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МИСТЕЦЬКИЙ ВЕРЕСЕНЬ–2017  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Мандрівний фестиваль документальних фільмів України та Польщі 

«Lampa.doc» (21.07–03.09, міста Луцьк, Червоноград, Кропивницький, 

Житомир, Запоріжжя, Умань) 

 «Дні Мистецтва Перформанс у Львові» (28.08–03.09) 

 ХІ Міжнародний ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного та 

пародійного кіно (22.08–08.09, м. Вінниця) 

 V Одеська бієнале сучасного мистецтва «Зона турбулентності» (26.08–

30.09) 

 Покази найкращих документальних стрічок Міжнародного фестивалю 

кіно та урбаністики «86» у рамках проекту «86: Післямова» (31.08–10.09, 

міста Донецької та Луганської областей) 

 Міжнародний фестиваль сучасного вуличного мистецтва «Respublica» 

(01–03.09, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) 

 Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва «BIRUCHIYO17»  

(03–17.09, о. Бірючий, Генічеський р-н, Херсонська обл.) 

 Х Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва 

ГОГОЛЬFEST–2017 (07–17.09, м. Київ, ВДНГ, Нац. центр О. Довженка, 

Київський акад. драм. театр на Подолі) 

 VIII Міжнародний поетичний фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ» 

(07–10.09, м. Чернівці) 

 IV Міжнародний дитячий кінофестиваль «NEXT» (08–09.09, м. Одеса) 

 VI українсько-польський «Фестиваль Партнерства» у м. Львові (08–10.09) 

 Фестиваль-відкриття українсько-німецького Року мов (09–10.09, м. Київ, 

Контрактова площа) 

 XXIV Міжнародний книжковий «Форум видавців у Львові» (13–17.09) 

 VIII Львівський міжнародний бібліотечний форум (13–16.09) у рамках 

XXIV Міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові». Тема – 

«Бібліотека – від ідеальної до ефективної» 

 Форум із дизайн-мислення та інновацій (14–15.09, м. Київ, Інноваційний 

парк UNIT City) 

 Міжнародний театральний фестиваль «Мандрівний вішак» (15–17.09, м. 

Луцьк, Волинська обл.) 

 83-й Міжнародний конгрес ПЕН-клубу (17–24.09, м. Львів) 

 Міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK–2017 (18–22.09, м. Київ) 

 V Міжнародна наукова конференція «Бережанська гімназія: сторінки 

історії», присвячена 75-й річниці від дня створення Української 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 



 2 

Повстанської Армії (19.09, м. Бережани, Тернопільська обл., 

Бережанський краєзнавчий музей) 

 Міжнародний джазовий фестиваль «Odessa JazzFest» (22–24.09, м. Одеса) 

 ІІ Рівненський міжнародний кінофестиваль «Місто Мрії» (26–30.09) 

 Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва 

«LINOLEUM–2017» (28.09–01.10, м. Київ, Нац. центр О. Довженка) 

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

 Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев на вулиці–2017» 

(29.09–08.10, м. Львів) 

 Національний мистецький фестиваль «Кропивницький–2017» (30.08–

03.09, м. Кропивницький, Кіровоградська обл.) 

 Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв «Боромля» (02–03.09, м. 

Тростянець, Сумська обл.) 

 Всеукраїнський духовий собор R-500 духовне свято «Блага вість–R–500» 

(03.09, с. Пересопниця, Рівненська обл., Культурно-археологічний центр 

«Пересопниця») 

 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Музей як візуальний 

текст культури» (05–06.09, м. Черкаси, Черкаський обл. худож. музей) 

 Фестиваль Княжа родина/Regio genus (08–10.09, м. Київ, Нац. заповідник 

«Софія Київська») 

 ІІ музичний фестиваль «Polyana» (08–10.09, с. Поляна, Свалявський р-н, 

Закарпатська обл.) 

 ІІІ Фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон», присвячений 130-річчю 

будівлі Одеського нац. театру опери та балету (08–17.09, м. Одеса) 

 Всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення» 

(10–17.09, м. Коломия, Івано-Франківська обл.) 

 ІІ фестиваль анімації «Равлик-фест» (15–17.09, м. Бердянськ, Запорізька 

обл.) 

 Всеукраїнський семінар «Сучасні тенденції розвитку краєзнавчої 

бібліографії в бібліотеках України» (21–22.09, м. Одеса, Одеська нац. 

наукова бібліотека) 

 ІІ щорічний фестиваль короткого метру «Де кіно» (22–23.09, м. Київ, на 

території студії «Film.ua») 

 47-й Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Вересневі 

самоцвіти» (26.09–01.10, м. Кропивницький, Кіровоградська обл.) 

 Фестиваль молодих українських художників (28.09–29.10, м. Київ, 

НКММК «Мистецький Арсенал») 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

8 – Д. Пуччіні «Флорія Тоска» (опера на 3 дії) 

14 – Ю. Шевченко «За двома зайцями» (балет на 2 дії за мотивами 
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однойменної п’єси М. Старицького) 

17 – М. де Фалья «Ночі в садах Іспанії», «El sombrero de tres 

picos» («Трикутний капелюх»), балети на 1 дію 

27 – С. Рахманінов «Алєко» за поемою О. Пушкіна «Цигани» 

(опера на 1 дію), М. Равель «Болеро» (балет на 1 дію) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

 Основна сцена 

10, 20 – А. Міллер «Всі мої сини» 

12, 15 – «Життя – це сон» за однойменною п’єсою П. Кальдерона де 

ла Барка 

21 – Ж.-Б. Мольєр «Скупий, або Школа брехні» (комедія на 2 дії) 

28 – О. Островський «Ліс» (комедія на 2 дії) 

29 – «Великі комбінатори» (вистава на 2 дії за мотивами роману  

І. Ільфа і Є. Петрова «Дванадцять стільців») 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

21 – 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 

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

антрактом) 

Київський академічний театр «Колесо»: 

8, 9, 10 – «Блаженний острів, або Отак загинув Гуска» (гротескно-

сатирична комедія за п’єсою М. Куліша «Отак загинув Гуска») 

Київський академічний Молодий театр:  

10, 22 – Т. Леттс «Серпень: Графство Осейдж» (специфічна комедія) 

16, 17 – Я. Реза «Різня» (ексцентрична комедія) 

 Камерна сцена 

13, 30 – О. Купрін «Яма» (оголена правда на 2 дії) 

 Мікросцена 

13, 28 – Н. Ворожбит «Саша, винеси сміття» (драма на 1 дію) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

28 – А. Курков «Останнє приземлення, або один день із життя 

внутрішнього органу» (комедія абсурду) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

8, 30 – Т. Реттіган «Не оставляй меня» (драма любові за п’єсою 

«Глибоке синє море») 

9 – І. Жаміак «Человек, который платит (Идеальная семейка)» 
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(авантюрна комедія) 

21 – Л. Герш «Любовь… на ощупь…» (світла історія у повній 

темряві; вистава на 2 дії за п’єсою «Ці вільні метелики») 

 Мала сцена 

9 
(15:00) 

– В. Шекспір «Дванадцята ніч, або що захочете» (пустотлива 

комедія на 2 дії) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

 Велика сцена 

23 – Н. Саймон «Білоксі Блюз» (позажанрова вистава) 

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

30 
(12:00) 

– «Невидима з солодкого королівства» (казка на 2 дії за 

мотивами казки-комедії «Чарівний пензлик» В. Зиміна) 

 Мала сцена 

2 

(11:00, 

13:00), 

16 

(11:00, 

13:00) 

– «Сонечко в тобі» (музична притча) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 

8, 30 – Г. Ібсен «Примари» (драма на 1 дію) 

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

24 – М. Мітуа «Акомпаніатор» (трагіфарс) 

 Мікросцена 

24 
(19:30) 

– М. Веллєр «Хочу в Париж» (моновистава-анекдот не без мо-

ралі) 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

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

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

Дніпра: 

16, 24  
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– В. Смєхов «Алі-Баба» (мюзикл для дітей від 4-х років) 

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

15 Театр сучасної хореографії «Київ модерн-балет»: 

– «In pivo veritas» (балет на 1 дію на ірландську народну  му-

зику та музику доби Ренесансу) 
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– «Вгору по ріці» (балет на 1 дію на музику О. Родіна) 

17 – Ж. Колодуб, Л. Колодуб «Пригоди Гекльберрі Фінна» за ро-

маном Марка Твена (мюзикл на 2 дії) 

29 – Дж. Пуччіні «Богема» (опера на 2 дії) 

 Артистична вітальня 

22 – «Backyard (Задвір’я)». Балет на 1 дію на музику С. Рахмані-

нова та сучасних композиторів 

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

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

5, 6 – А. Аламо «Сьогодні вечері не буде» (коктейль із трагедії та 

трилеру) 

7, 23 – П. Ар’є «Кольори» (жива історія) 

9, 29 – Г. Ібсен «Гедда Габлер» (драма) 

17 – 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, 22 – В. Сігарєв «Детектор брехні» (типу комедія), Т. Трунова 

«КостяКатяМамаЧай» (комедія з привидами) 

Театр «Актор»:  

6, 20 – А. П. Чехов «Ведмідь» та «Освідчення» (комедія на 2 дії) 

17, 24 – Ч. Паланік «Бійцівський клуб» (відкрита репетиція) 

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

 Верхня сцена 

8, 25, 

29 

– М. Смілянець «Кефір, зефір і кашемір» (іронічна комедія без 

антракту) 

30 – О. Зверліна «Лише ім’я» (мелодрама в стилі джаз) 

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

 Нижня сцена 

17 – М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (казка) 

Дикий театр: 

16 – М. М. Бушар «Том на фермі» ((не)ніжна вистава). Спільний 

проект «Дикого театру», Львівського театру ім. Лесі Українки 

та «Мистецького Арсеналу». Відбудеться в рамках фестивалю 

Гогольfest на сцені 6 (вул. Васильківська, 1) 

22 – «Бути знизу» (вистава для жінок). Вистава відбудеться у при-

міщенні Національного центру театрального мистецтва ім. Ле-

ся Курбаса 
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23 – «Виталик» за п’єсою В. Ченського «Улис» (вистава про чоло-

віків) на сцені 6 (вул. Васильківська, 1) 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ): 

У виставково-театральній залі Національного історико-архітектурного музею 

«Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24а) 

9 – А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» (для дорослих та 

дітей від 8 років) 

16 – Е. Потіньє «Танго втрьох» (комедія) 

17 – Г. де Мопасан «Намисто», «Пампушка» (зворушливі жіночі 

історії) 

30 – Дж. Орвелл «Колгосп тварин» (дуже жорсткий фарс з політи-

чним і соціальним підтекстом) 

Новий драматичний театр на Печерську (у приміщенні Дому освіти та 
культури «Майстер Клас»):  

16 – «Прекрасне» (безсмертні діалоги мертвих чоловіків; музич-

на вистава без антракту за творами Платона, О. Пушкіна, А. і 

Б. Стругацьких) 

22 – Д. Макміллан «Легені» (сучасна британська драма). За під-

тримки Британської Ради в Україні 

29, 30 – Ф. Достоєвський  «Альоша» (за романом «Брати Карамазо-

ви») 

Театр ”МіжІІІКолон” (на сцені актового залу Коледжу інформаційних систем 

і технологій Київського нац. економічного університету ім. В. Гетьмана, Львів-

ська пл., 14): 

22, 24 – «Гоголь. Травнева ніч» (вистава-сказання про ніч з гуляння-

ми та дурницями) 

Театр «Тысячелетие»:  

Камерна сцена 

7 – «Жажда» (еротична мелодрама за мотивами роману В. Набо-

кова «Камера обскура») 

28 – «Хочу заміж» (комедія-водевіль за п’єсою А. П. Чехова 

«Пропозиція» та оповіданням «Керівництво для тих, хто бажає 

одружитися») 

 

*  *  * 

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

25 – «Як потратити мільйон, якого немає, та інші історії єврейсь-

кого хлопчика». Антрепризна вистава-комедія за мотивами од-
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нойменного твору Г. Корогодського за участі О. Вертинського, 

Д. Вівчарюка, В. Біблів та ін. 

На сцені Мистецько-концертного центру ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: 

21 – М. Веллєр «Хочу в Париж» (моновистава-анекдот не без мо-

ралі). Вистава Київської академічної майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я» 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

7 – А. Курейчик «Витівки ангелів» (фантастична комедія за мо-

тивами п’єси «Исполнитель желаний»). Антрепризна вистава 

за участі В. Горянського, Р. Писанки, М. Максим’юка, В. Сер-

гєєвої 

18 – Д. Б. Прістлі «Небезпечний поворот» (детектив в англійсько-

му стилі). Антрепризна вистава за участі О. Богдановича,  

О. Вертинського, Л. Смородіної, А. Савченко,  

К. Кістень, Н. Васько, А. Ємцова 

19 – «Сублімація любові» (за п’єсою А. де Бенедетті). Антреприз-

на вистава за участі О. Сумської, Є. Паперного, В. Борисюка 

21 – «№13, або Олінклюзив» (ексцентрична комедія за одноймен-

ною п’єсою Р. Куні). Антрепризна вистава за участі О. Вертин-

ського, В. Горянського, С. Соломки, О. Папуші, Л. Ребрик та 

ін. 

30 – «Ілюзії кохання» (комедія). Антрепризна вистава за участі О. 

Жураківської, В. Біблів, Д. Рибалевського, О. Нагрудного 

На сцені Палацу культури ім. С. П. Корольова (вул. М. Василенка, 15): 

23 
(17:00) 

– М. Мак-Донах «Каліка з острова Інішмаан». Вистава Театру-

квартири «СквоZняк» 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

На сцені НМАУ ім. П. І. Чайковського (Консерваторія): 

24 – П. І. Чайковський «Лебедине озеро» у виконанні 

«CLASSICAL GRAND BALLET» 
 Гастролі Закарпатського академічного обласного українсь-

кого музично-драматичного театру ім. братів Ю.-А. та  

Є. Шерегіїв 
16 – «Вільні метелики» (за мотивами твору Л. Герша) 
17 – «Білий нігер» (драма на 2 дії за мотивами роману К. Чапека 

«Гордубал») 
17 

(12:00) 
– «Велике жабеня» (музична казка за п’єсою Л. Устинова) 
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На сцені Будинку архітектора: 

 Гастролі Театру «На Ніжинській» (м. Одеса) 
20 – С. Злотников «Прийшов чоловік до жінки…» (комедія на 2 

дії) за участі І. Охотніченко та О. Агоп’яна 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

14 Відкриття 154-го концертного сезону 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Р. Кофман), солістка – Е. Вірсаладзе (фор-

тепіано) 

15 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти». Дири-

гент і соліст – В. Соколов (скрипка), соліст – М. Борисоглєбсь-

кий (скрипка) 

16 Хіти ХХ століття (твори легендарних джазових і поп-

виконавців та композиторів) 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз), солісти – М. Мелешко (вокал), В. Костенко 

(вокал), А. Гордій (флейта) 

17 «Italia Festival Barocco». За підтримки Посольства Італій-

ської Республіки в Україні, Італійського інституту культу-

ри в Україні 

– Київський камерний оркестр. Диригент і соліст – А. Бернар-

діні (гобой, Італія) 

18 «Від класики до джазу» 

– Київський квартет саксофоністів (керівник – Ю. Василевич, 

саксофон-сопрано), М. Мимрик (саксофон-альт), О. Москален-

ко (саксофон-тенор), С. Гданський (саксофон-баритон). Участь 

беруть: С. Хмельов (ударні), С. Супрун (контрабас), В. Полян-

ський (фортепіано), О. Мороз (кларнет) 

20 ЄВГЕН СТАНКОВИЧ – 75! 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – В. Сіренко), Національна заслужена ака-

демічна капела України «Думка» (художній керівник – Є. Сав-

чук), солісти – В. Соколов (скрипка), О. Бойко (баритон) 

21 «Наддніпрянське весілля» 

– Київський академічний театр українського фольклору «Бере-

гиня» (художній керівник – М. Буравський) 

22 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – М. Дядюра), соліст – А. Баришевський 

(фортепіано) 

23 – Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (дири-

гент – В. Матюхін), солісти – Б. Стельмашенко (флейта),  
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М. Шутко (скрипка), Д. Таванець (фортепіано) 

24 Концерт-вистава «Я – Романтика!» для читця, хору, скри-

пки, бандури і фортепіано  

Виконавці: Герой – О. Рудько (читець), Д. Зуєва (фортепіано), 

М. Васильченко (скрипка), Р. Солоненко (бандура), хор Київ-

ського муніципального академічного театру опери і балету для 

дітей та юнацтва (хормейстер-постановник і диригент – А. Ма-

сленнікова), ідея – А. Масленнікова, О. Рудько, Д. Тодорюк, 

сценарій і режисер-постановник – Д. Тодорюк 

26 «Розмова небожителів» 

– Автор проекту – Н. Сікорська (клавесин), А. Кушнір (флей-

та), Г. Коновалов (скрипка), К. Підвисоцька (барокова скрип-

ка), А. Чайкін (віолончель) 

27 Прем’єра 

– Національний президентський оркестр (диригент – М. Гу-

сак), солісти – А. Полуденний (віолончель), А. Голоднюк (сак-

софон-сопрано) 

29 Валентин Сильвестров–80! 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Р. Кофман), соліст – О. Любимов (форте-

піано) 

30 «Сезон джазу» 

– Біг-бенд Національного академічного духового оркестру Ук-

раїни (диригент – О. Вікулов), солістка – К. Пурцеладзе (вокал) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

7 Відкриття 37-го концертного сезону 2017–2018: Парад 

органістів (концерт перший) 

– Н.а. України І. Калиновська, н.а. України В. Кошуба, з.а. 

України В. Балаховська, з.а. України І. Харечко, Г. Бубнова, М. 

Сидоренко 

9 Музика Й.С. Баха та Й. Гайдна (концерт другий) 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (головний 

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

11 Перлини української та світової музичної спадщини 

(концерт третій) 

– Камерний ансамбль «Київ», камерний ансамбль «Київ-

Брасс», н.а. України І. Калиновська (орган), з.а. України А. 

Ільків (труба), з.а. України І. Пліш (сопрано), з.а. України М. 

Ліпінська (мецо-сопрано), С. Андрощук (тенор), В. Чікіров 

(ліричний баритон), С. Котко (колоратурний бас), Т. Рой 

(флейта), з.а. України К. Баженова (фортепіано) 

12 Чарівний світ Італії 

– Н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. України Н. Лаврєнова 
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(мецо-сопрано), з.а. України Н. Пилатюк (скрипка), з.а. 

України І. Харечко (орган), Т. Войтех (фортепіано) 

13 – Камерний ансамбль «Равісан», з.а. України Н. Кравченко 

(фортепіано), Т. Рой (флейта), з.а. України Н. Пилатюк 

(скрипка), О. Мороз (кларнет), М. Сидоренко (орган) 

15 – З.а. України Н. Пилатюк (скрипка), з.а. України  

В. Балаховська (орган), С. Андрощук (тенор), С. Котко 

(колоратурний бас) 

16 – З.а. України І. Харечко (орган) 

18 Італійський сувенір 

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

України І. Пліш (сопрано), з.а. України К. Баженова 

(фортепіано), Г. Бубнова (орган) 

19 До 220-річчя від дня народження Ф. Шуберта (1797–1828) 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

струнний квартет «Nota bene», н.а. України І. Кучер 

(віолончель), н.а. України В. Кошуба (орган), Т. Войтех 

(фортепіано) 

20 На відстані століть 

– М. Сидоренко (орган) 

21 До Різдва Пресвятої Богородиці. «Аве, Марія!» 

– Н.а. України В. Кошуба (орган), з.а. України М. Ліпінська 

(мецо-сопрано), І. Іщак (контртенор), з.а. Бурятії Л. Реутова 

(фортепіано) 

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

(орган), В. Чікіров (ліричний баритон) 

23 «Пасакалія» 

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

 

Другий фестиваль камерного хорового мистецтва  

імені Віктора Іконника: 

25 Відкриття фестивалю (концерт перший) 

– Муніципальний камерний хор «Київ» (художній керівник і 

диригент – М. Гобдич), камерний хор «Intermezzo» (художній 

керівник і диригент – В. Яценко) 

26 «Воскресіння твоє оспівуємо» (концерт другий) 

– Камерний хор «Воскресіння» (м. Рівне, художній керівник і 

диригент – О. Одинець), Академічний камерний хор  

ім. В. Палкіна Харківської обласної філармонії (художній 

керівник і диригент – А. Сиротенко), камерний хор «Софія» 

(художній керівник і диригент – О. Шамрицький) 

27 Закриття фестивалю. 

Й. С. Бах – «Страсті за Матвієм» (концерт третій) 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (головний 
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диригент, н.а. України В. Іконник-Захарченко) 

28 – Камерний ансамбль «Київ-Брасс» 

30 Музика Й. С. Баха 

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

Г. Бубнова (орган) 

Національна опера України: 

5 – Гала-концерт хору Національної опери України. Диригенти – 

н. а. України М. Дядюра, з. д. м. України Б. Пліш 

9 – Гала-концерт артистів балету  

10 – Г. Малер «Симфонія № 2» у виконанні симфонічного оркест-

ру та хору Національної опери України. Диригент – н. а. Укра-

їни М. Дядюра. Солісти – К. Бахрітдінова, З. Кушплер (Віден-

ська державна опера, Австрія) 

23 
(19:00)

24 
(12:00) 

– Концерт японських барабанщиків. Організатори: Посольство 

Японії в Україні, Національна опера України за підтримки Мі-

ністерства культури України 

25 – Гала-концерт з нагоди 85-річчя від дня народження н.а. СРСР 

А. Б. Солов’яненка (1932–1999) 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

1 – Концерт пам’яті М. Мозгового до дня народження компози-

тора за участі І. Білик, З. Огнєвіч, О. Пономарьова, В. Павліка, 

В. Ткаченка, А. Кудлай, О. Білозір, Н. Шестак та ін. 

6 
(18:00) 

– 27-й національний конкурс «Міс Україна 2017» 

14 – «Zucchero. Black Cat». Вперше в Києві концерт відомого іта-

лійського музиканта, виконавця в жанрі блюз Дзуккеро (Аде-

льмо Форначаррі)  

26 – «Бессонница». Ювілейний концерт К. Орбакайте (РФ) 

27 – «Музична платформа». Концерт за участі О. Білозір, О. По-

номарьова, В. Павліка, Н. Могилевської, гуртів «TIK», «НЕА-

НГЕЛИ» та ін. 

30 – Ювілейний концерт львівського гурту «Піккардійська тер-

ція». До 25-річчя з часу створення колективу 

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

14 – Гала-концерт. Урочисте відкриття 5-го концертно-

театрального сезону 

16 – «Серце лебедя». Музична вистава за щоденниками видатної 

російської балерини А. Павлової 

19 – «Відродження Баттерфляй». Концерт до 145-річчя від дня 

народження Соломії Крушельницької (1872–1952) за участі 
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солістів київських театрів і колективів 

26 – «Легенди вітчизняної опери». Вечір до 85-річчя від дня на-

родження н.а. СРСР Анатолія Солов’яненка (1932–1999) за 

участі солістів київських театрів і колективів 

29 – «Музика осіннього листя». Музично-поетичний вечір до 

Міжнародного дня музики 

Театр «Тысячелетие»: 

 Камерна сцена 

2  
(15:00) 

– Шоу мильних бульбашок 

9  
(15:00) 

– Інтерактивне хімічне шоу 

16  
(15:00) 

– «Кріо шоу». Інтерактивна науково-розважальна програма для 

дітей «Захоплююча хімія» 

23  
(15:00) 

– Ілюзійне шоу для дітей за участі фокусника-ілюзіоніста  

С. Корольова 

Національний цирк України: 

14 (15:00), 16, 23 (16:00),  

17, 24 (12:00),  

30 (12:00, 16:00) 

– Нова циркова вистава «Supermen на арені» 

Будинок актора: 

8 – «Проект: ЗОЛТАН». В концерті звучатимуть твори класика 

угорської музики Золтана Кодая та сучасного українського 

композитора Золтана Алмаші. Виконавці: М. Скрипа (скрип-

ка), З. Алмаші (віолончель), Р. Рєпка (фортепіано) 

15 – І. Аліфанов «Шафа, гроші, наречена» (комедія-фарс). Виста-

ва театру «ШкаFF» 

17 – «The Greatests Orchestras of the 20th Century». Джазовий ор-

кестр Big “Yellow” Band презентує нову концертну програму, 

присвячену найвідомішим біг-бендам ХХ-го століття 

18 – «Master Piano. Станіслав Христенко». Концерт піаніста  

С. Христенка 

21 – «Намисто красних пісень». Вечір народної музики за участі 

Академічного камерного хору «Хрещатик» 

Будинок архітектора: 

7 – Концерт голандського композитора-мінімаліста та лютніста 

Йозефа ван Віссема 

16 – А. Вівальді «Пори року». Новий концертний проект «Kyiv 

Metropolis Orchestra» 
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Київська мала опера (вул. Дегтярівська, 5): 

14  
(20:00) 

 – «Белое на Черном Live». Італійські арії та російські романси 

у виконанні випускниці київської консерваторії Ю. Бузовкіної 

(сопрано) за участі піаніста і композитора В. Мироненка-

Михейшина  

Національний комплекс Експоцентр України (ВДНГ): 

3, 10, 17, 24 
(21:00) 

– «Танці з зірками». Шоу-проект каналу «1+1» 

Національний спортивний комплекс «Олімпійський»: 

23 – Концерт італійського співака Андреа Бочеллі (тенор) за учас-

ті Національного заслуженого академічного симфонічного ор-

кестру України та Заслуженого академічного українського на-

родного хору України ім. Г. Верьовки. Диригент – М. Рота, со-

прано – М. Алейда, скрипка – А. Петришак, спеціальний гість – 

З. Огнєвич 

Центр культури і мистецтв СБУ (вул. Іринінська, 6): 

7 – «З любов’ю до вас». Ювілейний творчий вечір композитора 

та виконавця Л. Ничипорука за участі О. Дзюби, С. Мирводи, 

О. Василенка, Є. Костенко 

Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс»  

(у приміщенні Палацу культури ВАТ «Більшовик»): 

15 – Циганський театр «Романс». Святковий концерт до відкриття 

XXV театрального сезону 

16, 29 – «Карнавал в готелі «Табір» (музична мелодрама за мотивами 

п’єси О. Хабалова) 

17 – «Циганочка з виходом» (музична мелодрама на 2 дії за моти-

вами повісті М. Лєскова «Зачарований пілігрим») 

21 – Романтика романсу. Камерний концерт при свічках 

22 – «Циган і в Африці циган» (народна музична комедія за моти-

вами п’єси О. Хабалова) 

23 – «Весільний переполох, або Одружуються тільки по любові» 

(фольклорна музична комедія) 

24, 30 – «Циганські ночі» (фантасмагорія за мотивами творів Л. Кос-

тенко, Ф. Гарсіа Лорки, О. Пушкіна, О. Блока та циганської по-

етеси Папуші) 
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Національний заповідник «Софія Київська»: 

7  – «ТЕЛЬНЮК: Сестри». Концерт вокального дуету заслужених 

артисток України Галини та Лесі Тельнюк за участі Заслужено-

го академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, 

диригент – О. Орлова 

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

24 
(17:00) 

– Концерт класичної європейської інструментальної музики в 

межах проекту «Музичні вечори у Ханенків» 

Музей історії Києва: 

28 – Творчий вечір з. а. України, актора, співака та режисера  

О. Ігнатуші 

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

2 – Концерт паризького гурту «Les Lapins Superstars»  

Національна кіностудія ім. О. Довженка (просп. Перемоги, 44): 

30 – «Live». Сольний концерт культового чілійсько-

американського музиканта Ніколаса Джаара 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

2  
(20:00) 

– Концерт класичної музики на соборній площі за участі сим-

фонічного оркестру «Віртуози Києва», Національної заслуженої 

академічної капели України «Думка» (номінант на премію 

«Греммі»). Диригент –  Д. Яблонський (США–Ізраїль, номінант 

на премію «Греммі») 

PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2): 

Серія кінопоказів в рамках фільмової програми «HALF-LIFE», що про-

ходить у PinchukArtCentre у партнерстві з Національним центром  

О. Довженка: 

5 – Показ короткометражних фільмів «Чорнобиль. Хліб на роз-

ломі» (1986), «Ланцюгова реакція» (1978), «Невиданий аль-

бом» (1991), «Поруч з мирним атомом» (1984), «Смертельна 

хмара Чорнобиля» (1992) 

12 – Показ документального фільму «Ламбада для хілерів» 

(1991), знятого в рамках авторського циклу В. Олендера «Де-

в'ять років з екстрасенсами» 

19 – Показ фільму «Фанат» (1989). Режисер – В. Феоктистов 

26 – Показ фільму «Серп і молот» (1994)  

 



 15 

Палац спорту: 

16 – «BATTLE SCHOOL HIP HAP SERIES 2017». Танцювальне 

шоу світового масштабу. Світові легенди брейк-данса та хіп-

хопа з США, Азії, Європи проти українських колег 

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

7 – «З любов’ю до вас». Ювілейний творчий вечір композитора 

та виконавця Л. Ничипорука за участі О. Дзюби, С. Мирводи, 

О. Василенка, Є. Костенко 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

до 17 –  Міжнародна виставка японських ляльок (у рамках Року 

Японії в Україні) 
протягом 

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

АТО 

 – «Естетика символу: жіноча сорочка». Українські жіночі 

сорочки з етнографічної колекції музею 

 – «Державу не твориться в будучині, Державу будується 

нині…». До 110-річчя від дя народження поета, археолога, 

політичного діяча О. Ольжича (1907–1944) 

 – «Зброя у колекції НМІУ: від давнини до сучасності» 

(проводиться вперше з 1930-х років) 

 –  «Історія грошового обігу в Україні» 

 – «Князі та гончарі: Нові дослідження посаду 

давньоруського Вишгорода». Міжмузейний проект 

 – «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Вироби з 

порцеляни, кераміки, скла і металу, агітплакати, газети 

тощо 1922–1991 рр. з фондів музею 

 – «Мистецтво незалежності». Виставковий проект до Дня    

незалежності України (живопис, інсталяції, фото- та 

відеоматеріали) 

 – «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми 

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

дошки, ткані вироби) 

 – «Серпень 1991-го». До Дня незалежності України (фото, 

документи, рукописи тощо) 

 – «Скарби Сумської землі». Виставка Лебединського 

монетно-речового скарбу (з колекції музею) 
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Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

7–28 –   «Погляд жінки». Живопис О. Гребенюк (м. Київ) 

з 9 –  Живопис М. Отковича (м. Львів) 
 Будинок митрополита 

до 26 – «Шедеври світового вбрання XVIII–XX ст. Сімейні 

традиції». Виставка європейського костюма та аксесуарів з 

колекції Музею історії моди М. Іванової (весільний одяг, 

прикраси, 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 со-

бору ХІІ ст.» 

 У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовсь-

кого»: 
протягом 

місяця 
– «З гончарного саду». Кераміка випускників КДІДПМіД 

ім. М. Бойчука 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус № 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з коле-

кції Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника)» 
(корпус № 3) – «Шлях до Світла». До 1000-ліття упокоєння Святого 

рівноапостольного князя Київського Володимира  

Великого (бл. 956−15.07.1015) 
(корпус № 4) – «Князі Острозькі: європейський вимір української іс-

торії» (лицарські обладунки, зброя, церковні старожит-

ності, стародруки Острозької друкарні, картини, гра-

вюри, документи тощо) 

 – Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва) 
(корпус № 25) – «Фрески церкви Спаса на Берестові XVII століття». 

До 1025-річчя Хрещення Київської Русі 

Національний художній музей України: 

протягом      

місяця 
– «Проект Енеїда». До 175-річчя від першої публікації по-

еми     І. Котляревського «Енеїда» (живопис, графіка, теат-

ральні афіші, фото, книжкові видання тощо) 
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Національний музей літератури України: 

з 8 –  Виставка народного мистецтва с. Щітки Вінницького р-

ну, Вінницька обл. (у рамках Всеукраїнської культурно-

мистецької акції «Мистецтво одного села») 
протягом    

місяця 
– «Письменники-державотворці». До Дня незалежності 

України 

  – «Поет суворого життя». До 110-річчя від дня народження 

поета, археолога, політичного діяча О. Ольжича (1907–

1944) 

  – «Український віночок». Творчі роботи вихованців Київ-

ської дитячої школи мистецтв № 2 ім. М. Вериківського  

(до Дня незалежності України) 

  – «Які щасливі очі у казок…». До Дня знань (матеріали з 

фондів музею, видавництв та приватних  колекцій худож-

ників) 

Національний музей «Київська картинна галерея» (колишня назва – Київсь-

кий національний музей російського мистецтва): 

з 12 – «Геній і море. Традиції, пошуки, відкриття».   

До 200-річчя від дня народження І. К. Айвазовського 

(1817–1900)  
протягом 

місяця 
– «Мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст.». Роботи  

М. Врубеля, М. Нестерова, творчих об’єднань: «Бубновий 

валет», «Блакитна троянда» та ін. 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

8-17 – «Вірменія сьогодні». Живопис сучасних вірменських 

художників 

Національний музей Тараса Шевченка: 

до 3 – «Мода ХІХ століття в акварелях Тараса Шевченка». 

Портрети авторства Т. Шевченка, репродукції робіт його 

сучасників – О. Брюллова, В. Гау, П. Соколова та вбрання 

першої половини XIX ст. 

 –    «Портрет солдата». Фотовиставка В. Ясинської (м. Київ) 

 – «Шовковий шлях». Живопис сучасних китайських 

художників 

до 10 – «Невідоме Межигір’я». Присвячено історії Києво-

Межигірської фаянсової фабрики (скульптура, живопис, 

фото, документи тощо) 

5–17 –  До 70-річчя від дня народження Н. Чернової (живопис;  

м. Київ) 

12–24 – «Фіксація уявного». Живопис О. Гнилицького (1961–2009), 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEwqjc06bVAhWEJ5oKHfXjA_kQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fmus.art.co.ua%2Fdytyacha-shkola-mystetstv-2-im-m-verykivskoho%2F&usg=AFQjCNFGlrZRCue-hTrGO9VERL_hHF6pRQ
http://kyiv-online.net/events/arts/vystavka-moda-hih-stolittya-v-akvarelyah-tarasa-shevchenka/
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В. Сидоренка, В. Цаголова 

з 19 – «Ретроспективна виставка Анатолія Коломійця». До 90-

річчя від дня народження художника А. Коломійця (1927–

2014; Україна–США) 

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка: 

протягом 

місяця 
– «Вишивка авангарду».  Відтворені ескізи  художньої ви-

шивки українських художників-авангардистів початку ХХ 

ст. (за сприяння Президентського фонду Л. Кучми «Украї-

на»)  

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 3 – Пам’яті Л. Богинського (1947–2007; художня кераміка) 

до 10 – «Барви Полісся». Композиції з художньої соломки М. Кли-

мовича та випускників Овруцької малої академії народних 

мистецтв та ремесел (Житомирська обл.) 

8–30 – Кераміка М. Галенка (м. Київ) 

15–30 – «La Fress». Сучасний одяг М. Шелудько та В. Пассе (м. Ки-

їв) 

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

до 3 – «Подорожі едокко».  Кольорова  гравюра  і твори  декорати-

вно-ужиткового мистецтва XVII–XIX ст. (у рамках Року Япо-

нії в Україні) 

 – «Малярство польське». Живопис  XVIII – початку XX ст. з 

колекції Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. 

Возницького (в межах проекту «Європейський вимір») 

з 8 –   «Тіні зимового саду». Живопис та графіка К. Калиновича 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 10 – «З янголом у човні». До 95-річчя від дня народження 

з.м.н.тв. України А. Рак (1922–2014; живопис на склі) 

до 24 – «Іван Гончар. Живопис: типи, обряди, вбрання українців». 

До дня пам’яті н. х. України І. М. Гончара (1911–1993) 

з 14 – Живопис Є. Світличного (у рамках проекту «Великий пере-

віз») 

з 28 – «Крізь вушко голки долю переллю». До 60-річчя від дня на-

родження з.м.н.тв. України Н. Іпатій (вишивка; смт Решетилі-

вка, Полтавська обл.) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 10 – «Мій Київ». Виставка живописних пейзажів (з колекції му-

зею) 

 5–17 – «Країна». Фотовиставка Л. Марущак (українсько-

канадський проект) 
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з 19 – Живопис Ю. Шаповала (м. Полтава) 

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

торії міста Києва»): 

до 24 – «Художники-Амбасадори. Українська Австраліана». Живо-

пис та графіка українсько-австралійських художників з коле-

кції музею та Бережанського краєзнавчого музею (Тернопіль-

ська обл.) 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»): 

до 15 –   «Від Запоріжжя до Хайфи: три покоління художників».  

Живопис та графіка династії Левенштейн 

з 20 –  Графіка М. Глейзера (ескізи костюмів до вистави «Тев’є-

Тевель» Нац. акад. драм. театру ім. І. Франка за твором Шо-

лом-Алейхема  «Тев’є – молочар») 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

з 7 – До 10-річчя Міжнародного фестивалю сучасного мистец-

тва Гогольfest (друковані матеріали, афіші, світлини тощо) 
протягом 

місяця 
– «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 

 – «Курбас у Києві». До 130-річчя від дня народження акто-

ра, режисера, драматурга, теоретика театру, публіциста та 

перекладача Леся Курбаса (1887–1937). Виставку створено 

музеєм та Ярою Мистецькою Групою (м. Нью-Йорк, США) 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

до 15 – «М. Заньковецька і М. Садовський – найяскравіше сцені-

чне сузір’я українського театру». До дня народження М. 

Заньковецької (1854–1934; фото, архівні документи, кос-

тюми, особисті речі тощо) 

з 16 – «Марія Заньковецька і корифеї української сцени на світ-

линах відомого фотографа і одного з піонерів кінозйомки». 

До 160-річчя від дня народження А. К. Федецького (1857–

1902) 
протягом 

місяця 
– «В сузір’ї Марії Заньковецької». Присвячено лауреаткам 

премії ім. М. Заньковецької різних років 

 – «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.» 

Музей книги і друкарства України: 

до 4 – «Українська гривня доби Незалежності». Українські монети 

 і банкноти  ХХ – початку ХХІ ст. (до Дня незалежності Укра-

їни) 

6-20 – Живопис В. Копайгоренка (м. Київ) 

з 7 – Книжково-ілюстраційна виставка до 125-річчя від дня наро-



 20 

дження шевченкознавця, редактора-видавця М. М. Новицько-

го (1892–1964) 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 3 – «Канікули». Живопис, графіка  та скульптура  українських 

митців з фондової колекції музею 

з 7 –   «Під абажуром». Живопис, графіка, інсталяції родини 

Рапопорт-Файнерман-Агамян (у рамках проекту «Семейные 

ценности – родинні зв’язки») 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
– «Колажі». Фото, малюнки, інсталяції О. Муратова  

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, 

П. Саксаганського, М. Старицького: 

6–24 – «”В наймах у сусідів”: польськомовний доробок Івана 

Франка». До дня народження письменника, вченого, 

перекладача, громадського діяча І. Я. Франка (1856–1916; 

Музей М. Старицького) 

8–27 – «Імпровізації». Живопис О. Морозової, М. Луніва,  

    М. Сидоренка та В. Кошляка (м. Київ; Музей Лесі 

Українки) 

з 18 – «Кароль Шимановський – від Тимошівки до Лозанни». До 

135-річчя від дня народження композитора, педагога, 

музичного діяча К. М. Шимановського (1882–1937; Музей 

Лесі Українки) 

Музей гетьманства: 

 до 3 – «В обіймах рідної землі». Живопис К. Калин (м. Київ) 

 до 5 – Живопис В. Франчука (м. Київ) 

 11-30 – «Слава Україні!». Живопис А. Івахненка (м. Київ) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 9 – «Двері в прожите». До  100-річчя від дня народження поета, 

журналіста, з. д. м. України О. Я. Ющенка (1917–2008) 

з 22 – «Білоруської пісні владар». До 135-річчя від дня народжен-

ня білоруського письменника, перекладача, громадського та 

політичного діяча Якуба Коласа (1882–1956) 

Національний музей «Чорнобиль»:  

до 10 – «Окіаґарі-кобоші для Фукушіми: солідарність від України». 

Виставка японських ляльок (у рамках Року Японії в Україні) 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 10 –  Всеукраїнська художня виставка, присвячена Дню 
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незалежності України 

15–24 – «Я – Митець». X художня благодійна виставка, 

представлена ГО «Барви Життя»  

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

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

до 10 –  «Краще ніж оригінал». Живопис В. Реунова (Велика Бри-

танія) 

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

до 17 – «Танцюристи вночі». Фотовиставка  Дж. Меттера (США) 

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

до 19  –   «Snake Kiss». Живопис та графіка Л. Репко (псевд. Lizave, 

м. Київ) 

PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2): 

3 
(12:00–21:00) 

– «PinchukArtCentre Art Day». Фестиваль сучасного мис-

тецтва для дітей та молоді 
протягом 

місяця 
– «Крихкий стан». Твори М. Абрамович (Сербія), Ай 

Вейвея (Китай), К. Мотти (Колумбія) та ін. 

 – «Федір Тетянич. Канон Фрипулья» Роботи                    

Ф. Тетянича (1942–2007) 

 – «Батьківщина в огні».  Твори С. Браткова, В. Кожухаря,  

І. Чичкана, групи «Перці» та ін. (з колекції 

PinchukArtCentre) 

 – «Versus». Роботи Ю. Голуб, З. Ісупової, А. Клейтман  

(5-й проект у рамках PAC-UA. Переосмислення) 

«Port creative hub» (вул. Набережно-Хрещатицька, 10а): 

до 13 – «Новий час». Скульптура і фото Д. Шуміхіна (м. Київ) 

Арт-галерея «Мануфактура» (Обухівське шосе, 2): 

до 15 –  –  «Розбіжність реальності».  Живопис С. Луценка (м. Київ) 

Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21): 

до 10 –  «Люди Голови Клітки». Живопис та скульптура В. Кри-

шовського (м. Київ) 

Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31): 

до 14 –  Арт-проект «”Нерозкриті таємниці” творчого об’єднання 

“Арт-Хотин”». Живопис В. Козяр, М. та І. Кириленків 

Галерея «Дім Миколи» (вул. Івана Мазепи, 13): 

9-21 – Живопис А. Гориславець (м. Київ) 
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 – «Профіль». Художні роботи гуртківців майстерні Д. Доро-

гостайського 

з 21 – «Х – діалоги». Фотовиставка Всеукраїнського ТО «Клуб 

фотографії» (м. Київ) 

Галерея «Дукат» (вул. Рейтарська, 8б): 

до 5 – «Київ. Контрасти часу». Фотографії В. Марущенка,  

І. Пап, О. Ранчукова та І. Гільбо 

Зона креативних мануфактур Izone (вул. Набережно-Лугова, 8): 

до 28 – «Крістофер Макос: Доба Енді Воргола». Фотографії             

К. Макоса (США) 

«КалитаАртКлуб» (вул. Малопідвальна, 21/8): 

до 3 – «Іловайський Деісис». Пам’яті українських військових, 

полеглих під час Іловайської трагедії 

«Карась Галерея»: 

4–26 – Живопис В. Покиданця (м. Миколаїв) 

з 28 – Живопис А. Блудова (м. Київ) 

Культурний центр «America House Kyiv» (вул. М. Пимоненка, 6): 

6–26 – «The Noise». Роботи О. Трофименко та Я. Коломійчука   

(інсталяції з тканин та картини на тканині) 

«Митець»: 

1–9 – Виставка живопису сучасних українських художників 

11–20 – Графіка В. Гончаренка (м. Київ) 

21–30 – Живопис родини Ягодкіних (м. Київ) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

протягом 

місяця 
– «Ранок». Живопис О. Захарчука та скульптура О. Дяченка 

«Триптих Арт»: 

до 5 – «Енергія спокою». Скульптура Г. Кисельової (м. Київ) 

Центр візуальної культури (вул. Глибочицька, 44): 

з 8 – «Сірий куб». Відеоколаж українських фільмів  

90-х, світлини О. Бурлаки та відео німецького режисера  

Л. Кахане 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

до 8 – «Музика на полотні». Живопис та графіка І. Марчука  

(м. Київ) 



 23 

Центр української культури та мистецтва: 

2–23 – «Україна зоряної мови, Україна Божого Буття». Клаптикове 

шиття Н. Янчуковської (м. Київ) 

«Щербенко Арт Центр»: 

6–17 – «Інтроструктура». Інсталяція А. Надуди (у рамках Міжна-

родного фестивалю сучасного мистецтва Гогольfest–2017) 

з 22 – «Відео». Відеороботи Д. Галкіна (м. Дніпро) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ВЕРЕСЕНЬ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

01.09  – День знань 

08.09  – Міжнародний день грамотності 

– Міжнародний день солідарності журналістів 

 09.09  – День дизайнера-графіка 

– День українського кіно 

   – День фізичної культури і спорту 

15.09  – Міжнародний день демократії 

21.09  – Міжнародний день миру 

22.09  – День партизанської слави 

26.09  – Європейський день мов 

27.09  – Всесвітній день туризму 

30.09  – Всеукраїнський день бібліотек 

– Міжнародний день перекладача 

 
Докладніше про дати місяця: 

 
 
Матеріал підготували       працівники відділу ДІФ Інформаційного 

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

http://www.nplu.org/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2017/kalend-2017.pdf
mailto:div@nplu.org

