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МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ, ЧЕРВЕНЬ – 2018
*
 

 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

01.06 – Міжнародний день захисту дітей 

04.06     – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

05.06 – Всесвітній день довкілля 

06.06 – День журналіста 

20.06 – Всесвітній день біженців 

22.06 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

24.06     – День молоді 

 – День молодіжних та дитячих громадських організацій 

28.06 – День Конституції України 

  Докладніше про дати місяця: 

 

 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ 
**

 

 

 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/ 

 Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (27.05–03.06) 

 V Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен 

Кінофест» (25.05–03.06,  м. Київ та інші міста України) 

 Перший Київський бал (1–2.06, Контрактова площа) 

 ХVІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надій» (01.06, до 

Міжнародного дня захисту дітей) 

 ХХІІ Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для 

дітей та юнацтва «Золоте курча» (01–02.06, Будинок кіно) 

 Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс  «Ми – щасливі діти 

України!» (02.06, до Міжнародного дня захисту дітей) 

 VI Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST 2018» (09.06 – м. Буча, 10.06 

– м. Київ) 

 ІІ Міжнародний театральний фестиваль «AndriyivskyFest» (18–24.06, 

Київський академічний театр «Колесо») 

 Х Міжнародний фестиваль диригентів «Київ – 2018» (22–23.06, 

Національний будинок органної та камерної музики України) 

 VIII Фестиваль німого кіно та сучасної музики «Німі ночі. Повернення» 

(28–30.06, Київ – Одеса): http://detector.media/infospace/article/137609/2018-

                                           
*
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення.  

**
 Повний репертуар місяця див. за посиланням. 

http://nplu.org/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2018/Calend%202018.pdf
https://artarsenal.in.ua/uk/knizhkovij-arsenal/pro-proekt/
http://detector.media/infospace/article/137609/2018-05-17-ogolosheno-programu-8-go-festivalyu-nimogo-kino-ta-suchasnoi-muziki-nimi-nochi-povernennya/
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05-17-ogolosheno-programu-8-go-festivalyu-nimogo-kino-ta-suchasnoi-muziki-

nimi-nochi-povernennya/ 

 Кінофестиваль національного кіно «Відкрита ніч. Дубль 21» (вніч з 30.06 на 

01.07, Арт-причал) 

 

 

Театральні прем’єри 
 

Національна опера України:  

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-06-2018 

10 

(14:00, 

19:00) 

– С. Прокоф’єв «Попелюшка» (балет на 2 дії). Вистава Театру 

«Молодий балет Києва» 

20, 26 

 

–  О. Респігі «Юлій Цезар» (балет на 2 дії) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=06-

2018&poster&f_premiere=true 

Основна сцена 

8, 29 – Д. Патрик «Дорога Памела» 

20, 23 – «Ідіот» за романом Ф. Достоєвського 

22 – Г. фон Кляйст «Розбитий глек» (комедія на 2 дії) 

 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

9, 23 – Л. Нурен «Війна» 

17, 28 – «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 

2, 16, 29 –  С. Стівенс «Загадкове нічне вбивство собаки» (вистава на 2 дії 

за однойменним романом М. Хеддона) 

3, 30 

(12:00) 

– «Чарівник Смарагдового міста» (музична вистава-казка без 

антракту за мотивами твору О. Волкова) 

4, 17 – Н. П. Коуард «Оголена зі скрипкою» (комедія без антракту) 

26 – В. Мухарьямов «Спасибі, Марго!» (лірична комедія з 

антрактом) 

Нова сцена 

4, 22 – Ася Котляр «Наша кухня» (трагікомедія на 1 дію)  

http://detector.media/infospace/article/137609/2018-05-17-ogolosheno-programu-8-go-festivalyu-nimogo-kino-ta-suchasnoi-muziki-nimi-nochi-povernennya/
http://detector.media/infospace/article/137609/2018-05-17-ogolosheno-programu-8-go-festivalyu-nimogo-kino-ta-suchasnoi-muziki-nimi-nochi-povernennya/
https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-06-2018
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=06-2018&poster&f_premiere=true
http://ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&f_month_year=06-2018&poster&f_premiere=true
http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
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(20:00), 

24 

(17:00) 

9, 17, 30 

(17:00) 

– «Актрисі завжди вісімнадцять…» (вистава без антракту за 

п’єсою Д. Маррелла «Спогади») 

Сцена під дахом 

5, 17 

(19:30) 

– Е. Олбі «Що трапилось у зоопарку» (драма з елементами 

фарсу без антракту) 

9, 18 

(19:30) 

– А. Міллер «Ціна» (драма без антракту) 

 

Київський національний академічний театр оперети:  

http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/CHerven%6018-723x1024.jpg 

1 – Дж. Бока «Скрипаль на даху» (мюзикл на 2 дії) 

6 – «Маруся Чурай» (поетична драма за історичним романом у 

віршах Ліни Костенко) 

7 – Г. Канчелі «Ханума» (мюзикл на 2 дії за однойменною п’єсою 

А. Цагарелі) 

16, 17, 23, 

24 

(19:30) 

– М. Мітуа «Акомпаніатор» (монолог-сповідь на 1 дію) 

 

Київський академічний театр «Колесо»: 

http://teatr-

koleso.kiev.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C

-2018 

Камінна зала 

9, 10, 27, 

28 

– Е. Еліс, Р. Рііс «Double double (дабл дабл)» (романтичний 

трилер) 

 

Київський академічний Молодий театр: 

http://molodyytheatre.com/afisha/2018-06 

Основна сцена 

14, 26 –   Е.-Е. Шмітт «Тектоніка почуттів» (притча на 2 дії) 

29 – «Епізоди. Спасіння архонта» (хореографічні міні-вистави/ 

пластичний театр). Хореографи: А. Герус, І. Плотнікова, 

В. Детюченко, О. Вертегел 

30 – «Second floor», «Ми» (два одноактні балети; хореографія та 

постановка – К. та А. Водзянських). Спільний проект 

незалежного об’єднання творчих людей baza.artpeople та 

http://operetta.com.ua/wp-content/uploads/CHerven%6018-723x1024.jpg
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2018
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2018
http://teatr-koleso.kiev.ua/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2018
http://molodyytheatre.com/afisha/2018-06
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Київського академічного Молодого театру 

Камерна сцена 

5, 24 –   О. Селін «Парашутист» (смертельна комедія без антракту) 

8, 27 –  «Куди піти?» (пікантні сцени з антрактом за мотивами  

оповідань А. Чехова) 

 

Мікросцена 

13, 22 – В. Винниченко «Брехня» (лабораторія правди) 

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

 

 

Київський академічний драматичний Театр на Подолі: 

http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire 

Театральна вітальня 

5, 9, 16, 

23 

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

13, 24 – Д. Фо «Вільні стосунки» (рецепт сімейного щастя) 

19 

 

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

внутрішнього органу» (комедія абсурду) 

Нова сцена 

2, 26, 27 – Р. Неш «Продавець дощу» (вестерн) 

6, 13 – П. Ар’є «Дівчина з ведмедиком, або Неповнолітня…» (кохання 

без табу на 2 дії за мотивами роману В. Домонтовича «Дівчина 

з ведмедиком») 

20, 21, 22, 

23, 24  

– «Орестея» (вистава за мотивами античних міфів, трагедій 

Есхіла та Еврипіда). Спільний проект Театру на Подолі та 

Театру «Мізантроп» 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2018-06.html 

2 – Е. Ажар «Життя попереду» (роман про Розу, або недитяча 

історія; вистава на 2 дії) 

3, 22 

 

–  «Дім на краю душі» (ціна таємниці…; вистава на 2 дії за 

мотивами п’єси Д. Нігро «Іфігенія») 

23 

(15:00) 

– «Кохання, джаз і чорт» (ігрища підсвідомості; вистава на дві 

дії за мотивами п’єси Ю. Грушаса) 

29, 30 – «Розлучник» (трагікомічна фантазія; вистава на 2 дії за 

мотивами однойменної п’єси І. Сапдару) 

 

http://www.theatreonpodol.com/ukr/repertoire
https://drama-comedi.kiev.ua/Repertuar/2018-06.html
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Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jun_2018 

Велика сцена 

10, 27 – «Дон Жуан» (комедія за творами Лесі Українки,  

Ж.-Б. Мольєра, О. Пушкіна) 

Мала сцена 

7, 28 

 

– 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 

6, 10 – Б. Гнатюк «Кафе ”Республіка“» (політична драма на 2 дії) 

 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://www.akadempuppet.kiev.ua/?page_id=5531 

Велика зала 

1, 2, 24 

(12:00), 

9 

(16:00) 

– О. Чупін «Чарівна лампа Аладдіна» (вистава для дітей від 4-х 

років) 

2, 30 

(16:00), 

20 

(18:00) 

– Ю. Шаповал «Красуня та Чудовисько» за казкою  

Г.-С. Вільньов та Ж-М. Бомон (казка-мюзикл для дітей від 5-ти 

років) 

6, 29 

(12:00) 

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

13, 29 

(18:00) 

 

– Ю. Ентін, В. Ліванов «Бременські музиканти» (вистава на 2 дії 

для дітей від 4-х років) 

Мала зала 

7, 14, 30 

(11:00)  

– М. Богомаз «Каляки-маляки» (візуально-тактильна вистава для 

дітей від 0 до 3-х років) 

10, 17 

(11:00) 

– М. Рибалка, Т. Сільченко «Хлопчик-з-мізинчик» (вистава для 

дітей від 4-х років) 

16 

(11:00) 

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

років) 

21 

(11:00)  

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

3-х років) 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Jun_2018
http://www.suzirja.org.ua/afisha.html
http://www.akadempuppet.kiev.ua/?page_id=5531
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Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

Дніпра:  

http://puppet-theater.kiev.ua/index.php?page=8 

2 

(11:00, 

13:00), 

20 

(11:00) 

– «Вовк та семеро козенят» (казка-цирк; вистава за мотивами 

казки братів Грімм для дітей від 3-х років) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва (вул. Межигірська, 2):  

http://www.musictheatre.kiev.ua/ 

17 – «Історії у стилі танго» (сучасний балет на 1 дію на музику  

 А. П’яццолли та інших композиторів),  

– «Тропічний карнавал» (хорова композиція) 

 

Новий драматичний театр на Печерську:  

http://newtheatre.kiev.ua/afishi/afisha-tekushhij-mesyac?month=next 

18 

 

– «Альоша» (вистава на 3 дії за романом Ф. Достоєвського «Брати 

Карамазови») 

21 

 

–  Д. Макміллан «Легені» (сучасна британська драма на 2 дії). За 

підтримки Британської Ради в Україні 

 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: 

http://nut.kiev.ua/content/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B

D%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C 

«Новий український театр» 

Верхня сцена 

17 – М. Смілянець «Методи виховання малих засранців» (сімейні 

сцени без антракту) 

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

антракту) 

 

Театр «Божа корівка» 

Верхня сцена 

17 

(12:00) 

– М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (пригоди на природі; 

казка для дітей від 4-х до 9-и років) 

 

 

 

 

http://puppet-theater.kiev.ua/index.php?page=8
http://www.musictheatre.kiev.ua/
http://newtheatre.kiev.ua/afishi/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://nut.kiev.ua/content/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://nut.kiev.ua/content/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Дикий театр:  

http://wild-t.com.ua/repertuar/ 

На сцені Центру культури і мистецтв «Краків»  
(вул.Русанівська набережна,12): 

29 

(20:00) 

– «Ла ла лай но» (вистава про зради та перемоги; за мотивами 

п’єси Ф. Дюрренматта «Геркулес та Авгієві стайні») 

 

 

*** 

 

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

4 –  Е.-Е. Шмітт «Оскар і Рожева Пані» (благодійний театральний 

арт-проект). Вистава за участі Ірми Вітовської, В. Балюка, 

М. Кирильчука та ін. 

 

На сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі 

Українки: 

6 –  «Закулісна комедія» (комедія на 2 дії або «один день з життя 

акторів Дощатовського драматичного театру» за мотивами 

п’єси М. Коляди «Курка» ). Антрепризна вистава за участі 

А. Варпаховської, М. Жоніна, Л. Яремчук та ін. 

 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (мала зала): 

21 –  О. Рог, І. Судак «Знакова жінка» (лірична комедія). Антрепризна 

вистава за участі С. Арнаутова, С. Забродіної, С. Бабенкова, 

Н. Шафети, Т. Бригінця 

23 –  «Мій Гамлет. Висоцький» (за творами В. Висоцького та 

спогадами його друзів). Вистава Нового драматичного театру 

на Печерську 

 

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

8 – О. Коровкін «Ну і фрукт Ти!» (авантюрна комедія). 

Антрепризна вистава за участі А. Лірника, О. Борщевої, 

М. Доможирової, Д. Аверіна та ін. 

12 – П. Чайковський «Спляча красуня» (балет на 2 дії). Лібрето, 

хореографія, постановка  Раду Поклітару. Вистава 

Академічного театру «Київ Модерн-балет» 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

7                                      –  «Пріми» (авантюрно-романтична комедія за мотивами п’єси 

К. Людвіга «Примадонни»). Антрепризна вистава за участі 

http://wild-t.com.ua/repertuar/
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А. Джеджули, Г. Хостікоєва та ін.  

12 –  «№13, або Олінклюзив» (ексцентрична комедія за 

однойменною п’єсою Р. Куні). Антрепризна вистава за участі 

О. Вертинського, В. Горянського, С. Соломки, О. Папуші та ін. 

19 –  «В этом доме все возможно!» (за  мотивами Е. М. Ківер). 

Антрепризна вистава за участі О. Богдановича, Т. Яценко, 

Л. Самаєвої та ін. 

20 –   «Він – моя сестра» (епатажний детектив). Антрепризна 

вистава за участі А. Хостікоєва, В. Горянського та ін. 

 

 

Театральні гастролі 
На сцені Національної опери України: 

Гастролі Львівського національного академічного театру опери та балету 

імені Соломії Крушельницької 

22, 23 – Є. Станкович «Коли цвіте папороть» (фольк-опера-балет на 2 

дії)  

 

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

Гастролі Сумського академічного обласного театру драми та музичної 

комедії ім. М. С. Щепкіна 

8 – «Відключені» (комедійна гра за правилами п’єси М. Панича 

«Спостерігач») 

9 – Леся Українка «Лісова пісня» (антиапокаліптична феєрія, 

вистава на 2 дії) 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

Гастролі Чернігівського обласного академічного  музично-драматичного 

театру ім. Т. Г. Шевченка 

8 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (народна музична 

комедія на 2 дії) 

21 – Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» (музична 

комедія-жарт на 2 дії) 

 

 

Концерти та інші заходи 
 

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

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/ 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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1 –   До Міжнародного дня захисту дітей 

В. А. Моцарт «Коронаційна меса». Академічний симфонічний 

оркестр Національної філармонії України (диригент – з. д. м. 

України І. Палкін) 

9 –   Київ 1960-х 

 «Автографи: Знаки, Ритми, Розриви площин…». Є. Громов 

(фортепіано) 

12 –  «Народжена в Іспанії». Концерт з. а. України Є. Ліпітюк 

(сопрано), ведуча – О. Захаревич 

19 –    Хор і оркестр Університету м. Мальме (Швеція). Диригент – 

Д. Ханссон, солісти – С. Дюран (баритон), Е. Віітберг 

(скрипка) 

22 –    –  «THE BEST OF HANS ZIMMER». Музика з кінофільмів 

«Пірати Карибського моря», «Скриня мерця», «Код да Вінчі», 

«Людина дощу» та ін. Національний академічний духовий 

оркестр України (диригент – М. Мороз) 

26 –    Закриття 154-го концертного сезону 

Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України. Головний диригент – н. а. України Р. Кофман, соліст 

– А. Баришевський (фортепіано) 

  

Національний будинок органної та камерної музики України: 

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/l

ang,ua/ 

4 

(19:30) 

–   Світові шедеври музичних геніїв. Н. а. України І. Калиновська 

(орган); Д. Масленнікова (сопрано), В. Чікіров (ліричний 

баритон) 

13 

(19:30) 

–  Прем’єра 

М. Дюрюфле «Реквієм» (для хору та органа). Ансамбль 

класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент – з. д. м. 

України І. Андрієвський), з. а. України І. Харечко (орган) 

16 

(19:30) 

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

(орган) 

27 

(19:30) 
– До Дня Молоді 

«Народжені Україною». Н. а. України І. Кучер (віолончель), 

заслужені артисти  України Н. Пилатюк (скрипка), І. Харечко 

(орган); Т. Войтех (фортепіано), С. Андрощук (тенор) 

 28 

(19:30) 

–    Святковий концерт до Дня Конституції України 

Камерний ансамбль «Київ-Брасс». Н. а. України І. Калиновська 

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
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(орган), заслужені артисти України М. Ліпінська (мецо-

сопрано), А. Ільків (труба); Т. Рой (флейта), І. Іщак 

(контртенор) 

 

Національна опера України: 

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-05-2018 

2 

(12:00) 

– Концерт учнів і студентів Київського державного 

хореографічного училища 

3 – Л. Деліб «Коппелія» (балет на 3 дії за мотивами казки 

Е. Гофмана). Вистава Київського державного хореографічного 

училища 

17 – «Сліпуча молодість класики». Концерт до 150-річчя 

заснування театру (за участі солістів, хору та симфонічного 

оркестру) 

30 – Концерт учнів Київської муніципальної академії танцю 

імені Сержа Лифаря 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

http://palace-ukraine.com/afisha 

Велика зала 

7 – «Шлях до серця». Концерт С. Брікса та гурту Free Way 

(США) за участі зіркових гостей: Іво Бобула, В. Павліка, 

І. Рудого (саксофон), Rulada та Gospel Sypmphony Orchestra 

Мала зала 

12 – «Jazz-kolo. Міжнародний проект 5». Концерт за участі 

А. Кореа (клавіші, Бразилія), М. Кадзеля (саксофон, Польща), 

А. Загорскі (барабани, Польща), І. Закуса (бас, Україна)   

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

 https://icca.kiev.ua/    

2 

(18:00) 

– «Ти – особливий на нашій планеті». Концерт в рамках 

благодійного проекту «Місто професій для особливих людей» 

10 – «Jazz House». Ювілейний концерт з. а. України О. Войченко 

за участі К. Стрельченка, джаз-квартету С. Капелюшка, джаз-

оркестру В. Корсака «Музична лабораторія» та ін. 

12 – «Світ очима скрипаля». Концерт С. Кондратіва (скрипка) 

27 – «BRAVO, L’OPERETTE!». Гала-концерт до закриття 83-го 

театрального сезону Київського національного академічного 

театру оперети 

 

https://www.opera.com.ua/afisha?month=01-05-2018
http://palace-ukraine.com/afisha
https://icca.kiev.ua/
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Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети:  

http://operetta.com.ua/kozlowski/repertuar/ 

7, 29 – Г. Г. Маркес «Грасіела. 25 миттєвостей кохання». 

Моновистава з. а. України І. Беспалової-Примак 

16 –  «Чарівний світ романсу». Вечір романсу за участі солістів  

київських музичних театрів 

23 – «Серце лебедя» (музична вистава  за щоденниками  балерини   

Анни Павлової) 

30 

(12:00) 

–  Урочисте закриття п’ятого сезону 2017–2018 рр. 

   «Мар’янівська пастораль – 2018» (святкова екскурсійна 

програма, концерт майстрів мистецтв) 

 

Національний цирк України: 

http://www.circus.kiev.ua/services/ 

2, 9, 16, 23, 

30 (16:00), 

3, 10, 17, 24 

(12:00) 

– До 250-річчя традиційного цирку  
«Київські фрески» (нова циркова програма у рамках проекту 

«Київська циркова весна – 2018»)  

2 (12:00), 

  3 (16:00) 

– «CIRCUS ACADEMY». Шоу-вистава Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв   

 

Палац спорту: 

 6 

(20:00)  

– Ювілейний концерт британського рок-гурту Deep Purple (до 

50-річчя створення) 

 

 

Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс»  

(у приміщенні Палацу культури ВАТ «Більшовик»): 

24 

(17:00) 

– Концерт «Закриття 25-го театрального сезону» 

 

Будинок актора: 

http://actorhall.com.ua/ 

3  

(18:00) 

  Учні – вчителю 

–  Вечір пам’яті співачки, педагога н. а. України, Героя України 

Є. Мірошниченко (1931–2009) 

6 На численні прохання слухачів 

–  «П'яццолла і танго». Концерт за творами А. П'яццолли, 

К. Гарделя, Х. Родрігеса в авторському аранжуванні 

В. Самофалова. Виконавці – В. Самофалов (баян), 

М. Віхляєва (фортепіано), К. Бондар (скрипка) 

http://operetta.com.ua/kozlowski/repertuar/
http://www.circus.kiev.ua/services/
http://actorhall.com.ua/
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7 –    Вечір української пісні та музики 

«Музика мого народу». Концерт Київського академічного 

ансамблю української музики «Дніпро» 

8 

(20:00) 

–  «Сolores de Flamenco». Звітний концерт Студії танцю «Вулиця 

Фламенко». Участь беруть: К. Осинський (гітара), 

Т. Шелудченко (вокал) 

23 –    Допрем’єрний показ 

О. Карабчиєвський «Шапочка єврейська». Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру 

30 – Концерт І. Завадського (кнопковий акордеон)  

 

 

Будинок кіно: 

2 

(17:00) 

–  Прем’єра художнього фільму «Стрімголов» (режисер та автор  

сценарію – М. Степанська, Україна, 2017). 

3 

(17:00) 

–   Закриття XLIV сезону Будинку кіно 

Вечір до 90-річчя від дня народження н. а. України К. П. 

Степанкова (1928–2004) 

 

Будинок вчених НАН  України: 

21 

(20:00) 

– «Вони говорять з тобою…». Концерт рок-гурту MniShek 

(акустика) 

 

 

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

6 

(19:30) 

– «50 відтінків класики». Концерт-перформанс французької музики 

за участі М. Боднар (сопрано), О. Тараненко (фортепіано) 

7 

(19:30) 

– «Акорд_еон». Концерт М. Фронцкевича (акордеон, Польща) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва (вул. Межигірська, 2):  

 Артистична вітальня 

21 

(20:00) 

 – «Музика ночі. Червень» (концерт-подорож) 

 

Співоче поле: 

3 

(14:00) 

– «Велике Весілля». Святкове дійство за участі І. Білик, 

MONATIKA, О. Полякової, О. Винника, Злати Огнєвіч та ін. 
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ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

до 4 – – Виставка ілюстрацій до книги «Це зробила вона» (вид-во 

«Видавництво», м. Київ) про видатних українок в історії, 

культурі та науці   

протягом 

місяця 

– – «Вірні завжди! 100 років слави морської піхоти України». 

Присвячено одному із найкращих підрозділів української 

армії  

 – «Державні нагороди України». Ордени, медалі, президентські   

відзнаки, почесні звання доби незалежної України 

 – «…Ой, упали ж та впали криваві роси…». Документальна 

виставка до 80-х роковин початку Великого терору 1937-1938 

рр. 

 – «Трипілля: культ, віра, храм». Археологічні знахідки 

трипільських поселень V – поч. ІІІ тис. до н. е. (з фондів 

музею та науково-дослідної лабораторії археології Київського 

університету ім. Б. Грінченка) 

 

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»: 

протягом    

місяця 

  – «Голодовка 21–23-го». Інформаційно-документальна  

виставка до Дня пам’яті жертв голодоморів 

 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

  

Виставкові зали «Хлібня» 

 до 10  –  «Душа Відня». Фотографії П. Лаглера (Австрія) 

  – –  «Живопис – життя». Мистецтво родини Сиротенко – Вовк 

 з 21    –  «TOPOS Юрія Химича. Литва. Естонія. Латвія». До 100-річчя 

незалежності країн Балтії 

  

Будинок митрополита 

до 3 –   «Вогонь і світло». Твори українських художників 70-80 

років ХХ ст. та емалі Т. і С. Колечків (спільний проект 

заповідника та Дирекції художніх виставок України) 

  

У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського» 

 до 3 –  «VIVA Mexico!». Виставка мексиканського декоративного  

мистецтва (Міжнародний культурний проект) 

  

Північна галерея 

протягом 

місяця 

– «Піднесена до небес». До 250-річчя освячення Андріївської 

церкви (історія зведення, оздоблення, відреставровані ікони 



14 

 

тощо) 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 3) 

– «Живий свідок багатьох історичних подій». До 160-річчя від 

дня народження історика, громадського і культурного діяча, 

мецената П. П. Потоцького (1857–1938) 

(корпус 

№ 4) 

– «На площі перед Великою Церквою: святковий одяг киянок 

ХІХ – початку ХХ ст.» 

 

Національний художній музей України: 

до 24 –  – «Юрій Єгоров. На яскравому сонці». Живопис художника і 

педагога Ю. М. Єгорова (1926–2008); ескізи, гіпсові моделі, 

фото- та відеодокументи з архіву родини митця 

 

Національний музей літератури України: 

  до 8 –   Персональна виставка художника Костя Лавра  

  до 10 –  «Літературні меридіани України: Чернігівщина» (спільно з 

Національною спілкою письменників України та Інститутом 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) 

  до 30 –  «Його Величність – Раритет». Рідкісні експонати з   музейної 

колекції   

 –   Книги з фондів музею та ляльки з приватної колекції 

Л. Соколова (до Міжнародного дня захисту дітей) 

 –     Творчі роботи вихованців мистецьких шкіл м. Києва –  

переможців виставки-конкурсу  «І золотої, й дорогої…»  (у 

рамках музейної програми «Вшановуємо Тараса Шевченка»)  

 – «Українська література на початку третього тисячоліття» 

(з музейної колекції) 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»  

  з 8 – Твори українських художників другої половини ХХ ст.: 

Т. Яблонської, С. Григор’єва, О. Міловзорова та ін. 

(з фондової колекції музею) 

 

 «Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

  5-10 – «Wanderlust». Живопис І. Тинкевич (м. Київ) 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

  до 17 –  «Фріда і Дієго. Перший Fridafest». Фотовиставка (у рамках  

IV Міжнародного фестивалю «Anne de Kiev Fest») 

 – «Катерина Таїландська. Доля та кохання Катерини 

Десницької» Виставка-перформанс (у рамках IV 
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Міжнародного фестивалю «Anne de Kiev Fest») 

  з 19 –  Живопис з. х. України О. Потапенка (м. Чернігів) 

 

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

   до 22 –  «Вкраїно! Мій любий краю…». Ілюстрації сучасних 

художників до творів Тараса Шевченка (до Дня 

перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі 

поблизу Канева) 

  протягом    

місяця 

– «Тарас Шевченко у Миколи Костомарова». Ліногравюра 

О. Васильєва (у рамках арт-проекту «Виставка однієї 

картини») 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

 до 17 – Виставка вишивки з колекції музею у рамках культурно-

мистецької програми «Вишиваний тиждень» 

(до Міжнародного дня музеїв та Дня Києва) 

 до 30 – «Авангард та модерн у народному мистецтві 1910-1930-х 

років». Твори українських митців: Г. Собачко-Шостак, 

П. Власенко, Є. Пшеченка та В. Довгошиї 

 з 21 –  «Пластика лемківських різьбярів». Роботи українських 

майстрів ХХ – початку ХХІ ст. (з фондової колекції музею) 

 

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

протягом   

місяця 

–  «Венеція найясніша». Твори  венеційських майстрів 

(з фондової колекції музею та Львівської національної 

галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького) 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

протягом 

місяця 

– «Чоловіча Nоша». Традиційний чоловічий одяг кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. (з фондової колекції музею та приватних 

колекцій І. Турейського і М. Очкура) 

 – Виставка аналогових та цифрових робіт більш ніж 20 

молодих художників: картини, скульптура, анімації, 

перформанси тощо (у рамках Фестивалю мистецтва «Kyiv 

Art Week») 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

 4-14  –  «Київський арт-вернісаж». Благодійна виставка-аукціон 

живопису В. Шаталіна, Ф. Захарова, К. і С. Шаповалових 

та ін. (на підтримку сімей загиблих воїнів АТО) 

  до 20  – «Хайтекстиль». Чотири серії робіт А. Подерв`янської: 

«Кантрі-хорор», «Пригоди у місті», «New icon», 

«Пальтопортрет» (текстиль, ручна вишивка, принти, 

аплікації) 



16 

 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): 

протягом  

місяця 

–  – «Українська весна». Живопис Ю. Нагулка (м. Київ) 

 

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

до 14  –   «Освенцим. Жить воспрещено». Експозиція № 1. Проект 

Є. Терлецького (спільно з Україно-ізраїльським Інститутом 

стратегічних досліджень імені Голди Меїр) 

 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 

 – «Музейний чулан Василя Василька». До 95-річчя заснування  

музею 

 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

  до 15 – «Історія музейної колекції Марії Заньковецької – маловідоме 

і нове». До 95-річчя заснування Музею театрального, 

музичного і кіномистецтва України 

  до 16 – «Щасливе дитинство». Твори учнів Центру позашкільної 

роботи Святошинського р-ну м. Києва (до Міжнародного 

дня захисту дітей) 

 

Музей книги і друкарства України: 

  до 15 – «На горі. Ігор Костецький і доба "мистецького безвізу"». До 

105-річчя від дня народження письменника, перекладача, 

критика, режисера, видавця І. В. Костецького (справж. – 

Мерзляков, 1913– 1983). 

 

Музей сучасного мистецтва України: 

  до 17 –    «Киев – родина, звучавшая во сне…». Роботи Л. Пуханової 

і В. Жуковського та з фондової колекції музею 

 

Музей шістдесятництва: 

  до 5 – «Ніхто крім нас». Живопис М. Соченко (портрети 

українських героїв – учасників війни на сході України) 

 

Музей однієї вулиці: 

  до 22 – «Postmortem. Посмертні маски». Посмертні маски 

українських і зарубіжних діячів культури, науки та політики 

(з колекції музею) 

 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 
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Музей Лесі Українки 

 до 18   – «Печворкове дитинство». Колективна виставка клаптикового 

шиття українських майстрів  

з 21   –  Живопис Н. Багацької (м. Київ) 

з 25   –  Твори художників України ХХ ст. (з приватних колекцій)   

  

Музей М. Старицького 

  до 18 – – «Маестро». Пам’яті хорового диригента, композитора, 

педагога Героя України А. Т. Авдієвського (1933–2016): фото, 

документи, нагороди, художні роботи, особисті речі  

(з родинного архіву) 

з 22 –  –  «Історія України». Фотопроект О. Самойленка (м. Харків) 

 

Музей гетьманства:  

  до 12 –  –   «Апперцепції». Живопис І. Фалько (м. Київ) 

 до 30 – –  «Подарунки Музею гетьманства». Живопис українських 

художників: О. Доріченка, І. Литвина, Б. Негоди та ін. 

(з музейної колекції) 

 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 20 –  –    Роботи київських художниць: натюрморти О. Курвель та 

живопис Д. Крохмальної (за підтримки Президентського 

фонду Л. Кучми «Україна») 

до 23 –  –  «Хотів би я в слово єдине вмістити всю думу смутну…». До 

110-річчя від дня народження письменника 

Л. С. Первомайського (1908–1973) 

протягом   

місяця 

–  – «Нехай живе безмежна даль доріг…». До 125-річчя від дня 

народження мистецтвознавця, письменника, перекладача 

О. Дейча (1893–1972) 

 

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

  до 15 –  «Чорно-біле кіно». Проект О. Дубовика (у рамках 

Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість») 

 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

  з 21  –  «Кирило Проценко. Палкий». Пам’яті художника та 

дизайнера К. Проценка (1967–2017) 

 Мала галерея 

  до 24  –  «Кафе Лемітц». Фотографії  А. Петерсена (Швеція) 
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Будинок актора: 

  1-10 –  –  «На чарівних сходинках Кенаси». Живопис Е. Бекетової  

 

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

  8-24 –  – Всеукраїнська виставка «Графіка – 2018» (у рамках Трієнале 

«Графіка»  та Виставки-конкурсу імені Георгія Якутовича) 

 

 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

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

  протягом  

місяця 

– –  –  Фотографії Х. Шойман (Румунія) 

 

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

  до 19 –  –  «Швидкі зміни». Проект Г. Глибіної (м. Київ) 

 

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

  до 13 – – «Серед Невідомості». Живопис та інсталяція Д. Мо Мот 

(Україна) та відеоарт «Generation Y the fuck» Р. Гануссека 

(Німеччина) 

 

Простір «Арт ЦУМ» (вул. Хрещатик, 38, 7 поверх): 

  до 27 –  «Коріння». Персональна виставка н. х. України І. Марчука 

(м. Київ) 

 

Арт-центр «Closer» (вул. Нижньоюрківська, 31): 

  до 10 –  «Із розділів новологіки». Проект київських художників  

Ю. Пікуля та Ю. Єфанова 

 

«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21): 

до 27  –  «Дімофіксація». Живопис М. Шерстюк та І. Канівця 

(м. Київ) 

 

«Voloshyn gallery» (вул. Терещенківська, 13):   

до 30  –  «Paintings». Живопис М. Барановської (Україна–Німеччина) 

  

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

до 3 – – «EROTICON. Офорт. Плакат. Креатив». Ретроспективна 
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меморіальна виставка художника-графіка В. Пішого (1962–

2017) 

 

Галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська, 1): 

 до 6     –  Мультимедійний проект «Тотем»: живопис І. Мельника 

(м. Львів) та відеороботи Я. Костенка (м. Київ) 

 до 8   – «Амплітуда». Роботи п’ятьох українських художників –

А. Волокітіна, О. Яловеги і Т. Малиновської (м. Харків), 

Б. Томашевського (м. Київ) та художниці з Криму 

А. Федотової (живопис, графіка, скульптура, відеоарт) 

 

«Lera Litvinova Gallery» (вул.Звіринецька, 47): 

 7-20 –  «Антропoлогія». Колективна виставка художників:   

Н. Папірної, А. Волошко, Н. Корф-Іванюк та ін.  

 

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

 до 6 – «Таємниця покинутих фонтанів». Арт-проект В. Тарасенко 

(м. Київ) 

 

Pavlovka ArtGallery (вул. Петропавлівська, 34а): 

 з 22   –  –  IIІ Міжнародний фестиваль абстрактного мистецтва        

«220 abstract art fest» 

 

Plivka Art Center (вул. Васильківська, 1): 

  15-17 –  Фестиваль сучасної музики та медіа-мистецтва «Synesthesia 

2018» 

 

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

до 19   –  «Відчуття». Графіка О. Денисенка (м. Львів) 

 

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

до 23   –  Живопис В. Хруща (м. Одеса) 

 

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

протягом   

місяця 

  –  «Антропогенез: витоки, предмет, тіло». Живопис 

Є. Шаповалова (м. Чернігів) 

 

Платформа культурних ініціатив «IZONE» (вул. Набережно-Лугова, 8): 

 до 3 – – Фільм «Рідне місто» («Hometown») у форматі інсталяції 

голландського дуету «Metahaven»: Даніеля ван дер Вельдена 

та Вінки Крук (м. Амстердам)  

  9.06  – – День ІЗОЛЯЦІЇ (четвертий рік діяльності в Києві): 

https://izolyatsia.org/ua/project/izolyatsia-day-2018 

https://izolyatsia.org/ua/project/izolyatsia-day-2018
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  з 9 –  – «Зошит без однієї сторінки». Проект П. Макова (м. Харків) 

 

«Карась Галерея» (Андріївський узвіз, 22-а): 

  до 5 –  «Соціалістична Культура». Серія графічних робіт С. Чайки 

(м. Тернопіль)  

  7-26 –  Живопис Р. Саллера (Ужгород–Львів) 

з 27 –  Живопис Е. Потапенкова (м. Київ) 

 

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

до 30 –  «Where the Rivers Come Together». Фотопроект Ґ. Булішової 

та М. Ісаака (США) 

 

Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12): 

 1-9 –  Живопис П. Кодьєва (1899–1968, м. Київ) 

 11-20 –  Скульптура С. Куцого (м. Київ) 

 21-30 –  Живопис та графіка сучасних українських художників 

 

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

 до 5 –   Виставка львівських художників: живопис П. Сметани та 

інсталяція О. Кузюри (у рамках  Фестивалю мистецтва 

«Kyiv Art Week») 

 

Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19-в): 

до 16     –  «Лети, моя душа». Батик та суха пастель Т. Науменко-

Петенко (м. Київ) 

 –   «Гра в асоціації». Твори учнів художнього відділення 

    Дитячої школи мистецтв №5 м. Києва 

 

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

до 2 –  –  Щорічний фестиваль сучасної художньої кераміки «ЦеГлина 

2018» (у рамках  Фестивалю мистецтва «Kyiv Art Week») 

 

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

протягом 

місяця 

–  – «35». Роботи молодих литовських художників віком до 35-и 

років 

 

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

до 30 – «Реалізм і реальність». Персональна виставка ужгородського 

художника П. Ковача-старшого: фотографії, відеоперформанс 

та серія живопису 

 

 «Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): 



21 

 

до 11 –  – «Колискова». Артбуки К. Лесів (м. Київ) 

 

 

 

 

 

Матеріал 

підготували 

працівники відділу ДІФ 

Інформаційного центру з питань 

культури та мистецтва. 

 

Тел.: (044) 425 2326 

e-mail: 

dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 
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