної чолові-
чої хорової капели ім. Л. Ревуцького (художній керівник і го-
ловний диригент – А. Зайцева), дитячий хоровий колектив ста-
рших класів «Весна» (м. Вінниця), дитячий хоровий колектив 
молодших класів «Сонечко» (м. Вінниця, керівник – Г. Гапо-
ненко) 

14 ХІ Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур». 
Міжнародний цикл концертів «Елітні вечори камерної му-
зики Євгенії Басалаєвої». ХХХІV концерт «Містерії класики 
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і джазу» (Танго свободи) 
– Виконавці: Є. Басалаєва (фортепіано), В. Самофалов (баян), 
ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» (керівник – 
Ю. Карнаух), Київський камерний ансамбль «Контрасти Київ-
класик» (художній керівник – Є. Басалаєва) 

15–19 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна».  
За підтримки Посольства Французької Республіки в Україні, 
Французького інституту культури в Україні. Мессіан, Гуно 
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 
України (диригент – Р. Кофман), Камерний хор «Кредо» (ху-
дожній керівник – Б. Пліш), Ансамбль класичної музики  
ім. Б. Лятошинського Національного будинку органної та ка-
мерної музики України (художній керівник – В. Іконник-
Захарченко), дитячий хор «Щедрик» Палацу дітей та юнацтва 
Печерського району м. Києва (художній керівник і головний 
диригент – М. Сабліна); солісти – Й. Ермінь (фортепіано),  
К. Бахрітдінова (сопрано), Д. Князєва (мецо-сопрано),  
О. Чувпило (тенор), О. Бойко (баритон), Т. Бережанський (бас) 

16 Біла зала Київського будинку вчених Національної акаде-
мії наук України (вул. Володимирська, 45-А) 
Вечір ліричних дуетів «Знову цвітуть каштани» 
– А. Юрченко (баритон), Л. Ткач (сопрано). Участь беруть: 
ансамбль народних інструментів «Дивограй» (керівник –  
В. Чорнокондратенко), О. Захаревич (художнє слово) 

16 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна». За 
підтримки м. Варшава. За сприяння Фонду «Musica Viva», 
Польського Інституту в Києві. Україна–Польща 
– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (дири-
гент – Р. Ревакович (Польща), соліст – К. Баран (акордеон, 
Польща) 

17 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна» 
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 
України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко), 
солісти – Р. Рєзнік (фагот, Норвегія), Д. Константан-Рєзнік 
(арфа, Франція) 

18 До 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між 
Україною та Японією. Рік Японії в Україні. Міжнародний 
музичний фестиваль «Київська весна». Абонемент № 10 
Академічного симфонічного оркестру Національної філар-
монії України (диригент – М. Дядюра). «Симфонічний ви-
мір» «Відлуння Гайдна»   
– Солістки – Ясуко Отані (скрипка, Японія), С. Чахоян (сопра-
но), Т. Ганіна (сопрано),  І. Петрова (мецо-сопрано) 

19 Біла зала Київського будинку вчених Національної акаде-
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19:00 мії наук України (вул. Володимирська, 45-А) 
Вечір вокальної музики «Калина міряє коралі» 
– О. Чубарєва (сопрано). Участь беруть: В. Кнорозок (фортепі-
ано), О. Захаревич ( художнє слово) 

19 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна» 
– After you, Mr. Gershwin! Джазовий концерт. Київський квар-
тет саксофоністів (керівник – Ю. Василевич, саксофон-
сопрано), М. Мимрик (саксофон-альт), О. Москаленко (саксо-
фон-тенор), С. Гданський (саксофон-баритон), Д. Найдич (фо-
ртепіано, Франція), С. Супрун (контрабас), С. Хмельов (ударні) 

20 «Від Піаф до Матьє» 
– Національний академічний духовий оркестр України (дири-
гент – О. Вікулов), солісти – фіналістка телешоу «Голос краї-
ни» М. Мелешко (вокал), В. Костенко (вокал) 

22 За підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні 
Оркестр New Era Orchestra (художній керівник і диригент –  
Т. Калініченко), солісти  – Аві Авіталь (мандоліна, Ізраїль),  
К. Шарапов (скрипка), А. Полуденний (віолончель) 

23 
19:00 

Біла зала Київського будинку вчених Національної акаде-
мії наук України (вул. Володимирська, 45-А) 
Вечір вокальної музики «Alma di barocco». Георг-Фрідріх Ге-
ндель 
– О. Табуліна (мецо-сопрано). Участь беруть: Є. Ліпітюк (соп-
рано), В. Кнорозок (фортепіано) 

23 До 60-річчя створення Черкаського академічного заслуже-
ного українського народного хору. Благословенна будь, моя 
земля!  
– Черкаський академічний заслужений український народний 
хор (художній керівник і головний диригент – Л. Трофименко, 
керівник оркестру – О. Колесник), балетмейстер – Т. Зуєва, со-
лістки – О. Калінчук, Р. Лоцман, Л. Йосипова, Є. Крику 

25 
19:00 

Біла зала Київського будинку вчених Національної акаде-
мії наук України (вул. Володимирська, 45-А) 
Вечір вокальних дуетів 
– В. Матюшенко (сопрано), Р. Якобінчук (мецо-сопрано).  
Участь беруть: Н. Афанасьєва (фортепіано), О. Захаревич (ху-
дожнє слово) 

25 Концерт циклу «Наш сучасник Бах». Бах & Шостакович, 
Пуленк, Бочаров 
– Київський камерний оркестр (диригент – В. Протасов), соліс-
ти – І. Харечко (орган), В. Іванов (скрипка), Н. Фоменко (кла-
весин), Є. Ульянов (литаври) 

26 
19:00 

Малий зал Національної філармонії України 
Концерт циклу «Педагог і його учні» 
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– Клас н.а. України Д. Остапенка (домра). У концерті беруть 
участь: студентки Національної музичної академії України ім. 
П. І. Чайковського Т. Гребінник (домра), Є. Тонкова (домра),  
Є. Демченко 

26 За підтримки Австрійського культурного форуму. Малер, 
Шенберг 
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 
України (диригент – В. Протасов), соліст – А. Маслаков (бас-
баритон) 

27 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 
України (диригент – А. Власенко), солістка – Ю. Ван (скрипка, 
Німеччина) 

28 Бетховен, Моцарт, Й. Штраус 
– Національний ансамбль солістів «Київська камерата». Дири-
гент – В. Гюртлер (Австрія), солісти – А. Винокуров (скрипка, 
Австрія), Л. Хомліченко (віолончель) 

29 Музика і кіно Івана Миколайчука 
– У концерті беруть участь: Н. Матвієнко, М. Миколайчук,  
В. Ковальська, Р. Лоцман, Т. Школьна, О. Рудько (художнє 
слово), ансамбль народних інструментів «Дивограй» (керівник 
– В. Чорнокондратенко), ансамбль балету «Терен» (керівник – 
Є. Дралов), фольклорний ансамбль «Веселі музики» (керівник 
– С. Хитряков) 

30 За підтримки Посольства Республіки Угорщина в Україні, 
Генерального консульства Угорщини у місті Ужгороді, Мі-
ністерства закордонних справ Угорщини. «Вечір угорської 
музики». Золтан Кодаї, Бела Барток  
– Академічний камерний хор «Кантус» (керівник – С. Сокач), 
солісти – Е. Чуприк (фортепіано), Й. Ермінь (фортепіано),  
М. Лаба (сопрано), З. Алмаші (віолончель), М. Скрипа (скрип-
ка) 

31 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти», соліст 
– В. Соколов (скрипка). Участь бере М. Сенявський (віолон-
чель, Польща) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 
2 Вечір оригінальних дуетів 

– Н.а. України В. Кошуба (орган), К. Баженова (фортепіано) 
3 Німецька органна музика 

– З.а. України В. Балаховська (орган) 
4 Музика Й. С. Баха 

– І. Іщак (контртенор), С. Андрощук (тенор), Т. Рой (флейта), 
М. Сидоренко (орган) 

6 Л. Керубіні – «Реквієм» 
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Ф. Шуберт – «Меса ля бемоль мажор» 
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент 
– художній керівник н.а. України В. Іконник-Захарченко) 

8 До Дня пам’яті та примирення 
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба 
(орган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), з.а. України 
А. Ільків (труба), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано),  
В. Чікіров (ліричний баритон), С. Котко (колоратурний бас) 

9 До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
– Г. Бубнова (орган) 

10 Найвідоміші композитори світу. Музика В. А. Моцарта 
– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України І. Пліш (сопрано), 
М. Сидоренко (орган) 

11 Органна музика Й. С. Баха та М. Регера 
– З.а. України І. Харечко (орган) 

12 «Аве, Марія» 
– Н.а. України І. Калиновська (орган), з.а. України  
М. Ліпінська (мецо-сопрано), з.а. Бурятії Л. Реутова 
(фортепіано), В. Чікіров (ліричний баритон) 

13 Золота доба романтизму 
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),  
Г. Бубнова (орган) 

15 Від Баха до сучасності 
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України А. Ільків 
(труба), з.а. України І. Харечко (орган) 

16 Органна музика Й. С. Баха 
– Н.а. України І. Калиновська (орган) 

17 Вечір кантат. Й. С. Бах – «Селянська кантата», «Весільна 
кантата», кантата «Ich habe genug» (BWV 82) 
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 
керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – 
з.д.м. України І. Андрієвський, солісти: з.а. України О. Шиналь 
(сопрано), М. Гуменний-Петрівський (баритон),  
К. Трипольський (бас), В. Коваль (гобой) 

18 До всесвітнього Дня вишиванки. «Музичні колорити» 
– Н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. України Н. Пилатюк 
(скрипка), Т. Войтех (фортепіано), М. Сидоренко (орган) 

19 Від бароко до сучасності 
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, з.а. 
України В. Балаховська (орган), з.а. України І. Пліш (сопрано), 
з.а. України Т. Гавриленко (мецо-сопрано), К. Баженова 
(фортепіано) 

22 До національного свята Аргентини. Музика А. П’яццолли 
– Творчий проект Т. Рой (флейта) за участю О. Швидкої 
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(сопрано), А. Шипунова (гітара), С. Філіповича (контрабас),  
Ю. Багмета (фортепіано), А. Дубія (баян) 

23 – Камерний ансамбль «Равісан», з.а. України Н. Лаврєнова 
(мецо-сопрано), з.а. України Н. Пилатюк (скрипка), з.а. 
України Н. Кравченко (фортепіано), з.а. України І. Харечко 
(орган), А. Полуденний (віолончель), О. Мороз (кларнет) 

24 Музика доби бароко 
– З.а. України В. Балаховська (орган), Н. Хмілевська (сопрано), 
О. Лось (контртенор), К. Шарапов (скрипка), Г. Щербина 
(віолончель), Н. Фоменко (клавесин) 

26 – Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а. 
України І. Кучер (віолончель), з.а. України В. Балаховська 
(орган), з.а. Молдови С. Данилов (кларнет, Австрія), Т. Войтех 
(фортепіано) 

27 Музика Й. С. Баха та Г. Ф. Генделя 
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано), С. Котко 
(колоратурний бас), Г. Бубнова (орган) 

29 Рідкісні сторінки української музики 
– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України В. Кошуба (орган), 
з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), з.а. Бурятії Л. 
Реутова (фортепіано), С. Андрощук (тенор), В. Чікіров 
(ліричний баритон) 

30 – Камерний ансамбль «Равісан», з.а. України Н. Кравченко 
(фортепіано), О. Мороз (кларнет), М. Сидоренко (орган) 

31 «Віденські вечори» (вечір перший) 
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 
керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – 
з.д.м. України Б. Пліш 

Національна опера України: 

12 – Гала-концерт з нагоди ювілею балерини, педагога н. а. Украї-
ни А. Лагоди за участю її вихованців та запрошених зірок сві-
тового балету 

20 – «Гала-Європа». Концерт за участю італійських та українських 
зірок музичного мистецтва 

31 – «Legends of Film Music». Продовження проекту «Музика від 
найвидатніших композиторів сучасності: Е. Морріконе, 
Х. Ціммера та Р. Джаваді» у виконанні симфонічного оркестру 
«Lords of the Sound», Національного духового оркестру Украї-
ни та хорової капели «Academia» 

Міжнародний виставковий центр (Броварський просп., 15): 

8, 10, – 62-й Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017» 
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12 
(22:00),  
9, 11 

(16:00, 
22:00), 

13 
(14:00, 
22:00)  

Національний палац мистецтв «Україна»: 
11 – «Сад нерозкручених пісень». Концерт поета, композитора, 

музиканта, співака н. а. України Т. Петриненка 
18 – Концерт Нац. засл. акад. ансамблю танцю України ім. П. 

Вірського (художній керівник – Герой України М. Вантух) 
20 

(18:00) 
– Народні артисти України Віталій та Світлана Білоножко за-
прошують на гала-концерт ХVІ міжнародного фестивалю «Ме-
лодія двох сердець» за участю артистів естради, театру, кіно зі 
своїми родинами 

23 – Концерт Національного заслуженого академічного українсь-
кого народного хору ім. Г. Верьовки 

26 – «Мелодія Перемоги». Концерт за участю З. Огневич, гуртів 
«Гайдамаки», «Скрябін», «Антитіла» та інших зірок українсь-
кої естради 

27 – «Jazz&Love». Концерт В. Ткаченка у супроводі симфонічного 
джазового оркестру. Спеціальні гості: віртуоз-оркестр «Kiev 
tango project» та співачка В. Олізе 

31 – «Бо ти одна…». Нова сольна концертна програма н.а. Украї-
ни І. Бобула 

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

3 – Концерт Київського академічного муніципального духового 
оркестру 

7 
(17:00) 

– «Ти моя доля». Авторський концерт композитора, співака, 
н. а. України М. Гаденка 

12 – До 75-річчя від дня народження оперної співачки, педагога  
н. а. України Євдокії Колесник. Концерт студентів та випуск-
ників класу професора НМАУ ім. П. Чайковського Є. Колесник 

18 – Концерт піаніста Е. Савицького (США) 
28 – «Музика 4-го виміру». Нова музична програма італійського 

композитора  Г. Денаро у виконанні Національного камерного 
ансамблю «Київські солісти» (диригент – С. Лихоманенко) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 
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18 – «БГ. Symphonia на біс» Концерт російського поета, музикан-
та, композитора, співака Б. Гребенщикова у супроводі  симфо-
нічного оркестру  

19 – «Yaron Herman Trio». Концерт  відомого ізраїльського джазо-
вого тріо  

25 – «Шопен зустрічає джаз». Концерт видатного піаніста П. Бітса 
у супроводі свого тріо «Peter Beets Trio» (Нідерланди) з джазо-
вою програмою, присвяченою музиці Ф. Шопена 

Київський національний академічний театр оперети: 

10, 12 
(12:00) 

– Гала-концерт на Троїцькій площі (в рамках 62-го Міжнарод-
ного пісенного конкурсу «Євробачення») 

18 – «Bravo L’Operette». Гала-концерт у рамках «Міжнародної теа-
тральної конференції «Опера Європи-2017 у Києві» 

26 – «Вечір угорської музики». Гала-концерт за участю солістів 
Будапештського театру оперети та мюзиклу. Міжнародний про-
ект за підтримки Посольства Угорської Республіки в Україні 

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

4 – «Такий невідомий Чайковський». Музично-літературний ве-
чір до дня народження П. І. Чайковського (1840-1893). Режисер 
і ведуча – Т. Зозуля 

8 – «Vittoria, Mio Core!». Концерт за участю артистів Київського 
національного академічного театру оперети. Режисер – 
Ю. Журавльова 

13 – «Серце лебедя». Музична вистава за щоденниками балерини 
А. Павлової. Режисер – Т. Зозуля 

16 – «Листи кохання». Вечір української моноопери. «Так багато 
листів до тебе» І. Небесного, «Листи кохання» В. Губаренка. У 
рамках авторського проекту режисера Т. Зозулі 

20 – «Легенди вітчизняної опери». Вечір до 95-річчя від дня наро-
дження н. а. України Лілії Данилівни Лобанової (1922-1992) за 
участю солістів київських музичних театрів і колективів 

21, 28 
(12:00) 

– «Казки місячної бабусі». Музична програма для дітей у рам-
ках мистецького проекту «Казки старого рояля». Автор ідеї та 
режисер – М. Добролюбов-Козолуп 

23 – «Класичні барви». Концерт солістів Київського національного 
академічного театру оперети 

24 – «Моя Богема». Музично-поетичний вечір до 160-річчя видат-
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ного італійського лібретиста Луїджі Ілліка (1857-1919) за учас-
тю солістів київських музичних театрів і колективів. Режисер і 
ведуча – Т. Зозуля 

27 – «Готель прощань – готель надій». Музична вистава у рамках 
програми «Молоді режисери України представляють». Режисер 
– А. Байдеріна 

31 – «Французький салон». Музично-театральний проект Г. Ко-
валь (сопрано) 

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

19 – А. Копленд «OLD AMERICAN SONGS (старі американські 
пісні)». Концерт за участю А. Бондаренка 

 Артистична вітальня 
25 – «Шляхи кохання». Концерт солістів театру 
28 

(18:00) 
– Концерт за участю учнів та студентів Київської муніципаль-
ної української академії танцю ім. С. Лифаря 

Національний цирк України: 

6, 7, 13, 
14 

(12:00, 
16:00) 

– «Вода та вогонь» (цирк на воді) 

26 
(18:00), 

28 
(16:00) 

– «Академія манежу (best of the best)» 

Будинок актора: 
10 – «Намисто красних пісень». Академічний камерний хор 

«Хрещатик» (художній керівник і диригент – з.а. України  
П. Струць), режисер-постановник – А. Гнатюк, хормейстер – 
з.а. України О. Дондик. Автор проекту – А. Воїнов 

11 – «Ангел мой, ты видишь ли меня?» (Ф. І. Тютчев). Літератур-
но-музична драма (російською мовою). Музика – в авторсько-
му виконанні (рояль) – композитора, н.а. України В. Губи.  
Автор літературної композиції – Ю. Зморович. Виконавці:  
н.а. України Р. Недашківська, Ю. Зморович 

12 – 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 

13 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник»  
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(сучасна комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. 
України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

14 – Inspiration Classic запрошує. Концертна програма VOICE. 
Прозвучать вокальні та інструментальні твори Дж. Верді,  
Дж. Пуччіні,С. Рахманінова, П. Чайковського та ін. Учасники:  
К. Болкуневич (драматичне сопрано), О. Братик (ліричне соп-
рано), К. Мікаелян (фортепіано), Г. Бишенко (фортепіано),  
Н. Молчанова-Коробова (художнє слово) 

15, 16 
(12:00) 

– Х Всеукраїнський конкурс професійних читців ім. І. Франка 

15 
(19:00) 

– Нова філармонія представляє. День музики Чайковського / 
Ансамбль «Leopolis». У концерті братимуть участь піаніст М. 
Драган, скрипаль М. Комонько та віолончеліст Я. Мигаль 

16 
(19:30) 

– Big «Yellow» Band запрошує на концерт Hollywood and all 
that jazz...  
Культурно-мистецький благодійний фонд Є. Басалаєвої «Київ 
Класік» за підтримки Школи джазового та естрадного 
мистецтв. Молода Філармонія та лабораторія джазу 
представляють 

18 – Міжнародний науково-художній журнал на сцені 
«Сollegium». 

19 – М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). Вистава 
КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 
керівник – К. Сінчілло 

20 – 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 

21 – Вистава Сірого театру чуттєвого психоаналізу. Режисер –  
Вінсент Меттель 

22, 23 – Ігор Завадський збирає друзів на День народження акордео-
на. У програмі твори у виконанні найкращих молодих акорде-
оністів України 

24 – «Київські солісти» запрошують на «Побачення з класикою» 
25 – Прем’єра комедії «Гроші, шафа, наречена». Автор п’єси  

І. Аліфанов. Вистава театру «Шкаff». Режисер – Б. Тумаєв 
26 – Прем’єра! «Хромая балерина». Театральний проект Ю. Мак-

сименко. Режисер – О. Гаврилюк. Хореограф – А. Суханова 
27 – В. Шекспір «Гамлет» (посміховисько). Вистава КХАТу 

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

28 
(14:00) 

– «Арфа – музична подорож». Музика для арфи різних епох та 
стилів (від кінця XVIII до кінця ХХ ст.). 
В. Лемішенко – арфа, С. Калінін – фортепіано 
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28 
(19:00) 

– А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава 
КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 
керівник – К. Сінчілло 

29 
(19:00) 

– Нова філармонія представляє. Серія концертів «Master 
Piano». Дмитро Онищенко 

30 – Я. Стельмах «Синій автомобіль». Моновистава у виконанні 
з.а. України М. Фіци. Режисер – з.а. України Ю. Одинокий 

Будинок кіно: 
10 

(18:30) 
– Творча зустріч з режисером анімаційного кіно, з.д.м. України 
Є. Сивоконем 

12 
(18:30) 

– Допрем’єрний показ художнього фільму «Маніфест 2017» 
(автор сценарію та режисер – І. Парфьонов, Кіностудія «Сту-
пені», м. Харків, 2017 рік) 

14 
(14:00) 

Родинний кінозал 
– Повнометражний анімаційний фільм «Зверопой» (режисер – 
Г. Дженнінгс, США, 2016 рік) 

15 
(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно».   
Актриси Сандра Ді (Олександра Жук, 1942–2005) та Ніта 
Талбот (Аніта Сокол, 1930) 
– Художній фільм «Це дивне почуття» (режисер – Р. Торп, 
США, 1965 рік). Ведучий проекту кінознавець С. Сукненко  

16 
(18:00) 

– Творча зустріч із заслуженою артисткою України Лідією 
Чащиною 

18 
(18:30) 

Ретроспективний показ українських фільмів 1990-х років 
«Межі свободи: Незалежність по обидва боки екрану» 
– Художній фільм «Шамара» (автор сценарію – С. Василенко, 
режисер – Н. Андрійченко, Кіностудія художніх фільмів імені 
Олександра Довженка, 1994 рік). Модератор вечора С. Трим-
бач 

20 
(12:00) 

– Г. К. Андерсен «Дюймовочка». Пісочна шоу-казка від Театру 
пісочної анімації «Золотий Лев» 

20 
(17:00) 

Кращі фільми світового кінопрокату 
– Художній фільм «Лев» (режисер – Г. Девіс, Австралія, 2016 
рік) 

21 
(17:00) 

Фільми – призери міжнародних кінофестивалів 
– Художній фільм «Комівояжер» (автор сценарію та режисер – 
А. Фархаді, Іран, Франція, 2016 рік) 

22 
(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно».   
Актриси Сандра Ді (Олександра Жук, 1942–2005) та Ніта 
Талбот (Аніта Сокол, 1930) 
– Художній фільм «Щасливий з дівчиною» (режисер – Б. Са-
гал, США, 1965 рік). Ведучий проекту кінознавець С. Сукнен-
ко 
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23 
 

– Прем’єрний показ короткометражного фільму «ЗСУВ» (ре-
жисер – О. Радинський, Inspiration Films за підтримки Держав-
ного агентства України з питань кіно, 2016 рік) 

24 
(18:30) 

Забуте кіно 
– Художній фільм «Спекотної ночі» (режисер – Н. Джуісон, 
США, 1967 рік). Вступне слово кінознавця С. Васильєва 

25 
(18:30) 

– Творчий вечір кінорежисера Ольги Самолевської 

26 
(17:00) 

– Прем’єрний показ документального фільму «ВКРАДЕНА 
ВІТЧИЗНА» (режисер – А. Гураль, Україна, 2017 рік) 

27 
(17:00) 

Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в  
Будинку кіно». Художній фільм «Тоні Ердманн» (автор сцена-
рію та режисер – М. Аде, Німеччина, Австрія, 2016 рік) 

28 
(17:00) 

– Міжнародний кінофестиваль анімаційних фільмів «КРОК» 
представляє повнометражний анімаційний фільм «Червона че-
репаха» (режисер – М. Дюдок де Віт, Франція, Японія, 2016 
рік) 

29 
(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно».   
Актриси Сандра Ді (Олександра Жук, 1942–2005) та Ніта 
Талбот (Аніта Сокол, 1930) 
– Художній фільм «Дуже особлива послуга» (режисер – М. Го-
рдон, США, 1965 рік). Ведучий проекту кінознавець С. Сукне-
нко 

30 
 

– Прем’єра документально-публіцистичного фільму «Парале-
лі» (режисер – К. Стрельченко, Студія «12-й кадр» за підтрим-
ки Фонду «Народний Проект», 2016 рік) 

31 
(18:30) 

Урочисте закриття XLIII сезону Будинку кіно. Вручення щорі-
чної премії Національної спілки кінематографістів України за 
кращі українські фільми 2016 року 
– Прем’єрний показ документального фільму «Рідні» (автор 
сценарію та режисер – В. Манський, Україна, Німеччина, Лат-
вія, Естонія, 2016 рік) 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

18 – «Alekseev. П’яне сонце». Концерт співака М. Алєксєєва 
21 

(20:00) 
– «Hiromi». Концерт нового дуету у складі джазового компози-
тора, піаністки Хіромі (Японія) та арфіста Е. Кастанеди (США) 

22 – Вперше в Києві концерт Національного хореографічного ан-
самблю Грузії «BATUMI» у супроводі оркестру 

26 – «Весна». Концерт та презентація нового альбому «Yellow» 
співачки Н. Катамадзе та гурту «Insight» (Грузія). До Дня неза-
лежності Грузії 

27 – Концерт співачки Х. Соловій, під час якого прозвучать пісні з 
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(20:00) дебютного альбому «Жива Вода» 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

7 
(18:00) 

– «Сміються й плачуть солов’ї». Вечір українського романсу за 
участю Героя України, н. а. України В. Зінкевича, Т. Матвієнко, 
О. Мухи, Р. Веремейчика, бандуриста, композитора Я. Джуся та 
Я. Бурлачука (тенор) 

18 Авторський вечір київського поета І. Якимова. Музичний супро-
від піаніста та композитора П. Ігнатьєва 

21 «Зірки Вірменії». Концерт за участю зірок вірменської естради: 
М. Царуканя, С. Аветисяна, Г. Мартиросяна, Г. Дабагяна, 
М. Мкртчяна. Ведучі – Г. Акопян та А. Габріелян 

Палац спорту: 

12 
(20:00) 

– «Jamala». Сольний концерт переможниці 61-го Міжнарожно-
го пісенного конкурсу «Євробачення-2016» Джамали (Сусани 
Джамаладінової) 

Центр культури та мистецтв НАУ: 

11 – «Діагноз – Вічність». Прем’єрна вистава театру «Натавара» 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського: 

14 – «John Patitucci». Концерт у виконанні гурту «Electric gitar 
quartet»  (США) у складі: Д. Патітуччі, А. Роджерса, С. Кардена-
са та Н. Смітта 

18 – «Вечірнє сонце». Акустична програма білоруського музиканта 
і поета, вокаліста та художнього керівника гуртів «Ляпис Тру-
бецкой» та «BRUTTO»  С. Міхалка. У концерті беруть участь 
музиканти гурту «BRUTTO» П. Третяк (гітара, клавішні інстру-
менти) та Д. Мельник (гітара, вокал)  

Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс»  
(у приміщенні Палацу культури ВАТ «Більшовик»): 

4, 18 – «Віднеси мене, серце» (фентезі за мотивами творів А. Чехова, 
О. Пушкіна, В. Шекспіра, П. Меріме, Е. Радзинського) 

5 – «Циган і в Африці циган» (народна музична комедія за моти-
вами п’єси О. Хабалова) 

11, 25 – Романтика романсу 
12 – «Весільний переполох» (фольклорна музична комедія) 
13 – «Посміхніться, Мами». Святковий концерт-подарунок до Дня 

матері 
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19 – «Карнавал в готелі «Табір» (музична мелодрама за мотивами 
п’єси О. Хабалова) 

26 – «Циганочка з виходом» (музична мелодрама в 2-х діях за мо-
тивами повісті М. Лєскова «Зачарований пілігрим») 

27 – «Вітаємо, Київ». Святковий концерт  театру  до Дня Києва 

Національний музей Тараса Шевченка: 

6, 13, 
20, 27 
(13:00) 

– «Я осилю Баха» (із циклу концертів-лекцій для дітей, присвя-
чених творчості видатних композиторів різних епох)  

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

14 
(17:00) 

– Концерт близькосхідної музики та етноджазової імпровізації 
від ансамблю «Avaye Del» 

28 
(18:00) 

– «Голоси епох». Концерт-екскурсія (спільно з Ансамблем соліс-
тів «Благовість») 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

14 
(15:00) 

– Концерт до 145-річчя від дня народження оперного співака, 
тенора Л. В. Собінова (1872-1934) 

Київська міська галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська, 1) 
Велика зала 

2  
(18:30) 

– «To be». Концерт української співачки К. Чілі та її гурту 
«Katya Chilli Group» із серії «Time for fun – кращі передвечірки з 
приводу гостин Євробачення в Україні» 

7  
(18:30) 

– Концерт «День Джазу» у виконанні з. а. України В. Соляника 

 
Галерея Висоцький на Воздвиженці (вул. Воздвиженська, 40): 

6 – «Інверсія» (поетична вистава). Прем’єра від Театру поезії 
«Razor Stage». Музика – О. Шеремета 

 
Дім освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницького, 57б): 

25 
(20:00) 

– «Акустичні історії». Концерт гурту «Black Maloka» у рамках 
проекту «Acoustic Stories» (серія акустичних концертів) 

ВИСТАВКИ 
Національний музей історії України: 

до 7 – «Втрачений світ». Виставка до 70-х роковин операції «Віс-
ла» (старовинні предмети одягу, писанки, дерев’яні скульпту-
ри, фоторепродукції  дерев’яних храмів Лемківщини тощо) 
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з 5 – Виставка до 135-річчя від дня народження історика, публі-
циста, політичного діяча В. К. Липинського (1882–1931) 

з 16 – «Образ символу: жіноча сорочка». Виставка українських жі-
ночих сорочок з етнографічної колекції музею 

протягом 
місяця 

– «Діра. Серпень чотирнадцятого… Досвід ненасильницького 
культурного спротиву». Виставка графічних робіт С. Захарова 
(художника з Донецька, який побував в полоні у російських 
бойовиків за свою творчість, та зобразив у своїх малюнках жа-
хіття російської окупації) 

 – «Життя віддане Богові та Україні». Виставка до 135-річчя від 
дня народження і 45-х роковин з дня смерті громадського, по-
літичного і церковного діяча, мовознавця, історика церкви, 
педагога І. Огієнка (1882–1972) 

 – «Зброя у колекції НМІУ: від давнини до сучасності» (прово-
диться вперше з 1930-х років) 

 – «Історія грошового обігу в Україні» 
 – Виставка-інсталяція «Історії з війни». 19 історій з життя 

АТО 
 – «Келих: історія та сучасність». Виставка келихів з колекції 

музею 
 – «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Виставка 

експонатів періоду 1922–1991 рр. з фондів музею (вироби з 
порцеляни, кераміки, скла і металу, агітплакати, газети тощо) 

 – «Пам’ятки книжкового мистецтва». Виставка стародруків з 
колекції музею 

 – «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., ікони, рушники, вибійчані дошки, ткані 
вироби) 

 – «Скарби династії Цін». Виставка артефактів китайської ку-
льтури кінця XVIII – початку XIX ст. (спільно з Музеєм істо-
ричного культурного надбання «Платар») 

 – «100 років Української революції. Відроджена держава». 
Виставка реліквій 1917 року: грошові монети та банкноти, 
марки, зброя, преса, бюлетені з виборів, нагороди тощо 

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3): 
до 18 – «Голодна симфонія». Фотовиставка-перформанс Л. Перегуди 

та К. Пілявської  
Національний заповідник «Софія Київська»: 

16.05 –
04.06 

– Мистецько-історичний фестиваль «Anna Fest» 

 Виставкові зали «Хлібня» 
до 7 –  «Світло Великоднього ранку». Колективна виставка живо-
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пису художників творчого об’єднання «Амальгама» (м. 
Львів) 

протягом 
місяця 

– «Чумацький шлях». Міжмузейний проект, присвячений 
взаєминам української та кримськотатарської культур (з ко-
лекцій Feldman Family Museum і Музею Олексія Шереметьє-
ва) 

 Будинок митрополита 
до 18 «Пробудження». Виставка живопису К. та С. Шаповалових 

(м. Київ) 
протягом 

місяця 
«Шедеври світового вбрання XVIII–XX ст. Сімейні традиції». 
Виставка європейського костюма та аксесуарів з колекції 
«Музею історії моди Марини Іванової» (весільний одяг, при-
краси, парасольки тощо; м. Київ) 

 Трапезна церква 
протягом 

місяця 
«Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські храми 
Києва» 

 Південна вежа Софійського собору 
протягом 

місяця 
«Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого собору 
ХІІ ст.» 

 У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовсь-
кого»: 

до 21 «Янголи України». Виставка живопису на склі Н. Курій-
Максимів (у рамках проекту «Запитай у янгола») 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 
протягом 

місяця 
(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 Володими-
ра Великого (бл. 956−15.07.1015) 

(корпус № 
25) 

– «Фрески церкви Спаса на Берестові XVII століття». 
Виставка до 1025-річчя Хрещення Київської Русі 

 Виставкова зала Успенського собору 
протягом 

місяця 
«Благословення Святої Гори Афон». Науково-
просвітницька виставка, присвячена 1000-літтю давньо-
руського чернецтва на Святій Горі Афон 

Національний історико-архітектурний музей  «Київська фортеця»: 
до 14 – Перший київський пленер сучасного мистецтва KYIV 

ART FORT 2017, де представлені твори художників:  
О. Ройтбурда, А. Савадова, Р. Михайлова та ін. 
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Національний художній музей України: 
з 5 – «Львів. СОЮЗники». Художньо-документальна виставка, 

до експозиції якої увійдуть архівні матеріали з історії м. 
Львова 1940-1980 рр. ХХ ст., зокрема продукція львівських 
заводів та підприємств, твори знакових художників, серед 
яких М. Добронравов, Р. Сільвестров, О. Аксінін, І. Франк 
та ін. 

Національний музей літератури України: 
до 10 – «”На пам’ять про Україну…”: інскрипти діячів 

української еміграції (I пол. XX ст.)». Виставка до 100-
річчя Української революції 

 
«Дивоцвіт 

– «Сад Любові та Радості України – країни Здійснення 
Мрій». Виставка робіт учнів спеціалізованих шкіл № 138, 
27, БДЮТ «Дивоцвіт» (м. Київ) та ін. 

до 20 – «Миші». Літературно-мистецький проект С. Атлантової 
(живопис, книжкова графіка, інсталяції) 

 – «Заворожуюча краса Японії, що надихає світ. Освітня 
дипломатія задля діалогу». Виставка, присвячена Року 
Японії в Україні (спільно з Центром творчості дітей та 
юнацтва «Шевченківець», м. Київ) 

протягом 
місяця 

– Виставка шаржів сучасної української літератури. Дружні 
шаржі луцького художника В. Черняка на відомих 
українських письменників 

Національний музей «Київська картинна галерея» (колишня назва – Київсь-
кий національний музей російського мистецтва): 

з 16 – «Античності сліди прекрасні». Виставка живопису, графі-
ки, скульптури та декоративного мистецтва з фондової коле-
кції музею 

до 30 – «Небезпечна подорож довжиною в життя». Виставка до 
175-річчя від дня нароження російського художника-
баталіста В. В. Верещагіна (1842–1904) 

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

до 14 «Springtime… весна панує». Виставка графічних робіт  
В. Брейша (у рамках проекту «Музика у творчості сучасних 
художників» до Міжнародного пісенного конкурсу 
«Євробачення–2017») 

16-28 Виставка живопису з колекції К. Шаповалова (м. Київ) 
протягом 

місяця 
Виставка графіки О. Редька (1948–2016) 
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Національний музей Т. Шевченка: 
до 14 – «Dakini». Виставка інсталяції та відео З. Ліхачової (в рамках 

проекту «Kyiv Art Week») 
з 16 – Виставка графіки Л. Бруєвич (м. Київ) 

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка: 
3–24 – «Вишитий Кобзар». Виставка І. Рябчука (м. Ірпінь, Київсь-

ка обл.) 
з 25 – «Наш золотоглавий Київ». Виставка живопису до Дня Киє-

ва (з фондової колекції музею) 
Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 12 – «Києво-Межигірський фаянс». Виставка з колекції музею 
до 19 – «Мистецька феєрія Олександра Опарія». Виставка 

петриківського розпису О. Опарія (м. Львів) 
з 17 – Виставка живопису С. Кириченка (м. Одеса) 

протягом 
місяця 

– Виставка вітражних розписів сучасних майстрів 
декоративно-ужиткового мистецтва м. Львова 

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

місяця 
– «Царство Флори». Виставка живопису, графіки та 
скульптури з фондів музею (виставковий зал експозиції 
«Європейська колекція») 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 
з 3 – «Символи безкрайнього степу». Виставка живопису 

сучасних українських художників (у рамках міжмузейного 
проекту «Чумацький шлях») 

з 12 – «Георгій Ткаченко. Акварелі». Виставка живопису 
художника, архітектора та бандуриста Г. К. Ткаченка (1898–
1993) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 
до 10 – «Атлас хвиль». Персональна виставка живопису І. Мамонь-

ка (м. Київ) 
до 24 – «Київський Пейзаж». Колективна виставка живопису та 

графіки українських художників (з фондової колекції музею) 
з 27 – Передаукційна виставка Аукційного дому «Епоха» (живо-

пис, графіка, скульптура, антикваріат тощо; м. Київ) 
Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»): 

4–13 – «Шалом Шолом-Алейхеме!». Виставка живопису та графі-
ки ізраїльського образотворчого мистецтва (до Дня перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 
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протягом 
місяця 

– «Курбас у Києві». Виставка до 130-річчя від дня наро-
дження актора, режисера, драматурга, теоретика театру, 
публіциста та перекладача Леся Курбаса (1887–1937), 
створена музеєм та Ярою Мистецькою Групою (м. Нью-
Йорк, США) 

 – «Живії струни України» (з колекції українських народ-
них музичних інструментів) 

Будинок-музей М. Заньковецької: 
протягом 

місяця 
– «За тиждень Великдень!». Виставка живопису А. Герман 
(м. Київ) 

 – «Мандри українського Одісея». Виставка до 160-річчя 
від дня народження актора і режисера М. Садовського 
(1856-1933) 

Музей книги і друкарства України: 
до 15 – Виставка понад 100 кращих книжок, виданих у різних 

країнах світу різними мовами для людей з особливостями 
слуху, зору та розумової активності (з колекції Міжнарод-
ної Ради дитячої та юнацької книги IBBY, Швейцарія) 

до 21 – «Музейні скарби». Книжкова виставка до 45-річчя з часу  
заснування Музею книги та друкарства України (1972) 

3–30 – «Невигадані нариси». Виставка живопису І. Акімової (м. 
Київ) 

Музей сучасного мистецтва України: 
до 21 – «Цвіт сакури». Виставка живописних та графічних робіт 

І. та Н. Дідиків, Н. Мирончук-Дідик, І. та О. Войтовичів (у 
рамках проекту «Семейные ценности – родинні зв’язки») 

Музей однієї вулиці: 
протягом 

місяця 
– Виставка живопису В. та Н. Марценюків (м. Київ) 

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

до 6 – «Nadelfest». Колективна виставка майстрів клаптикового 
шиття (музей Лесі Українки) 

до 15 – «1917–1921. Революція і люди». Виставка документів, 
світлин, особистих речей родини Старицьких (з фондової 
колекції музею), а також ужиткових речей початку ХХ ст. з 
приватної колекції О. Тетеріна (музей М. Старицького)  

Музей гетьманства: 
3–31 – «Таємниці фараонів» (частина відомої виставки «Історія 

життя Тутанхамона»: сучасні копії скульптур єгипетських 
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фараонів, маски виготовлені в Єгипті) 
10–31 – «Козак – душа правдивая». Виставка робіт В. Березово-

го (1938–2015) 
Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

з 5 – «Берег». Виставка до 110-річчя від дня народження пое-
та і перекладача В. О. Мисика (1907–1983) 

протягом 
місяця 

– «Зоряні сади». Виставка, присвячена письменникам, ла-
уреатам премії ім. М. Рильського за кращий художній пе-
реклад: С. П. Ковганюку (1902–1982) та Борису Тену 
(1897–1983) 

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

до 9 – «Чисте мистецтво». Виставка українського наївного мис-
тецтва (спільно з Національним центром народної культури 
«Музей Івана Гончара» та «РОДОВІД-галереєю») 

 Мала галерея 
з 12 – «Оглядовий майданчик». Виставка Д. Галкіна (інсталяції, 

фото, відео) 
Центральний будинок художника НСХУ: 

до 14 – ІІ Всеукраїнська виставка абстрактного живопису  
Будинок актора: 

15–31 – Виставка живопису та художньої вишивки О. Сокуренко 
(м. Черкаси) 

ГАЛЕРЕЇ  КИЄВА 
«АВС-арт»: 

4–26 – «Марія-мрія, Ганна-панна». Виставка жіночих портретів-
алегорій А. Діденко (м. Київ) 

ART «14 gallery» (пров. Михайлівський, 14): 
до 6 – «Seves/Живиця». Виставка живопису Анн Морганн 

(Франція). У рамках фестивалю мистецтв «Французька вес-
на в Україні» 

«Art Ukraine Gallery» (вул. М. Грушевського, 9а): 
протягом 

місяця 
– «Сон Гуллівера». Виставка живопису А. Савадова (м. Ки-
їв) 

«Vozdvizhenka Arts House» (вул. Воздвиженська, 32): 
до 28 – «Банери». Арт-проект С. Храмцова (м. Херсон) 

«Voloshyn gallery» (колишня «Мистецька збірка»):                
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до 21 – «Спогади майбутнього і минулого». Виставка живопису 
А. Валієвої (м. Київ) 

«Дім Миколи»: 
до 5 – «Тонка грань». Виставка живопису М. Шкарупи (м. Ки-

їв) 
до 6 – «Тимчасове явище». Виставка графіки М. Завального та 

О. Собко (м. Київ) 
18-28 – Звітна виставка гуртківців фотостудії КПДЮ (керівник 

– Я. Голубчик, м. Київ) 
 – «Фотографії як намальовані». Виставка фоторобіт вихо-

ванців Центру молоді ім. Д. Йордана (м. Краків, Польща) 
 Галерея мистецтв ім. О. Замостян (НаУКМА): 

до 6 – «Мої мандрівки». Виставка живопису та графіки  
В. Легкого ( Київська обл.) 

12–25 – Виставка живопису В. Гонтара 
«КалитаАртКлуб»: 

до 24 – «Полунична поляна». Виставка живопису та кераміки  
Г. та І. Григор’євих (м. Київ) 

«Карась Галерея»: 
до 9 – «Танці». Виставка живопису Е. Потапенкова (м. Київ) 

19–30 – «Психодарвінізм – еволюція психів». Виставка живопи-
су І. Чичкана (м.Київ) 

«Lera Litvinova Gallery» (вул. Кільцева дорога, 14): 
до 16 – «Ver Novum». Виставка живопису А. Крайнєвої (м. Ки-

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

до 17 – Виставка декоративно-ужиткового мистецтва О. Лебе-
дкіної    та Є. Сердюка (кераміка, пластика, скульптура 
тощо) 

«Митець»: 
3–11 – Виставка графічних робіт Г. Польового (м.Одеса) 
12–20 – Персональна виставка графіки Ю. Вариводи (м. Київ) 
20–31 – Виставка живопису М. Калашника (м. Київ) 

 
«ЦеГлинаАрт» (вул. Набережно-Лугова, 2в): 

11–27 – Всеукраїнський фестиваль сучасної кераміки «ЦеГлина 
– 2017» 
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«Nebo Art Gallery» (вул. Драгомирова, 14): 
до 9 – «Гравітація». Виставка живопису О. Кузнєцової (м. Ки-

їв) 
«НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2): 

до 20 – «Актуальний пейзаж». Колективна фотовиставка євро-
пейських фотографів: М. Кенна, Й. Судека, В. Селезньова 
та ін. 

PinchukArtCentre: 
з 11 – Виставка робіт 21 молодого художника з 16 країн світу, 

які увійшли до шорт-листа 4-ї Премії Future Generation 
Art Prize – всесвітньої арт-премії для молодих митців ві-
ком до 35 років.  

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):    
до 14 – «VIVAT, PASTEL!». Виставка робіт О. Животкова та 

О. Захарчука (1929–2013) 
«Триптих Арт»: 

до 9 – «TV. Obscura». Виставка містичних пейзажів А. Блудова 
(м. Київ) 

Центр української культури та мистецтва: 
до 5 – «Сонячний Великдень». Колективна виставка майстрів 

України: писанки, вишивка, кераміка, народні ляльки, ви-
тинанки, вітальні листівки тощо 

до 11 – «Багатослів’я мовчазних речей». Виставка видатних ук-
раїнських майстрів натюрморту (до 100-річчя від дня за-
снування Української академії мистецтв) 

 «Щербенко Арт Центр»: 
до 6 – «Деперсоналізація». Виставка живопису та скульптури 

н. х. України В. Сидоренка (м. Київ) 
«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 

до 21 – «За дужками». Виставка світлин 1960–1970-х років з 
фотоархіву  художника і графіка М. Вайнштейна (1940–
1981) 
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КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ 

ТРАВЕНЬ 
Серед дат, що відзначатимуться: 
 
01.05          – День міжнародної солідарності трудящих 
03.05  – Всесвітній день свободи преси 
05.05            –        Міжнародний день боротьби за права інвалідів 
08.05                      День пам’яті та примирення             
09.05  – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
14.05            –        День матері 
15.05  – Міжнародний день сім’ї 
17.05  – Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного 

    суспільства 
18.05  – Всесвітній день вишиванки 
   – День боротьби за права кримськотатарського народу 
   – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського 

    народу 
                     –        Міжнародний день музеїв 
20.05  – День науки 
   – День Європи 
21.05  – Всесвітній день культурного різноманіття задля  

    співробітництва та розвитку 
                    –         День пам’яті жертв політичних репресій 
22.05  – День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на  

    Чернечій горі поблизу Канева 
24.05  – День слов’янської писемності і культури 
25.05            –        День філолога 
27.05  – День працівників видавництв, поліграфії   

    і книгорозповсюдження 
 
 

*** 
1 – 90 років від дня народження Герасименка Василя Явтуховича, 

українського бандуриста, педагога, конструктора бандур, народного артиста 
України (1927–2015). 

– 85 років від дня народження Клименка Віктора Івановича, україн- 
ського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1932). 

– 85 років від дня народження Ярмолюка Миколи Яковича, україн- 
ського прозаїка, публіциста (1932). 
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– 75 років від дня народження Босовича Василя Васильовича, україн- 
ського драматурга, кіносценариста, продюсера, громадського діяча (1942). 

– 75 років від дня народження Колесник Євдокії Василівни, української 
співачки (сопрано), педагога, народної артистки України, лауреата Державної 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942).  

– 70 років від дня народження Костюкової-Альошиної Вікторії Дмитрів- 
ни, української співачки (ліричне сопрано), артистки оперети, народної артист-
ки України (1947). 

– 70 років від дня народження Лесюка Юрія Петровича, українського 
живописця, педагога, заслуженого художника України (1947). 

2 – 75 років від дня народження Куліша-Зіньківа Леоніда Зіновійовича, 
українського поета-сатирика, гумориста (1942–2007). 

3 – 120 років від дня народження Бортника Януарія Дем’яновича, укра- 
їнського актора, режисера (1897–1938). 

4 – 80 років від дня народження Чепіги Володимира Захаровича, укра-
їнського прозаїка, публіциста, редактора, педагога (1937). 

5 – 140 років від дня народження Волошина Михайла Івановича, укра-
їнського хорового диригента, співака (тенор), композитора, музичного критика 
та громадського діяча (1877–1943). 

– 110 років від дня народження Ірини Вільде (справж. – Полотнюк Да- 
рина Дмитрівна), української письменниці (1907–1982). 

– 105 років від дня народження Дальського (справж. – Нестеренко) Во-
лодимира Михайловича, українського актора, народного артиста СРСР, лау-
реата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1998). 

– 95 років від дня народження Ніколаєвої Ганни Тимофіївни, україн- 
ської актриси, народної артистки України (1922–2003). 

6 – 55 років від дня народження Вишеславського Гліба Анатолійовича, 
українського живописця, мистецтвознавця, критика (1962). 

7 – 80 років від дня народження Антонова Володимира Івановича, 
українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1937). 

– 80 років від дня народження Сивоконя Євгена Яковича, українського 
режисера-аніматора, художника, заслуженого діяча мистецтв України (1937). 

8 – 100 років від дня народження Лідера Данила Даниловича, українсь-
кого художника-сценографа, педагога, народного художника України, лауреата 
Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, Державної премії СРСР (1917–
2002). 

– 55 років від дня народження Олеся Ульяненка (справж. – Ульянов 
Олександр Станіславович), українського прозаїка, поета, лауреата Державної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка (1962–2010). 

9 – 75 років від дня народження Криворучка Ореста Івановича, україн- 
ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1942). 

– 75 років від дня народження Шейка Василя Миколайовича, україн-
ського культуролога, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 
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10 – 75 років від дня народження Сорокатого Леоніда Олексійовича, укра-
їнського художника, краєзнавця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (де-
коративний розпис, малярство; 1942). 

– 65 років від дня народження Бедусенка Сергія Валентиновича, укра-
їнського композитора, художника, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 60 років від дня народження Теличка Віктора Федоровича, українсь-
кого композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1957). 

– 55 років від дня народження Гулей Ольги Володимирівни, українсь-
кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, різьба на камені), 
заслуженого майстра народної творчості України (1962). 

11 – 80 років від дня народження Костенка Володимира Семеновича, 
українського кінодраматурга, режисера, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. 
Шевченка (1937–1990). 

12 – 120 років від дня народження Олександра Лана (справж. – Коршак 
Кирило Юхимович), українського поета і археолога (1897–1943). 

– 70 років від дня народження Чулка Миколи Федоровича, українського 
живописця, заслуженого художника України (1947). 

– 65 років від дня народження Лещенка Євгена Олександровича, україн- 
ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1952). 

13 – 95 років від дня народження Андрусенка Миколи Івановича, укра-
їнського актора, народного артиста України (1922–2010). 

– 60 років від дня народження Демченко Людмили Ярославівни, укра-
їнського археографа, архівіста, палеографа, заслуженого працівника культури 
України (1957). 

14 – 125 років від дня народження Сокирка Володимира Костянти- 
новича, українського актора, народного артиста УРСР (1892–1983). 

– 65 років від дня народження Мельника Юрія Михайловича, україн- 
ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури Украї-
ни (1952). 

15 – 150 років від дня народження Дрімцова Сергія Прокоповича, укра-
їнського композитора, хорового диригента, фольклориста, журналіста, худож-
ника, громадського діяча, заслуженого артиста УРСР (1867–1937). 

– 90 років від дня народження Платонова Анатолія Георгійовича, україн- 
ського живописця, народного художника України (1927–2005). 

16 – 200 років від дня народження Костомарова Миколи Івановича, ро-
сійського і українського  історика, письменника, критика, етнографа, фолькло- 
риста (1817–1885). 

– 75 років від дня народження Коломійця Ростислава Григоровича, укра- 
їнського режисера, театрознавця, драматурга, педагога, заслуженого діяча мис-
тецтв України (1942). 

17 – 105 років від дня народження Контратовича Ернеста Рудольфови-
ча, українського живописця, народного художника України (1912–2009).  
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– 100 років від дня народження Єгорова Євгена Павловича, україн- 
ського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 
(1917–2007).  

– 95 років від дня народження Дімарова Анатолія Андрійовича, україн- 
ського письменника-прозаїка, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев- 
ченка (1922–2014).  

18 – 105 років від дня народження Собка Вадима Миколайовича, укра-
їнського письменника, сценариста, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев-
ченка (1912–1981). 

– 70 років від дня народження Нікітіна Володимира Васильовича, укра- 
їнського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України (1947). 

– 60 років від дня народження Мельника Михайла Васильовича, укра- 
їнського актора, режисера, сценариста, народного артиста України, лауреата 
Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1957). 

19 – 85 років від дня народження Ребра Петра Павловича, українського 
поета, прозаїка, драматурга, критика (1932–2014). 

20 – 95 років від дня народження Чендея Івана Михайловича, україн- 
ського письменника, сценариста, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шев- 
ченка (1922–2005). 

– 75 років від дня народження Скунця Петра Миколайовича, україн- 
ського поета, перекладача, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевчен- 
ка (1942–2007). 

– 65 років від дня народження Кондрашевської Лідії Іванівни, україн- 
ської співачки (лірико-колоратурне сопрано), народної артистки України (1952–
2008). 

21 – 65 років від дня народження Лесі Степовички (Булах Олександра 
Несторівна), української поетеси, прозаїка, перекладача, публіциста, заслуженого 
працівника культури України (1952). 

– 65 років від дня народження Яковчука Олександра Миколайовича, 
українського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 60 років від дня народження Самолевської Ольги Юзефівни, укра- 
їнського кінорежисера, документаліста, сценариста, поетеси (1957). 

22 – 80 років від дня народження Клименка Федора Максимовича, 
українського живописця, графіка, народного художника України (1937). 

♦ 156-та річниця перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі 
поблизу Канева (1861). 

23 – 70 років від дня народження Шевченка Станіслава Олексійовича, 
українського поета, перекладача, сценариста, заслуженого діяча мистецтв Укра-
їни, заслуженого діяча культури Польщі (1947). 

24 – 135 років від дня народження Стеценка Кирила Григоровича, укра-
їнського композитора, хорового диригента, громадського діяча, священика 
(1882–1922). 
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– 105 років від дня народження Стельмаха Михайла Панасовича, укра-
їнського письменника, драматурга, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев-
ченка, Героя Соціалістичної Праці (1912–1983). 

– 90 років від дня народження Лабенка Леоніда Васильовича, українсь-
кого живописця, народного художника України (1927–2000). 

25 – 110 років від дня народження Злочевського Петра Опанасовича, 
українського художника театру, народного художника УРСР, заслуженого дія-
ча мистецтв Грузинської РСР (1907–1987). 

– 80 років від дня народження Томенка Миколи Даниловича, українсь-
кого поета, драматурга, прозаїка, публіциста, заслуженого діяча мистецтв Укра-
їни (1937). 

– 75 років від дня народження Нестерчука Мирона Матвійовича, укра-
їнського поета, перекладача (1942). 

– 75 років від дня смерті Олекси Десняка (справж. – Руденко Олексій 
Гнатович), українського письменника (1909–1942). 

26 – 100 років від дня народження Бжеського Ігоря Юрійовича, україн-
ського кінорежисера, театрознавця (1917–1986). 

– 90 років від дня народження Мандрик-Куйбіди Катерини Михайлів-
ни, української поетеси, фольклористки, громадсько-політичного діяча (1927–
2004). 

– 80 років від дня народження Вітченка Дмитра Івановича, українсько-
го актора, народного артиста України (1937). 

– 75 років від дня народження Кутасевич Рози Миколаївни, українсько-
го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра 
народної творчості України (1942). 

– 60 років від дня народження Бенюка Богдана Михайловича, україн-
ського актора театру і кіно, педагога, політичного та громадського діяча, народ- 
ного артиста України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шев- 
ченка (1957).  

27 – 80 років від дня народження Шакало Поліни Антонівни, українсь-
кого живописця, народного художника України (1937). 

28 – 140 років від дня народження Волошина(справж. – Кирієнко-
Волошин) Максиміліана Олександровича, російського поета, перекладача, 
художника-пейзажиста, художнього та літературного критика (1877–1932). 

– 65 років від дня народження Василенка Олександра Миколайовича, 
українського співака (баритон), народного артиста України (1952). 

29 – 115 років від дня народження Каракіса Йосипа Юлійовича, україн- 
ського архітектора, художника, педагога (1902–1988). 

30 – 145 років від дня народження Малицької Костянтини Іванівни, 
української поетеси-пісняра, прозаїка, драматурга, перекладача, бібліографа, 
редактора та педагога (1872–1947). 

– 130 років від дня народження Архипенка Олександра Порфировича, 
українського скульптора, живописця, графіка, одного із основоположників ку-
бізму в скульптурі (1887–1964). 
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– 65 років від дня народження Яциняка Василя Ільковича, українського 
хорового диригента, педагога, народного артиста України (1952). 

– 60 років від дня народження Білозір Оксани Володимирівни, україн-
ської естрадної співачки (сопрано), політичного та громадського діяча, народ-
ної артистки України (1957). 

31 – 135 років від дня народження Бертьє (справж. – Ліфшиць) Давида 
Соломоновича,  українського скрипаля, диригента, педагога, заслуженого дія-
ча мистецтв УРСР (1882–1950). 

 
Матеріал підготували        співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
Тел. (044) 425–23–26 
Ел. пошта: dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 

mailto:div@nplu.org

	МИСТЕЦЬКИЙ ТРАВЕНЬ–20170F(
	Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції
	Театральні прем’єри
	Національна опера України:
	Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
	Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки:
	Київський національний академічний театр оперети:
	Київський академічний Молодий театр:
	Київський академічний драматичний театр на Подолі:
	Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
	Київський академічний театр юного глядача на Липках:
	Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
	Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва:
	Театр «Золоті ворота» (у приміщенні Театру пластичної драми на Печерську, вул. Шовковична, 7а):
	Київський драматичний театр «Браво»:
	Театр «Актор»:
	Новий драматичний театр на Печерську (у приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас»):
	Дикий театр (на сцені Київської малої опери, вул. Дегтярівська, 5):
	Театр «Тысячелетие»:
	На сцені Київського національного академічного театру оперети:

	Театральні гастролі
	На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):
	На сцені Центрального будинку художника НСХУ:

	Концерти та інші заходи
	Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка:
	Національний будинок органної та камерної музики України:
	Національна опера України:
	Національний палац мистецтв «Україна»:
	Національна музична академія України ім. П. Чайковського (Консерваторія):
	Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському національному академічному театрі оперети:
	Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва:
	Національний цирк України:
	Будинок актора:
	Будинок кіно:
	Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
	Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:

	Виставки
	Національний музей історії України:
	Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
	Національний історико-архітектурний музей  «Київська фортеця»:
	Національний художній музей України:
	Національний музей літератури України:
	Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного музею російського мистецтва):
	Національний музей Т. Шевченка:
	Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
	Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
	Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
	Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
	Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»):

	ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
	Календар знаменних і пам’ятних дат
	Травень

