МИСТЕЦЬКИЙ КИЇВ, ТРАВЕНЬ – 2018*
Серед дат, що відзначатимуться:
01.05
03.05
05.05
08.05
09.05
13.05
15.05
17.05

–
–
–
–
–
–
–
–

21.05

–
–
–
–
–
–
–
–

22.05

–

24.05
25.05
26.05

–
–
–

31.05

–

17.05
24.05
27.05

–
–
–

18.05

19.05

*

День праці
Всесвітній день свободи преси
Міжнародний день боротьби за права інвалідів
День пам’яті та примирення
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
День матері
Міжнародний день сім’ї
Всесвітній день телекомунікації та інформаційного
суспільства
День вишиванки
День боротьби за права кримськотатарського народу
День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944)
Міжнародний день музеїв
День пам’яті жертв політичних репресій
День Європи
День науки
Всесвітній день культурного різноманіття задля співробітництва
та розвитку
День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі
поблизу Канева
День слов’янської писемності і культури
День філолога
День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження
Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням
Головні релігійні свята:
Вознесіння Господнє
Рівноапостольних Кирила і Мефодія
День Святої Трійці (П’ятдесятниця)
Докладніше про дати місяця:

У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення.
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ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

**

 Урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над
нацизмом
у
Другій
світовій
війні
(08–09.05):
http://kreschatic.kiev.ua/ua/5051/news/1524493047.html
 І Міжнародний конкурс виконавців на духових та ударних інструментах
(02–07.05, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського)
 2-а частина Київської бієнале 2017 «Київський Інтернаціонал
’68
СЬОГОДНІ» (проект у форматі міжнародного форуму мистецтва й знання;
11–25.05, Будинок кіно): http://vcrc.org.ua/68-now/
 ІІІ Фестиваль українського аматорського театру «День театру» у рамках
культурно-мистецького театрального проекту «Theatre Day Fest» (12–14.05)
 VI Міжнародний фестиваль «Каштановий рояль» (16–20.05, Дім освіти та
культури «Майстер Клас»)
 II Міжнародний фестиваль світла і медіа-мистецтва «Kyiv Lights Festival»
(18–20.05)
 Фестиваль мистецтва «Kyiv Art Week» (18–27.05): http://kyivonline.net/events/arts/festyval-mystetstva-kyiv-art-week-2/
 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна» (21–25.05,
Національна філармонія України)
 V Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен
Кінофест» (25.05–03.06, м. Київ та інші міста України)
Всеукраїнський
конкурс
юних
композиторів-виконавців
 XVIІ
«Жива музика» (25–26.05)
 Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (27.05–03.06)
 VIIІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» (30.05–03.06,
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»): https://artarsenal.in.ua/uk/knizhkovij-arsenal/pro-proekt/

Театральні прем’єри
Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-05-2018
– П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії). За участі
15
зірок світового балету - М. Голдінга (Канада) та з. а. України
Н. Мацак
20
(12:00)
**

– Ю. Шевченко «Буратіно» (балет на 2 дії за мотивами казки
О. Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно»).

Повний репертуар місяця див. за посиланням.
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Поновлення

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=052018&poster&f_premiere=true
Основна сцена
– Г. фон Кляйст «Розбитий глек» (комедія на 2 дії)
18

3, 12

Камерна сцена ім. С. Данченка
– «Земля» (містерія на 1 дію за романом О. Кобилянської)

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
Основна сцена
5, 13, 24 – С. Стівенс «Загадкове нічне вбивство собаки» (вистава на 2 дії
за однойменним романом М. Хеддона)
6, 27

– Н. П. Коуард «Оголена зі скрипкою» (комедія без антракту)

12, 19
(12:00)

– «Чарівник Смарагдового міста» (музична вистава-казка без
антракту за мотивами твору О. Волкова)

19, 25

– В. Мухарьямов «Спасибі, Марго!» (лірична комедія з
антрактом)
Нова сцена
– «Актрисі завжди вісімнадцять…» (вистава без антракту за
п’єсою Д. Маррелла «Спогади»)

3, 31
(20:00),
5, 20, 27
(17:00)
21, 28
(20:00)
1, 27
(19:30)
11, 31
(19:30)

– Ася Котляр «Наша кухня» (трагікомедія на 1 дію)
Сцена під дахом
– Е. Олбі «Що трапилось у зоопарку» (драма з елементами
фарсу без антракту)
– А. Міллер «Ціна» (драма без антракту)

3

Київський національний академічний театр оперети:
http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/A1-traven%60-18-pechat%60723x1024.jpg
– Г. Канчелі «Ханума» (мюзикл на 2 дії за п’єсою А. Цагарелі)
10
17

– «Маруся Чурай» (поетична драма за історичним романом у
віршах Ліни Костенко)

25, 26, 31 – Дж. Бока «Скрипаль на даху» (мюзикл на 2 дії)
Київський академічний театр «Колесо»:
http://teatrkoleso.kiev.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83
%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2018
Камінна зала
– Е. Еліс, Р. Рііс «Double double (дабл дабл)» (романтичний
3, 4
трилер)
Київський академічний Молодий театр:
http://molodyytheatre.com/afisha/2018-05
Основна сцена
– А. Герус, О. Вертегел «Спасіння архонта. Variations of life»
30
(одноактний балет/пластичний театр). Спільний проект Театру
сучасного танцю Ukrainian Dance Theater та Київського
академічного Молодого театру
31

5, 19
20
3, 25

– «Second floor», «Ми» (сучасні одноактні балети; ідея,
хореографія, постановка – К. та А. Водзянські). Спільний
проект незалежного об’єднання творчих людей baza.artpeople та
Київського академічного Молодого театру
Камерна сцена
– В. Сігарєв «Фантомні болі» (документальна драма без антракту)
– О. Селін «Парашутист» (смертельна комедія без антракту)
Мікросцена
– Л. Каганов «Епос хижака» (фентезі без антракту)

5, 19, 26 – В. Винниченко «Брехня» (лабораторія правди)
27

– Д. Димітріадіс «Insenso» (опера без музики)

Київський академічний драматичний театр на Подолі:
http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
Театральна вітальня
4, 25, 31 – А. Чехов «Сильніше пристрасті, більше, ніж любов» (комедія)
4

6, 15, 20 – Д. Фо «Вільні стосунки» (рецепт сімейного щастя)
18

– К. Чапек «Мати» (історія однієї сім’ї)

– А. Курков «Останнє приземлення, або Один день із життя
внутрішнього органу» (комедія абсурду)
Нова сцена
10, 11, 12 – Л. Піранделло «Шестеро характерів ненаписаної комедії…»
(комедія у пошуках автора)
26

13

– А. Крим «Льовушка» (розповідь про єврейське щастя)

20

– П. Ар’є «Дівчина з ведмедиком, або Неповнолітня…» (кохання
без табу на 2 дії, за мотивами роману В. Домонтовича
«Дівчина з ведмедиком»)

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2018-05.html
– «Дім на краю душі» (вистава на 2 дії за мотивами п’єси
3, 30
«Іфігенія» Д. Нігро)
29

– Д. ван Ковелер «Умовно звільнені» (урок щастя; вистава на 2
дії)

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
Детальніше: http://tuz.kiev.ua/afisha/May_2018
Велика сцена
– В. Підмогильний «Місто» (ілюстрації до роману)
4
(18:00)
12, 26

2, 8
(16:00),
29
(19:00)

– «Дон Жуан» (комедія за творами Лесі Українки,
Ж.-Б. Мольєра, О. Пушкіна)
Мала сцена
– Ю. Винничук «Місце для дракона» (аполітичний детектив на
2 дії)

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
http://www.suzirja.org.ua/afisha.html
Велика сцена
– «І Небо, і Земля» (лірична комедія за п’єсою М. Себастіана
1, 3
«Безіменна зірка»)
10, 11

– Д. Гнатюк «Кафе ”Республіка“» (політична драма на 2 дії)
5

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»:
http://www.akadempuppet.kiev.ua/?page_id=5337
Велика зала
– Ю. Ентін, В. Ліванов «Бременські музиканти» (вистава на 2 дії
2, 16, 30
для дітей від 4-х років)
(12:00),
24
(18:00)
6
(11:00),
12
(11:00,
13:00),
13, 27
(13:00)

– Н. Гернет «Гусеня» (вистава для дітей від 3-х років)

9, 17, 31
(18:00)

– Ю. Шаповал «Красуня та Чудовисько» за казкою
Г.-С. Вільньов та Ж-М. Бомон (казка-мюзикл для дітей від 5-ти
років)

11, 25

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

Мала зала
2, 9, 17, – М. Богомаз «Каляки-маляки» (візуально-тактильна вистава для
дітей від 0 до 3-х років)
23, 24, 30
(10:30)
6, 26
(10:30,
12:30),
12, 16
(10:30)

– О. Кузьмін «Пригоди Івана Голика» (вистава для дітей від 4-х
років)

18
(12:00)

– Г. Усач «Чому ростуть діти?» (вистава-таємниця для дітей від
3-х років)

19, 27
(10:30,
12:30)

– М. Рибалка, Т. Сільченко «Хлопчик-з-мізинчик» (вистава для
дітей від 4-х років)

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Дніпра: http://puppet-theater.kiev.ua/index.php?page=8
– Е. Фарджон «Принцеса на даху» (вередлива казка для дітей від
5
6

(11:00,
13:00)

3-х років)

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2):
http://www.musictheatre.kiev.ua/
– Дж. Пуччіні «Богема» (опера на 2 дії)
4
26

10

– «Історії у стилі танго» (сучасний балет на 1 дію на музику
А. П’яццолли та ін.)
Артистична вітальня
– «Шляхи кохання» (концерт-вистава солістів театру)

Театр «Золоті ворота» (у приміщенні Театру пластичної драми на Печерську,
вул. Шовковична, 7а):
http://www.zoloti-vorota.kiev.ua/
– С. Ґьоснер «Каліки» (комедія про двох хлопців, які
6, 20, 29
розмовляють про дівчат)
Київський драматичний театр «Браво» (вул. О. Гончара, 79):
http://www.theatre-bravo.com.ua/teatr/
12, 22, 30 – Ю. Бучма «Він. Дружина. Коханка» (комедія)
Новий драматичний театр на Печерську:
http://newtheatre.kiev.ua/afishi/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
– «Альоша» (вистава за романом Ф. Достоєвського «Брати
13
Карамазови»)
(18:00)
17
20
(18:00)

– Д. Макміллан «Легені» (сучасна британська драма). За
підтримки Британської Ради в Україні
– «Прекрасне» (безсмертні монологи мертвих чоловіків; виставапритча за творами Платона, О. Пушкіна, А. і Б. Стругацьких)

Центр мистецтв «Новий український театр»:
http://nut.kiev.ua/content/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B
D%D1%8C-0
«Новий український театр»
Верхня сцена
11, 21 – М. Смілянець «Методи виховання малих засранців» (сімейні
сцени без антракту)
7

18

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

20

– Н. Халезін «Упс!.. Я прийшов» (комедія-притча)

13
(12:00)

Театр «Божа корівка»
Нижня сцена
– М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (пригоди на природі;
казка для дітей від 4-х до 9-и років)

Дикий театр: http://wild-t.com.ua/repertuar/
На «Сцені 6» (вул. Васильківська, 1):
– «Ла ла лай но» (вистава про зради та перемоги)
16
(20:00)
Незалежний театр «Мізантроп»:
22

На сцені «Малої опери» (вул. Дегтярівська, 5):
– «Король Убю». Вистава за мотивами п’єси А. Жаррі

Театр «Актор»:
–
21

«Приємна несподіванка» (сцени на межі фарсу за Дж.
Бароном). За участі н. а. України О. Вертинського та А.
Ємцова
***

На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка:
– П. Чайковський «Спляча красуня» (балет на 2 дії, сучасна
23
версія). Лібрето, хореографія, постановка Раду Поклітару.
Вистава Академічного театру «Київ Модерн-балет»

На сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі
Українки:
– А. Чехов «Три сестри» (танцдрама). Вистава незалежного
23
театру «Мізантроп»

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
– «Він – моя сестра» (епатажний детектив). Антрепризна
16
вистава за участі народних артистів України А. Хостікоєва,
8

В. Горянського та ін.
На сцені Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського
(Консерваторія):
– «І тільки смерть розлучить нас» (комедія на 2 дії за п’єсою
28
А. Ніколаї). Антрепризна вистава за участі н. а. України
О. Ступки, заслужених артистів України К. Кістень,
К. Костишина
На сцені Центрального будинку художника НСХУ:
– «1984» (пластична драма за мотивами Дж. Орвелла). Вистава
13
театру-студії «SPLASH»
31

– Р. Хоудон «Розкішне весілля» (комедія на 2 дії). Антрепризна
вистава за участі заслужених артистів України А. Савченко,
Астраї; К. Вертинської, Д. Соловйова, А. Салати, В. Гладкого

Театральні гастролі
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
Гастролі Київського академічного обласного музично-драматичного театру
ім. П. М. Саксаганського (м. Біла Церква)
– «Тев’є-молочник» (драма за мотивами творів Шолом26
Алейхема)
На сцені Центру культури і мистецтв СБУ (вул. Іринінська, 6):
Гастролі Чернігівського обласного академічного музично-драматичного
театру ім. Т. Г. Шевченка
– В. Шекспір «Комедія помилок» (комедія на 2 дії)
23

Концерти та інші заходи
Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка:
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
8

– «Щоденник пам’яті»
Національний академічний духовий оркестр України
(диригент – О. Вікулов)

13

– До 155-річчя Національної філармонії України
«Сміх і сльози …». Герой України, н. а. України А. Паламаренко
(художнє слово). У програмі – твори Т. Шевченка, О. Довженка,
9

Г. Квітки-Основ’яненка, І. Нечуя-Левицького, В. Стефаника,
С. Васильченка, Остапа Вишні, П. Глазового
16

– «Класика у джазі». Біг-бенд Національного президентського
оркестру (диригент – М. Гусак)

17

– До Всесвітнього дня вишиванки
«Думи мої, думи!». Національний академічний духовий оркестр
України (диригент – В. Жадько)

18

– Нам – 25!
«Найкраще з найкращого». Квартет гітаристів «Київ»:
В. Шаруєв (художній керівник), Р. Черемних, О. Григорович,
М. Шаруєва

19

– «Посміхнися, доле!». Концерт за участі н. а. України А. Швачки
(мецо-сопрано), з. а. України І. Семененко (сопрано), ансамблю
народних інструментів «Рідні наспіви» (художній керівник –
Ю. Карнаух)

22

– «Нова українська музика». Концерт з творів М. Шалигіна, Д.
Бочарова, В. Кияниці, М. Коломійця, О. Ретинського
Київський камерний оркестр, диригент – М. Менабде (Грузія)

Національний будинок органної та камерної музики України:
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/l
ang,ua/
9
(19:30)

– До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського, диригент –
з. д. м. України І. Андрієвський; соліст – н. а. України
Ф. Мустафаєв (баритон)

17
(19:30)

– До Дня вишиванки
«Музичні колорити». Заслужені артисти України Н. Пилатюк
(скрипка), М. Сидоренко (орган); С. Андрощук (тенор),
Т. Войтех (фортепіано)

26
(19:30)

– До Дня Києва
Музичний феєрверк. Ансамбль класичної музики ім.
Б. Лятошинського, диригент – з. д. м. України І. Андрієвський

28
(19:30)

– До свята Трійці
«AVE, MARIA!». Камерний ансамбль «Равісан», заслужені
артисти України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), Н. Пилатюк
(скрипка), Н. Кравченко (фортепіано), І. Харечко (орган);
В. Чікіров (ліричний баритон), А. Полуденний (віолончель),
О. Мороз (кларнет)
10

31
(19:30)

– Герой України, н. а. України О. Басистюк (сопрано); Г. Бубнова
(орган)

Національна опера України:
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-05-2018
– Л. Деліб «Коппелія» (балет на 3 дії за мотивами казки
5
Е. Гофмана). Вистава Київського державного хореографічного
училища
19

– «Гала-Європа». Спільний українсько-італійський проект до
Дня Європи в Україні за участі італійських та українських
зірок музичного мистецтва

26

– «Gala de France». Концерт французької вокальної музики

Національний палац мистецтв «Україна»:
http://palace-ukraine.com/afisha
Велика зала
– «Золота жар-птиця». Церемонія нагородження національної
19
музичної премії
(18:00)
21

– «Дарую Вам свято». Концерт пам’яті режисера, н. а. України
Б. Шарварка

23

– «Legends of Film Music». Твори Е. Морріконе, Х. Ціммера та
Дж. Хорнера у виконанні симфонічного оркестру Lords of the
Sound

27

– «2Cellos». Концерт дуету віолончелістів у складі Л. Шуліча та
С. Хаусера (Хорватія-Словенія)

19
(17:00)

Мала зала
– «Мрійники» (світлова казка в комп’ютерних костюмах). Шоу
Першого Світло-Театру в Європі

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
http://icca.kiev.ua/
– «Сріблясті струни душу полонили…». Концерт Оркестру
15
народних інструментів Міжнародного центру культури і
мистецтв з нагоди 60-річчя оркестру
17
(18:00)
21

– «Ти – особливий на нашій планеті». Концерт в рамках
благодійного проекту «Місто професій для особливих людей»
– Презентація нового альбому та кращі хіти

британського
11

гурту «Morcheeba»
26

На честь 100-річчя встановлення дипломатичних
відносин між Грузією та Україною (за підтримки
Посольства Грузії в Україні)
– «Арсіані». Концертна програма Національного академічного
ансамблю пісні і танцю Аджарії (Грузія)

Київський національний академічний театр оперети:
– «Весняний концерт». Національна заслужена
9
бандуристів України ім. Г. І. Майбороди

капела

20

– «Вечір Угорської музики». Міжнародний проект за підтримки
Посольства Угорщини в Україні

27

–

«Зачаровані весною». Шоу за участі з. а. України О. Скрипки
та солістів хору, балету й оркестру театру

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
– «То було так давно…». Концерт В. Морозова та гурту
20
«ББ Галичина» (м. Львів)
(20:00)
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва (вул. Межигірська, 2):
– Дж. Пуччіні «MESSA di GLORIA (Меса Уcлавлення)»
18
Київський академічний театр «Колесо»:
– Святкування 30-річчя
28
«Колесо»

Київського

академічного

театру

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети:
http://operetta.com.ua/kozlowski/afisha_kozlowski/
8
– До дня народження П. І. Чайковського
«Такий невідомий Чайковський»
10 – – Н. а. України Л. Кадочнікова в мистецькому проекті
– «Травіата» (вечір опери і кіно)
– «Едіт Піаф». Моновистава О. Дудич
25
– «Серце лебедя». Музична вистава за щоденниками Анни
26
Павлової

12

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського
(Консерваторія):
– «Твоя тінь». Шоу Театру тіней Teulis
20
(16:00,
19:00)
– «Мирослав Скорик в стилі JAZZ». Авторська програма
29
композитора-класика, Героя України, н. а. України
М. Скорика
Національний цирк України:
http://www.circus.kiev.ua/services/
5, 12, 19, 26 – До 250-річчя традиційного цирку (1768–2018).
«Київські фрески» (нова циркова програма у рамках проекту
(16:00),
«Київська циркова весна – 2018»)
6, 13, 20, 27
(12:00)
ACADEMY».
Шоу-вистава
Київської
25 (18:00), – «CIRCUS
муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв
26 (12:00),
27 (16:00)

Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
– «Час Змін». Концерт композитора та піаніста Я. Олійника у
28
супроводі симфонічного оркестру «BOCH Orchestra»

Будинок актора:
http://actorhall.com.ua/
– «Ніч з графом Каліостро» (комедія за мотивами твору
13
О. Толстого).
Вистава
Класичного
художнього
альтернативного театру
21

– «Нью-Йорк». Четвертий концерт циклу концертів-подорожей
«Музичні миті великого міста». Музичний супровід
Національного камерного ансамблю «Київські солісти»

22,23

– Концерт І. Завадського (кнопковий акордеон). До Дня
народження акордеона

24

– Весняний концерт оркестру народних інструментів
«Святограй» за участі А. Варги, Є. Грибана, ансамблів
«Авантюра» та «Поляниця-BAND»

26

– Літературно-музична композиція за
Садовського та Марії Заньковецької.

листами

Миколи

13

Виконавці: з. а. України Б. Лобода; Н. Агєєва, К. Ліпатов,
М. Віхмєєва, О. Чорнокондратенко

Будинок кіно:
http://www.ukrkino.com.ua/budynok/afisha/
– Прем’єра художнього фільму «Після революції» (режисер та автор
4
сценарію – І. Парфенов, Україна, 2018).
(18:30)
10
Акторська майстерня «Поетична мозаїка»
(18:30) – Прем’єра документального фільму «Хірург Божою милістю»
(режисер – О. Муратов, Україна, 2017).
– Вечір пам’яті режисера та кінооператора, з. д. м. УРСР Сурена
15
Шахбазяна (1923–1989).
(18:00)
17

– Прем’єра художнього фільму «Ізі» (режисер та автор сценарію –
А. Маньяні, Україна, Італія, 2017).

– Презентація першої частини документального фільму «Луганськ.
31
Окупація» (режисер – В. Торба, Україна, 2016).
(19:30)
Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс»
(у приміщенні Палацу культури ВАТ «Більшовик»):
https://esport.in.ua/ru/theatre/ciganskij-teatr-romans-344.html
4, 25 – «Романтика романсу». Камерний концерт при свічках
19

– Великий концерт за участі артистів театру

Дім освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницького, 57б):
– Концерт О. Бєлкіної (мецо-сопрано) та з. а. України А. Тітович
19
(фортепіано)
(19:30)

14

ВИСТАВКИ
Національний музей історії України:
– «Велобум 1890-х». Вулична виставка на території музею.
до 29
http://kyiv-online.net/events/arts/vulychna-vystavka-velobum1890-h/
– – «Трипілля: культ, віра, храм»
з 24
протягом – «Державні нагороди України». Ордени, медалі, президентські
відзнаки, почесні звання доби незалежної України
місяця
– «…Ой, упали ж та впали криваві роси…». Документальна
виставка до 80-х роковин початку Великого терору 1937-1938
рр.
Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставкові зали «Хлібня»
– «Cтрасті за Юрієм: копії стінопису дерев’яних церков
до 2
Галичини». До 90-річчя від дня народження художникаграфіка, архітектора, з. д. м. України Ю. Химича (1928–2003;
зі збірки родини художника та фондів заповідника)
– «Душа Відня». Фотографії П. Лаглера (Австрія)
з 10
– – «Живопис – життя». Мистецтво родини Сиротенко – Вовк
Будинок митрополита
протягом – «Вогонь і світло». Твори українських художників 70-80
років ХХ ст. та емалі Т. і С. Колечків (спільний проект
місяця
заповідника та Дирекції художніх виставок України)
У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського»
– «VIVA Mexico!». Виставка мексиканського декоративного
з4
мистецтва (Міжнародний культурний проект)
Північна галерея
протягом – «Піднесена до небес». До 250-річчя освячення Андріївської
церкви (історія зведення, оздоблення, відреставровані ікони
місяця
тощо)
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом – «Живий свідок багатьох історичних подій». До 160-річчя від
дня народження історика, громадського і культурного діяча,
місяця
мецената П. П. Потоцького (1857–1938)
(корпус
№ 3)
– «На площі перед Великою Церквою: святковий одяг киянок
(корпус
ХІХ – початку ХХ ст.»
№ 4)
Велика лаврська дзвіниця
– «Сучасне словацьке мистецтво: в пошуках ідентичності».
до 17
Роботи
сучасних словацьких митців (за підтримки
Посольства Словацької Республіки в Україні)
15

Національний художній музей України:
– – «Вільний світ очима Георгія Малакова». До 90-річчя від дня
до 20
народження графіка, з. х. УРСР Г. В. Малакова (1928–1979)
– – «Юрій Єгоров. На яскравому сонці». Живопис художника і
до 27
педагога Ю. М. Єгорова (1926–2008) та ескізи, гіпсові моделі,
фото- та відеодокументи з архіву родини митця
Національний музей літератури України:
– «Веселим малюкам – Ясочкам, Маринкам, Тарасикам та їх
до 9
численним друзям». До 115-річчя від дня народження
письменниці Н. Забіли (1903–1985)
– «І я гукну. І край мене почує…». До 80-річчя від дня
до 10
народження поета, правозахисника, Героя України В. Стуса
(1938–1985)
– «Літературні меридіани України: Житомирщина» (спільно з
до 20
Національною спілкою письменників України та Інститутом
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України)
– Персональна виставка художника К. Лавра
11-31
– «Екслібрисна Шевченкіана» Б. Романова (у рамках музейної
14-25
програми «Схід і Захід разом»)
– «Раритети музею». До Міжнародного дня музеїв: рукописи,
15-31
стародруки, меморіальні речі письменників (з музейного
зібрання)
– «Українська література на початку третього тисячоліття» (з
до 31
музейної колекції)
– «Літературні меридіани України: Чернігівщина» (спільно з
з 22
Національною спілкою письменників України та Інститутом
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України)
Національний музей «Київська картинна галерея»
– «Підведення підсумків». Графіка І. Увароффа (у рамках
до 13
XV фестивалю мистецтв «Французька весна в Україні»)
– «У кожного діла свій запах і смак...». Живопис, графіка,
до 20
скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво про ремесла та
професії ХІХ – ХХ ст. (з фондової колекції музею)
«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею
«Київська картинна галерея»):
– Живопис К. Дорошенка (1915–1957)
до 7
– Графіка М. Торовського (США)
11-30
– «Графіка. Друк». Роботи К. Свіргуненко (м. Київ)
протягом
місяця
16

Національний музей Тараса Шевченка:
– «Зона, 2009–2011». Фотографії Г. Ербо (Франція; до Дня
до 6
Чорнобильської трагедії)
– «Воїни світу». Фотографії О. Забєліна (м. Запоріжжя)
2-13
– «Дворянські родини і Тарас Шевченко». Живопис, графіка (з
до 25
фондової колекції музею, Національного художнього музею
України та Київської національної картинної галереї)
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка:
– «Тарас Шевченко у Миколи Костомарова». Ліногравюра
з3
О. Васильєва (у рамках арт-проекту «Виставка однієї
картини»)
–
«Вкраїно! Мій любий краю…». Ілюстрації сучасних
з 22
художників до творів Тараса Шевченка (до Дня
перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі
поблизу Канева)
Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
– «Авангард та модерн у народному мистецтві 1910-1930-х
з 10
років». Твори українських митців: Г. Собачко-Шостак,
П. Власенко, Є. Пшеченка та В. Довгошиї
– Виставка вишивки з колекції музею у рамках культурноз 16
мистецької
програми
«Вишиваний
тиждень»
(до Міжнародного дня музеїв та Дня Києва)
Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
– «Палац у горах. Китайський архітектурний пейзаж XVII–XX
до 13
ст». Живопис та декоративно-ужиткове мистецтво
(з фондової колекції музею)
– «Венеція найясніша». Твори
венеційських майстрів
з 19
(з фондової колекції музею та Львівської національної
галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького)
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
– До 120-річчя від дня народження українського кобзаря,
5-19
художника-архітектора Г. К. Ткаченка (1898–1993)
– «Чоловіча ноша». Традиційний чоловічий одяг кінця ХІХ –
з 10
початку ХХ ст. (з фондової колекції музею та приватних
колекцій)
– ХІ Фестиваль української епічної традиції «Кобзарська
26-27
Трійця»
Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
– «Квіткові ляльки». Фотографії Т. Мануйлович (Україна–
3-16
17

3-22
4-22
5-22

Німеччина)
– Живопис К. Касьяненко (м. Київ)
– «Прощавай, слово». Живопис, інсталяції, скульптура
представників Закарпатської школи живопису
– «Мандри киян». Живопис українських художників (з
фондової колекції музею)

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»):
– «І радість, і сум». Живопис та графіка С. Бринюк (Одеса –
до 20
Київ)
– – «Українська весна». Живопис Ю. Нагулка (м. Київ)
з 24
Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія «Музею історії міста Києва»):
– «Територія духу». Колажі О. Муратова (м. Київ)
до 15
Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
– «Музейний чулан Василя Василька». До 95-річчя заснування
протягом
музею
місяця
Будинок-музей М. Заньковецької:
– До дня народження театрального актора та режисера,
протягом
педагога, н. а. СРСР В. С. Василька (1893–1972)
місяця
– «Історія музейної колекції Марії Заньковецької – маловідоме
і нове». До 95-річчя заснування Музею театрального,
музичного і кіномистецтва України
Музей книги і друкарства України:
– «Містерія літочислення». Персональна виставка з. а. України
до 11
А. Рудницької (м. Київ)
– «Слово, обірване у Биківні». Фотодокументальний проект
до 14
Національного
історико-меморіального
заповідника
«Биківнянські
могили»
та
вид-ва
«Смолоскип»
ім. В. Симоненка
Музей сучасного мистецтва України:
– «В контражурі». Живопис, графіка М. Базак та М. Яковини
до 13
(у рамках проекту «Семейные ценности – Родинні зв’язки»)
Музей однієї вулиці:
– «Postmortem. Посмертні маски». Посмертні маски
протягом
українських і зарубіжних діячів культури, науки та політики
місяця
(з колекції музею)
18

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
до 21
з 30

з 20

Музей Лесі Українки
– «Виставка в стилі етно». Автентика Н. Севастьянової та
фотографії О. Плиска (м. Київ)
– «Печворкове дитинство». Колективна виставка клаптикового
шиття українських майстрів
Музей М. Старицького
–
«Маестро». Пам’яті хорового диригента, композитора,
педагога, Героя України А. Т. Авдієвського (1933–2016):
фото, документи, нагороди, художні роботи, особисті речі
(з родинного архіву)

Музей гетьманства:
– «Травневі сутінки». Живопис Н. Пилипенко (м. Київ)
до 20
– Персональна виставка живопису І. Фалько (м. Київ)
з 24
Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
– «Незвичні пригоди». Живопис Аліси Герман (м. Київ)
до 15
– «Нехай живе безмежна даль доріг…». До 125-річчя від дня
з5
народження мистецтвознавця, письменника, перекладача
О. Дейча (1893–1972)
– «Хотів би я в слово єдине вмістити всю думу смутну…». До
з 12
110-річчя
від
дня
народження
письменника
Л. С. Первомайського (1908–1973)
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
– «FLASHBACK. Українське медіа-мистецтво 1990-х»
до 6
Центральний будинок художника НСХУ:
– ІІ Всеукраїнська виставка-бієнале «Сучасне мистецтво
до 13
вогню України» (кераміка, скло, метал)
– «Пасіонарність». Живопис І. Павельчук (м. Київ)
6-27
– Культурно-мистецький проект «Художники Києва – рідному
17-27
місту»
– «Безмежність мрій». Художня виставка ГО «Барви Життя»
18-27
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ГАЛЕРЕЇ КИЄВА
Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):
– «Небо із Заходу на Схід». Живопис О. Ясенєва (м. Київ)
до 11
ART «14 gallery» (пров. Михайлівський, 14):
– «Єдиноскрижально-біле». Проект
французького та
до 13
українського художника С. Аккермана та українського
письменника і художника О. Лишеги (у рамках
XV фестивалю мистецтв «Французька весна в Україні»)
Арт-простір «White World» (вул. Пушкінська, 21):
– «Рухоме нерухоме». Є. Валюк, А. Діденко (живопис),
до 9
Є. Штейн (скульптура)
«Art Ukraine Gallery» (вул. М. Грушевського, 9-а):
– «За течією». Аудіовізуальний проект А. Миронової (м. Київ)
до 10
Арт-центр «Closer» (вул. Нижньоюрківська, 31):
– «Вниз кролячою норою». Роботи Є. Самборського (м. Київ)
до 10
«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21):
– «Інтроспекції». Живопис Д. Євсєєва (Одеса)
до 27
«Voloshyn gallery» (вул. Терещенківська, 13):
– «Модний показ». Серія графічних малюнків В. Ралко (м. Київ)
до 13
Галерея «Educatorium» (вул. Рейтарська, 8-б):
– «In Memoriam». Твори українського художника угорського
до 9
походження Іштвана Молнара (1968–1993; м. Ужгород)
Мистецький центр «Локація» (пров. Георгієвський, 7):
– «Життя тендітне мерехтіння…». Живопис А. Мітькової
до 10
(м. Київ)
Галерея «Zavalnyi Art Center» (вул. Старонаводницька, 31):
– «НЕформат». Живопис та графіка О. Міловзорова (м. Київ)
до 6
Pavlovka ArtGallery (вул. Петропавлівська, 34а):
– «Чароўны куфарык». Пінхол фотографії білоруських митців:
до 10
Д. Панкової, О. Ільїна, Є. Глушеня та ін.
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«Port creative hub» (вул. Набережно-Хрещатицька, 10а):
до 6

– «Liminal edition». Фотографії та відео молодих львівських
художників: В. Довгадзе, А. Татаренка, Д. Ковача,
О. Перковського

Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2):
– «Маляр-дивак. Олекса Новаківський та його школа». Твори
до 5
художника і педагога О. Х. Новаківського (1872–1935) та
його учнів
PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-3 / Басейна, 2):
– Роботи 20 номінантів п’ятого конкурсу на здобуття Премії
до 13
«PinchukArtCentre 2018» українським художникам у віці до
35 років
– Персональна виставка Дінео Сеше Бопапе (ПАР), володарки
Головної премії Future Generation Art Prize 2017
Арт-галерея «Мануфактура» (Обухівське шосе, 2):
– «В обіймах весни». Живопис та скульптура В. Гарбуза
до 18
(м. Київ)
Платформа культурних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8):
– Фільм «Рідне місто» («Hometown») у форматі інсталяції
протягом
голландського дуету «Metahaven»: Даніеля ван дер Вельдена
місяця
та Вінки Крук (м. Амстердам)
«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22-а):
– «Проявлення». Живопис Ю. Коваля (м. Львів)
до 15
– Живопис С. Чайки (м. Луцьк)
з 17
Культурний центр «America House Kyiv» (вул. М. Пимоненка, 6):
– «Океан пластику».
Проект української творчої групи
до 5
ArtZebs: інтерактивні інсталяції, скульптури з пластику,
живопис та медіа-арт
– «Breath». Живопис А. Комісар (м. Київ)
до 12
Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12):
– Графіка І. Литвина (м. Київ)
2-10
– Скульптура К. Зінченко (м. Київ)
11-19
Центр сучасного мистецтва «Soviart» (Андріївський узвіз, 22а):
– «Фабрики супрематичного мистецтва ім.prof.К.Малевича».
до 12
Живопис А. Федірка (м. Київ)
21

Spivakovska ART:EGO culture Center (вул. Саксаганського, 59б):
– «Rolling in the deep». Живопис української художниці
до 2
NADIIA
Творчий простір «Think Differrent» (Харківське шосе, 19):
до 22

– «Сон». Живопис Д. Коваля (м. Київ)

Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13):
до 14

– «Далеко і близько». Живопис А. Іпатьєвої, кераміка
А. Лисик

Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19-в):
до 13
17-24
з 25

– «Бісер: Вчора. Сьогодні. Завтра». VІ щорічна Всеукраїнська
виставка виробів з бісеру
– «Нитка, що стала палітрою…». В’язані сукні, светри,
верхній одяг і аксесуари Н. Дмитренко та живопис
з. х. України І. Черниша
– «Гра в асоціації». Твори учнів художнього відділення
Дитячої школи мистецтв №5 (м. Київ)

Арт-галерея-майстерня «ХудГраф» (вул. Межигірська, 23/22):
до 10

– «Інспipації». Живопис С. Савченка (м. Львів)

Арт-галерея «Цех» (вул. Кирилівська, 69):
протягом
місяця

– «Інверсії». Проект французького фотографа Ф. Бертрана та
українського художника М. Білоуса (у рамках
XV фестивалю мистецтв «Французька весна в Україні»)

«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22-в):
до 26

– «Зв’язок». Скульптура А. Науменко (м. Київ)

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б):
до 7

– «Нестійкі об’єкти». Роботи фотохудожника О. Ляпіна
(м. Київ)
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Матеріал
підготували

працівники відділу ДІФ
Інформаційного центру з питань
культури та мистецтва.
Тел.: (044) 425 2326
e-mail:
div@nplu.org, info_nplu@ua.fm
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