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МИСТЕЦЬКИЙ СІЧЕНЬ–2015  

НОВОРІЧНІ ВИСТАВИ ТА КОНЦЕРТИ  

Національна опера України: 

2, 3, 6 – Б. Павловський «Білосніжка та семеро гномів» (балет на 2 

дії) 

4 – М. Римський-Корсаков «Казка про царя Салтана» (опера на 

2 дії) 

7 – Різдвяний концерт провідних майстрів опери та балету. Уч-

асть беруть: С. Магера, Г. Дорош, А. Швачка, С. Борко,  

О. Гурець, Т. Штонда та ін., симфонічний оркестр та хор На-

ціональної опери України 

8 – К. Хачатурян «Чіполліно» (балет на 3 дії) 

10, 11 – П. Чайковський «Лускунчик» (балет на 2 дії) 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

2–10 – «Подорож у новорічному часі». Новорічні вистави 

 Малий зал 

7 – «Різдво для двох». Концерт володаря титулу «Голос країни» 

П. Табакова 

10 
 

– «Різдво без кордонів». Різдвяні пісні з усього світу у вико-

нанні вокального гурту «ConCord»  

19 – Проект «Jazz Kolo» з програмою «Різдво» (за участю  

О. Агабейлі, А. Долідзе, О. Пашковського, І. Закуса) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

1, 4, 8 – Г. Гладков, В. Ліванов, Ю. Ентін «Бременські музиканти» 

(мюзикл на 2 дії) 

2, 6, 9 – В. Васалатій «Попелюшка». Новорічна казка-мюзикл на 2 

дії за мотивами однойменного кіносценарію Є. Шварца 

5, 10 – «Лускунчик» (подорож у дитинство на 2 дії). Інсценізація – 

Ден та Яна Гуменні за казкою Е. Т. А. Гофмана 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

2, 6, 7, 

9, 10 

– В. Алдошин, О. Никитин «Новогодние сюрпризы» (неверо-

ятная история для мальчишек и девчонок) – прем’єра 

 
У дні шкільних канікул класичні твори для сімейного 
перегляду 

3 
(12:00) 

– «Джульетта и Ромео» за В. Шекспіром 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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4 
(12:00) 

– А. Островский «Доходное место» 

Київський національний академічний театр оперети:  

2, 8, 11 – Музика П. Вальдгарда «Кицькин дім» (прем’єра музичної 

казки на 1 дію за мотивами казки С. Маршака) 

3 – Музика В. Домшинського «Білосніжка та семеро гномів» 

(музична казка на 1 дію за мотивами казки братів Грімм) 

4 – Музика Г. Гладкова «Пригоди бременських музикантів» 

(музична казка на 1 дію за п’єсою В. Ліванова та Ю. Ентіна) 

6 – Музика В. Бистрякова «Острів скарбів» (дитячий мюзикл 

на 2 дії за мотивами роману Р. Стівенсона) 

9 – Музика В. Домшинського «Чіполліно» (музична казка на  

1 дію за твором Дж. Родарі) 

10 – Музика С. Бедусенка «Лампа Аладдіна» (музична казка на 

1 дію) 

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

2, 3, 4 
(16:00) 

– «Казка про чарівну флейту». Новорічне свято для дітей та 

дорослих за оперою В. А. Моцарта «Чарівна флейта» 

10 До 115-річчя від дня народження І. С. Козловського 

– «Різдвяні пісні на Хрещатику». Різдвяний концерт за 

участю Л. Сагат (сопрано) та Народного камерного хору 

духовної музики (м. Глухів, Сумська обл., художній керівник 

і диригент – К. Кобзар) 

Національний цирк України: 

2–14 – Новорічна вистава «Баба Яга проти...» 

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

6 
(11:00, 

13:00) 

– «Новорічні пригоди Білосніжки та друзів». Прем’єра 

Одеського театру ростових ляльок 

17 – Різдвяний концерт «Щедрий вечір» гурту «ManSound» 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

2, 8 – «Ах, мій милий Августин» (за мотивами казки Г. Х. 

Андерсена «Свинопас») 

3, 4, 9 – В. Бойко «Даринка, Гриць та Нечиста сила» (прем’єра 

веселої й мудрої казки) 

10 – У. Хуб «Пассажир в чемодане» (весёлая история для детей и 

взрослых) 
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Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

4, 18 – «Троє поросят» (музична казка на 1 дію за мотивами 

коміксів У. Діснея) 

5, 6 – М. Міхайліченко «12 місяців» (за казкою С. Маршака) 

7, 8 – «Снігова королева» (музична казка на 2 дії за казкою Г. Х. 

Андерсена) 

10, 11 – А. Ліндгрен «Чарівна Пеппі» (музична вистава на 2 дії) 

13 – «Казкові мандри» (музична казка на 2 дії за мотивами казки 

Г. Х. Андерсена «Кресало») 

14 – В. Баскін «Привид замку Кентервіль» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами оповідання О. Уайльда) 

16 – «Принц і Принцеса» (казка на 2 дії за казками Г. Х. 

Андерсена) 

17 – Е. Портер «Поліанна» (драма на 2 дії) 

Київський академічний Молодий театр:  

2, 6, 10 – І. Пелюк, О. Харченко «Принцеса Лебідь» (казка-мюзикл) 

3, 11 – Б. Стельмах «Примхливе кохання Дроздоборода» (музична 

казка на 2 дії за казкою братів Грімм) 

4, 8, 18 – В. Глейзер «Сім бажань Зербіно» (казка-мюзикл на 2 дії) 

5, 9, 17 – Л. Разумовська «Русалонька» (морська легенда на 2 дії) 

Київський академічний театр ляльок:  

1, 11 – М. Петренко «Пригоди Дідуся Мороза» 

2, 7, 10 – «За щучим велінням» (за народною казкою) 

3, 5 – Г. Усач, С. Єфремов «Котик та Півник» 

4, 6 – С. Ципін «Солом’яний бичок» 

8, 9 – «Троє поросят» 

Київський драматичний театр «Браво»:  

 Дитячі новорічно-різдвяні вистави 

5, 6, 8, 

10 
(13:00) 

– Д. Урбан «Все мыши любят сыр» 

2, 3, 4, 

7, 9 
(13:00) 

– «Ералаш» или «Очень новогоднее приключение» 

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

2, 4 – С. Баневич «Дванадцять місяців» (мюзикл-казка на 2 дії) 

3, 5, 11 – П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії) 

6, 18 – М. Римський-Корсаков «Ніч перед Різдвом» (опера на 2 дії) 

8 – О. Білаш «Пригоди Буратіно» (мюзикл на 2 дії) 

9, 17 – П. Чайковський «Спляча красуня» (балет-феєрія на 2 дії) 
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10 – С. Баневич «Історія Кая та Герди» (романтична опера на  

2 дії за казкою Г. Х. Андерсена «Снігова королева») 

Театр пластичної драми на Печерську (вул. Шовковична, 7а):  

5, 12, 

13 

– «Музична скринька». Новорічна вистава за участю 

дитячого театру пісні «Fantasy» 

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

2, 3, 5, 

7, 8, 9, 

10 

– «Зимова казка» 

4, 6, 9, 

11 

– «Новорічні пригоди Сніговика» 

5, 8 
 

– «Новорічна подорож на чарівний острів» 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

2, 3, 4, 

5, 6 

– «Казкові пригоди у Віртуляндії». Новорічна вистава 

8 
(15:00) 

– Різдвяний концерт Київського сімфо-рок оркестру «Lords of 

the Sound» з новою програмою для всієї сім’ї «Музична 

Мульт-Країна» (найкраща музика з улюблених мультфільмів 

«Різдвяна історія», «Ну, постривай!», «Полярний експрес», 

«Пітер Пен», «Король Лев» та ін.) 
(19:00) – Святкова музична програма Київського сімфо-рок оркестру 

«Lords of the Sound» «100% Soundtrack Hits. New&the best» 

(саундтреки з фільмів: «Один вдома», «Голодні ігри», 

«Сутінки», «Різдвяна історія», «Іронія долі» та ін.) 

Палац спорту: 

2, 3, 4 – «Cinderella» (a magical musical on ice) «Попелюшка» 

(чарівний мюзикл на льоду). Гастролі колективу «World on 

ice», що включає співаків, акторів, фігуристів, акробатів та 

артистів балету з різних країн світу 

Центральний будинок художника НСХУ: 

2–8 
 (11:00, 

13:00) 

– Вистава для дітей «Новорічні капризи Царівни Несміяни» 

(Фонд мистецтв «Амадеус») 

2, 3, 4 
(15:30, 

17:30) 

– «Велике новорічне Буль-Буль-Шоу!» (от создателей «Пер-

вого Театра Мыльных Пузырей») 

5, 6 
(15:30, 

17:30) 

– «Новорічні пригоди Барашка Шона!» (весела новорічна каз-

ка для маленьких глядачів) 
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7, 8 
(15:30, 

17:30) 

– Невероятное научное шоу «Школа научных чудес. Хімічи-

мо по-новорічному!» (людина-йог, новорічна наукова кухня, 

автомат для гри у сніжки, реактивна пошта Діда Мороза та 

багато іншого...) 

9 
(11:00, 

13:00) 

– «Шрек проти Чахлика Невмирущого. Новорічні пригоди!» 

(дитяча вистава від ТМ «Лучшие детские проекты 100%») 

10 
(11:00, 

13:00) 

– «Шар Шоу! Новорічні пригоди в Шарляндії» (перша в Ук-

раїні вистава, де і декорації, і костюми сплетені з повітряних 

кульок). ТМ «Лучшие детские проекты 100%» та одеська ар-

тіль клоунів та мімів 
(19:00) – «Саундтреки: Різдвяна симфонія». Концерт симфонічного 

оркестру «Cantabile Orchestra» з мелодій улюблених кінофі-

льмів та мультфільмів: «Хроніки Нарнії», «Гаррі Поттер», 

«Один вдома 1, 2, 3» та ін. 

17 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– Додаткові концерти: «Новогоднее Фикси-шоу! Как ДимДи-

мыч стал фиксиком» (дитяча вистава за мотивами 

анімаційного серіалу «Фиксики» від творців мультфільму) 

18 – «Різдвяний концерт» у виконанні Національної заслуженої 

капели бандуристів України ім. Г. І. Майбороди 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

2–6 – Новогоднее музыкальное шоу «Снежная королева»  

(за мотивами казки Г. Х. Андерсена, від продюсерського 

агентства «Пале-арт продакшн», м. Одеса) 

5 – Новорічний концерт гурту «Лісапетний батальйон» 

У приміщенні концертного залу «Київпроект» (вул. Б. Хмельницького, 16–22): 

1–7 
(11:30, 

13:30, 

15:30) 

– «Дванадцять місяців». Дитячий новорічний мюзикл за 

казкою С. Маршака 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

23 Вечір одноактних балетів 

– Балетні сюїти: А. Понкієллі «Танець годин» з опери 

«Джоконда», Ш. Гуно «Вальпургієва ніч» з опери «Фауст». 

М. Равель «Дафніс і Хлоя» (одноактний балет) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

9 – І. Карпенко-Карий «Хазяїн» (комедія) 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 
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14 – Н. Ворожбит «Щоденники Майдану» (документальна 

вистава на 2 дії) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

2, 9, 17, 

23 
(«Новая 

сцена») 

– Н. Птушкина «Ненормальная» (комедія на 1 дію) 

2, 12, 31 
(Сцена 

«Под 

крышей») 

– Л. Зорин «Варшавская мелодия» (лирическая драма, 

спектакль без антракта) 

3, 10, 17 
(Сцена 

«Под 

крышей») 

– «Клавдия Шульженко. Старинный вальс» (музично-

сценічна композиція О. Гаврилюк та О. Когут) 

4, 24 
(Сцена 

«Под 

крышей») 

– И. Бауэршима «Над пропастью в...» (Norway. Today) 

7, 12, 21 – Д. Псафас «Требуется лжец» (комедія у 2 діях) 

18, 29 
(«Новая 

сцена») 

– Р. Шиммельпфенниг «Женщина былых времён» (за 

сприяння Посольства ФРН в Україні) 

30 – Э. де Филиппо, Д. Фо «Риск» (Любовники и воры) 

Київський національний академічний театр оперети:  

15, 29 – Музика Ж. Бізе «Кармен-сюїта» (балет-феєрія на 1 дію) 

16, 30 – Музика О. Колкера «Труффальдіно із Бергамо» (мюзикл на 

2 дії) 

18 – Музика К. Портера «Цілуй мене, Кет!» (мюзикл на 2 дії) 

23 – Музика Ф. Ерве «Мадемуазель Нітуш» (оперета на 2 дії) 

Київський академічний театр «Колесо»:  

16 
(14:00), 

17 
(12:00), 

18 
(12:00) 

– О. Дударєв «День прильоту ластівки, або Поцілунок 

принцеси» (прем’єра вистави для дітей за казками Г. Х. 

Андерсена) 

Київський академічний Молодий театр:  

3 – П. Гладилін «Афінські вечори» (лірична комедія на  

2 дії) 

3, 11, 23, 

28 
(мікросцена) 

– І. Бунін «Жара» (Граматика пристрасті на 2 дії) 

10, 29 
(камерна 

сцена) 

– Ж. Гальсеран «Метод Гронхольма» (ігри кар’єристів) 



 7 

 

 

 

11, 27 – О. Заградник «Соло для годинника з боєм» (комедія на 2 

дії) 

31 – І. Карпенко-Карий «Зачарований» (вистава на 2 дії) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 На сцені малого залу Національного палацу мистецтв 

«Україна» 

27, 28 – О. Островський «Ліс» 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

4, 15, 

24 

– А. Крым «Женская логика» (комедія) 

31 – П. Марбер «Близость...» (дорослі ігри, вистава на 2 дії) 
 Мала сцена 

8, 26 – А. Яблонська «Семейные сцены» (драма) 

9, 16 – У. Гібсон «Двое на качелях» (мелодрама) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

4, 14 – Т. Вайлдер «Наше містечко» (Життя в двох діях з одним 

антрактом) 

9, 15, 

28 

– У. Хуб «О восьмій на ковчезі» (ексцентрична притча на  

1 дію) 

18 – Л. Андреєв «Чарівні сабінянки» (дуже несерйозна комедія) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

2, 3, 

12, 13 

– П. Пальмад та К. Дютюрон «Схоже на щастя» (комедія) за 

участю Героя України А. Роговцевої 
 Мікросцена 

22, 27 – С. Мрожек «Будинок на кордоні» (реальний абсурд) 

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

21 – О. Родін «Видіння Рози» (балет на 1 дію). «Київ модерн-

балет» представляє «Жінки у ре мінорі» на музику Й. С. Баха 

(балет на 1 дію) 

23 – «Ніч яка місячна...». Вечорниці в піснях і романсах 

31 – Л. Деліб «Лялька. Нова історія Коппелії» (балет на 2 дії) 

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

24 – М. фон Маєнбург «Потвора» 

30, 31 – І. Бунін «Мітіне кохання. Щоденник» 

Театр «Актор»:  

11, 25 – М. Жванецький «Одеські дачі» (акторське кабаре) 
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21, 28 – «Без вини винуватА» (закулісна комедія за мотивами п’єси 

М. Коляди) 

Київський драматичний театр «Браво»:  

29, 30, 

31 

– В. Апостоловский «Ангелы, вне расписания» (комедія) 

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

4, 17, 

25 

– Н. Халезин «Упс!.. Я пришёл» (комедія-притча з 

антрактом) 

31 – Т. Вільямс «Корабель зіштовхнувся з айсбергом...» (драма-

трилер, в яку ніхто не повірить) 

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі 
Українки: 

28 – Театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв» представляє 
виставу «Задунаєць за порогом» (музично-драматична фантазія 
за мотивами опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за 
Дунаєм», в ролях: Б. Бенюк, А. Хостікоєв, Н. Сумська,  
В. Мазур, Т. Постніков, І. Рубашкін, Д. Мамай) 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

25 – Київський театр поезії та пісні представляє прем’єру вистави 
«Володимир Висоцький». Вистава-концерт «Вертикаль» 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Малий зал): 

14 – Э. Ассу «Убей меня нежно» (вистава за участю харківських 

акторів П. Нікітіна та К. Гордієнко) 

15 – Харківський Відкритий театр представляє виставу А. де 

Бенедетті «Сублімація кохання» (італійська комедія) 

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

31 – Перший академічний український театр для дітей та 

юнацтва (м. Львів) представляє виставу Т. Іващенко «Таїна 

буття» (лірична драма на 2 дії) 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

4 Різдвяний концерт 

– Фольклорний ансамбль «Веселі музики» (керівник – з.а. Ук-

раїни С. Хитряков), вокальне тріо солісток «Козачка» –  

Т. Школьна, І. Карзанова, А. Чумаченко, ансамбль балету «Те-

рен» (керівник – Є. Дралов), В. Польовчик (цимбали) 
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5 Джазові теми з імпровізацією 

– Композитор, виконавець Н. Лагодюк (фортепіано). Авторсь-

кий концерт. Участь беруть: Київський квартет саксофоністів 

(керівник – з.а. України Ю. Василевич), з.а. України А. Оста-

пенко (гітара), М. Кучма (скрипка), О. Слівінський (тромбон), 

Д. Ільїн (ударні), Є. Славинський (контрабас), Т. Жук-Сєдова 

(орган). Концерт веде П. Полтарєв 

7 Й. Гайдн – Ораторія «Створення світу» 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – н.а. України М. Дядюра), камерний хор 

«Кредо» (художній керівник – з.д.м. України Б. Пліш), солісти: 

Габріель – з.а. України Л. Гревцова (сопрано), Єва – І. Пліш 

(сопрано), Уріель – О. Чувпило (тенор), Рафаель – О. Бойко 

(баритон), Адам – Т. Бережанський (бас). Хормейстер-

постановник – з.д.м. України Б. Пліш 

8 «Концерт на Різдво» 

– Народний художній колектив – хорова капела хлопчиків та 

юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва (ху-

дожній керівник і диригент – з.а. України Р. Толмачов), хор-

мейстери: Ж. Бугай, Г. Тимофеєва, концертмейстер – Н. Нако-

нечна, молодший хор «Дзвіночок» (керівник і диригент –  

Л. Керекеша). Концертмейстер – М. Старкова 

9 Різдвяна новорічна вистава. І. Коляда ІІ. Щедрий вечір 

– Київський академічний театр українського фольклору «Бере-

гиня» (художній керівник – н.а. України М. Буравський) 

10 Різдвяний концерт 

– Фольклорний ансамбль «Божичі» (керівники – І. Фетисов,  

С. Карпенко). Участь бере дитячий фольклорний ансамбль 

«Райгородок»; творчий проект С. Карпенко «Візерунчасті піс-

ні»: С. Карпенко, М. Бережнюк, С. Охрімчук. Учасники «Шко-

ли традиційного народного танцю» (керівник – І. Фетисов), 

традиційний барабанщик – В. Давиденко (с. Підгайне Іванків-

ського району Київської області) 

11 Абонемент № 7 – «Мистецтво фортепіанної гри» 

– М. Данченко 

12 – «Музична мультипанорама». Музика до мультфільмів: «Істо-

рія іграшок-2», «Маленька русалка», «Король Лев», «Діснеїв-

ська фантазія», «Рожева пантера», «Вгору», «Алладін» та ін. 

Національний академічний духовий оркестр України (диригент 

– О. Баженов) 

13 Концертна фантазія «Різдво крокує планетою» 

– Участь беруть солісти і творчі колективи Київського інститу-

ту музики ім. Р. М. Глієра 
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14 «Нині в нас Різдво». Колядки і щедрівки 

– Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л. Ре-

вуцького (художній керівник – з.д.м. України В. Курач), соліс-

ти: з.а. України В. Іваненко (сопрано), Т. Матвієнко, В. Савен-

ко (бас-баритон, Велика Британія) 

15 Концерт циклу «Музика давніх століть». Г. Ф. Гендель  
– Київський камерний оркестр (диригент – н.а. України Р. 

Кофман), солісти: В. Балаховська (орган), О. Табуліна (мецо-

сопрано). Партія клавесина – Н. Фоменко 

16 – Е. Інджич (фортепіано, Франція), академічний симфонічний 

оркестр Національної філармонії України (диригент – н.а. Ук-

раїни М. Дядюра) 

17 На здобуття Національної премії України ім. Т. Шевченка 

2015 року 

– Камерний хор «Київ» (художній керівник – з.д.м. України  

М. Гобдич) 

18 Ювілейний концерт. До 60-річчя від дня народження і 35-річчя 

творчої діяльності Л. Деордієвої (фортепіано)  

– Участь беруть: н.а. України Л. Семененко (сопрано), з.а. Ук-

раїни Є. Ліпітюк (сопрано), з.д.м. України С. Корецька (худо-

жнє слово), Є. Дашак (фортепіано), С. Бортник (тенор), артис-

ти балету Національної опери України 

19 «Зимова феєрія». Авторський проект О. Пушкарської 

– Камерний ансамбль «Софія» (керівник і солістка – О. Пуш-

карська, скрипка), н.а. України Т. Штонда (бас), заслужені ар-

тистки України С. Чахоян (сопрано), О. Рівняк (скрипка), ан-

самбль дерев’яних духових інструментів Національного за-

служеного академічного симфонічного оркестру України 

20 «Золота колекція романсу» 

– З.а. України І. Сказіна, Заслужений академічний ансамбль пі-

сні і танцю Збройних сил України (художній керівник і голов-

ний диригент – з.д.м. України Д. Антонюк) 

21 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – з.д.м. України С. Леонов), солістка –  

О. Леонова (сопрано)  

22 «Улюблене». До 10-річчя творчого дуету 

– Н.а. України Т. Штонда (бас), А. Тітович (фортепіано) 

23 Цикл концертів «Всі симфонії Й. Брамса» 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

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

ка – А. Волчок (фортепіано, Швейцарія) 
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25 «Різдво у стилі джаз» 

– Джаз-квартет: Р. Єгоров (вокал, фортепіано), Д. Александров 

(саксофон), М. Кістєньов (бас-гітара), П. Галицький (ударні), 

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

27 Шлягери ХХ століття 

– Ансамбль «Дивограй» (керівник – з.а. України В. Чорнокон-

дратенко), з.а. України Є. Ліпітюк (сопрано), з.д.м. України  

В. Полянський (фортепіано), з.а. Автономної Республіки Крим  

А. Юрченко (баритон), К. Кондрашевська (сопрано), О. Чувпи-

ло (тенор) 

28 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

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

В. Сіренко), соліст – С. Терентьєв (фортепіано) 

29 Концерт «І серце одпочине» 

– Герой України, н.а. України Н. Матвієнко, Національний ан-

самбль солістів «Київська камерата» (художній керівник і го-

ловний диригент – н.а. України В. Матюхін). Участь беруть: 

з.а. України Б. Півненко (скрипка), Т. Матвієнко (вокал) 

30 За підтримки Посольства Французької Республіки в Україні 

і Французького інституту культури в Україні. Абонемент 

№ 10 – «Симфонічний вимір» 
– Академічного симфонічного оркестру Національної філар-

монії України (диригент – н.а. України М. Дядюра). Соліст – 

Жан-Батіст Моно (орган, Франція) 

31 «Пісні з репертуару М. Магомаєва» 

– З.а. Автономної Республіки Крим А. Юрченко (баритон), На-

ціональний академічний духовий оркестр України (диригент – 

О. Баженов) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

3 Новорічний концерт 

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

України А. Баженов (скрипка), І. Іщак (контр-тенор), В. Чікіров 

(ліричний баритон), І. Харечко (орган), К. Баженова 

(фортепіано) 

5 Англійська та американська органна музика 

– М. Сидоренко (орган) 

7 Різдвяний концерт 

– Т. Рой (флейта), Г. Бубнова (орган) 

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

(орган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано) 
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9 Святковий музичний колаж 

– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України В. Балаховська 

(орган), С. Котко (колоратурний бас), з.а. Бурятії Л. Реутова 

(фортепіано) 

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

Г. Бубнова (орган), І. Харечко (орган) 

12 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір шостий) 

– Г. Бубнова (орган) 

13 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір сьомий). Музика  

Й. С. Баха 

– З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), Т. Рой (флейта),  

К. Шарапов (скрипка), М. Білич (скрипка), І. Харечко (орган) 

14 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір восьмий). Концерт-

прем’єра «Магія Вівальді» 

– Оркестр Ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського 

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

диригент – з.д.м. України І. Андрієвський, солісти: з.д.м. 

України І. Андрієвський (скрипка), Н. Сіваченко (скрипка),  

Т. Андрієвська (скрипка), Н. Скрябіна (мандоліна), Т. Козицька 

(мандоліна), Н. Фоменко (клавесин) 

15 Органна музика: від бароко до сучасності. Присвячується 

пам’яті засновника Будинку органної та камерної музики і 

органної школи в Україні з.д.м. України, професора  

А. Котляревського (1910–1994) 

– Виконавці – учні А. М. Котляревського: н.а. України  

В. Кошуба, н.а. України І. Калиновська, з.д.м. України  

Г. Булибенко, з.а. України О. Дмитренко  

16 «Україно, моя Україно! І любов, і журба, і надія!» 

– Н.а. України І. Калиновська (орган), з.а. України  

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

з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано) 

17 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір дев’ятий). Вечір 

італійського бароко 

– Вокальний ансамбль старовинної музики «Vox Animae» 

(художній керівник – Н. Хмілевська), з.а. України  

В. Балаховська (орган), К. Шарапов (скрипка), Н. Фоменко 

(клавесин), Г. Щербина (віолончель) 

19 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір десятий). Корифеї 

доби бароко 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», тріо «Равісан»,  

М. Сидоренко (орган) 

20 Музика Й. С. Баха 

– З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), І. Харечко (орган) 

21 – З.а. України Т. Орлова (орган) 
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22 Вечір віртуозної музики 

– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України В. Балаховська 

(орган), С. Котко (колоратурний бас), з.а. Бурятії Л. Реутова 

(фортепіано) 

23 Органна музика композиторів Німеччини 

– Н.а. України В. Кошуба 

24 В. А. Моцарт – «Реквієм». Присвячується пам’яті 

засновника Ансамблю класичної музики ім.  

Б. Лятошинського н.а. України В. Іконника (1929–2000) 

– Диригент – художній керівник н.а. України В. Іконник-

Захарченко 

26 Музичні шедеври ХХ сторіччя 

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

України А. Баженов (скрипка), н.а. України І. Кучер 

(віолончель), н.а. України В. Кошуба (орган), К. Баженова 

(фортепіано) 

27 Й. С. Бах «Взиваю до тебе, Господи!» 

– Н.а. України І. Калиновська (орган) 

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

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

з.д.м. України Б. Пліш, н.а. України І. Кучер (віолончель),  

А. Полуденний (віолончель), Т. Войтех (фортепіано) 

29 – З.а. України Н. Кравченко (фортепіано), П. Хмара (скрипка), 

Д. Таран (валторна), М. Сидоренко (орган), Т. Рой (флейта), 

н.а. України Н. Свириденко (клавесин) 

30 – З.а. України В. Балаховська (орган), з.а. України А. Ільків 

(труба) 

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

Г. Бубнова (орган) 

Національна опера України: 

18 – Концерт «О Моцарт, Моцарт!» (сторінками опер). За участю 

А. Швачки, С. Магери, Т. Штонди та ін. У програмі фрагменти 

з опер «Чарівна флейта», «Директор театру», «Весілля Фігаро», 

«Дон Жуан», «Так чинять усі жінки» 

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

16 – Концерт струнного квінтету «Vołosi» (Польща) 
Національний цирк України: 

з 22 – Нова програма «Цирк нашого дитинства» 
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Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 
національному академічному театрі оперети:  

16 – «Танго мі амор». Танго-концерт за участю солістів 

Київського національного академічного театру оперети і групи 

фламенко українсько-іспанського центру 

29 – До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 

«І на оновленій землі...». Музично-літературний проект н.а. 

України О. Кравченка 

30 – До 115-річчя від дня народження І. О. Дунаєвського. 

«Веселий вітер». Музично-літературний вечір за участю 

солістів Київського національного академічного театру 

оперети 

Будинок актора: 

10 
15:00 

– О. Несміян «Пригоди іграшок в Комп’ютерному Царстві». 

Новорічна казка-гра для дітей від 3 до 11 років. Вистава 

Світлого театру 
19:00 – «Для Вас мій вірш і музика, і голос». Творчий вечір 

композитора, естрадної співачки з.д.м. України Н. Кушнір. 

Участь бере зразковий театр естради «Фабрика зірочок» (м. 

Буча). Керівник – О. Моторя 

11 – Різдво 2015. Концерт камерної вокальної музики.  

М. Кононова (сопрано), Ю. Кругліков (тенор) у супроводі 

інструментального ансамблю. У концерті бере участь з.а. 

України В. Войт (бандура) 

14 – «Небо і земля». Театралізована хорова вистава до Свята 

Нового року та Різдва Христового Академічного камерного 

хору «Хрещатик» 

15 – «Ода романсу» (старовинний, циганський романс). Вистава 

Київського академічного циганського театру «Романс» 

(художній керівник – н.а. України І. Крикунов) 

16 
19:30 

– Авторський концерт Р. Коляди (фортепіано) 

17 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник». 

Сучасна комедія. Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. 

України В. Кошель. Художній керівник – К. Сінчілло 

18 – «Жіноча логіка» (за творами А. Аверченка). Музична комедія 

Київського єврейського театру «Шпіль». Режисер – В. Айдіна 

20 – «Ігор Завадський збирає друзів». Благодійний концерт за 

участю професійних виконавців різних музичних напрямків та 

учнів І. Завадського 

21 – «Любов моя, гітара». Вистава-концерт Київського 

академічного циганського театру «Романс» (художній керівник 

– н.а. України І. Крикунов) 
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22 – EL VIAJERO (МАНДРІВНИК). Вистава фламенко. Студія 

фламенко ESO (керівник – С. Ткаченко); П. Степанович,  

К. Осинський (гітара), М. Кучерова, О. Полякова (канте),  

В. Філонов (скрипка) 

24 – Лопе де Вега «Собака на сіні». Лірична комедія в 

іспанському стилі. Вистава КХАТу. Головний режисер –  

з.а. України В. Кошель. Художній керівник – К. Сінчілло 

25 
14:00 

– Музична пізнавальна театралізована програма «Знайомство з 

музичними інструментами» (флейта, гобой, англійський ріжок, 

саксофон, валторна, тромбон, баян, гітара, віолончель) 
19:00 – «И свято верю в чистоту Снегов и Слов». Вечір романсу у 

виконанні акторів КХАТу. Головний режисер –  з.а. України  

В. Кошель. Художній керівник – К. Сінчілло 

27, 28 – Прем’єра. Т. Г. Шевченко «Посланіє». Моновистава у 

виконанні з.а. України М. Фіци. Режисер-постановник – н.а. 

України Б. Козак 

29 – А. П. Чехов «Чайка». Комедія – сучасний романс. Вистава 

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

Художній керівник – К. Сінчілло 

30 – Проект Національного камерного ансамблю «Київські 

солісти» 

31 – «АЛИСА И ПРИНЦ». Вистава Сірого театру чуттєвого 

психоаналізу. Режисер – В. Меттель 

Будинок архітектора: 

24, 25, 

30, 31 

– «Классика для всех» (концерт при свечах) 

Київський міський будинок вчителя: 

12 

 

– Засідання клубу «Від Трипілля до сьогодення». Перегляд 

документального фільму «Колиска української історії – 

Володимирський собор» (із науково-публіцистичного серіалу 

«Логос»). Ведучий: кінорежисер, з.п.к. України Д. Ломачук 

14 – Вечір пам’яті українського письменника, філософа  

Є. Сверстюка 

17 

 

– «Різдвяна містерія». Концерт за участю професійних та 

аматорських колективів гітаристів. Ведучий: поет М. Ткач 

19 

 

– «Нова радість стала». Різдвяний концерт за участю камерного 

хору «Пектораль» Київського міського будинку вчителя 

20 – «Україно, земле моя!». Літературно-мистецький вечір до Дня 

Соборності України 
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21 – «Хоровий спів – молитва душі». Творча зустріч з майстрами 

хорового мистецтва України. Участь беруть: зразковий 

художній колектив «Мелодія» Дитячої школи мистецтв ім. М. 

Д. Леонтовича (художній керівник – С. Сварич), хор «Вілтіс» 

Товариства литовської культури ім. Майроніса (художній 

керівник – А. Топорівський), камерний хор «Пектораль» 

Київського міського будинку вчителя (художній керівник –  

А. Карпінець), народна хорова капела «Дніпро» Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка (художній 

керівник – І. Душейко), народний хор ім. С. Павлюченка 

кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва 

Київського національного університету культури і мистецтв 

(художній керівник – О. Скопцова). Ведуча – музикознавець В. 

Кузик 

30 – До 97-ї річниці бою під Крутами. Поетичний марафон «І ваші 

очі сяяли вічністю...» 

Будинок кіно: 

10 – Кращі фільми світового кінопрокату. Романтична комедія 

«Китайська головоломка» (режисер – С. Клапіш, Франція, 2013 

рік) 

11 – Родинний кінозал. Повнометражний анімаційний фільм 

«Пінгвіни Мадагаскару» (режисер – С. Дж. Сміт, США, 2014 

рік) 

15 – Клуб документального кіно «Крупним планом» (Close up). 

Показ документального фільму «Чотири рази» (режисер –  

М. Фраммартіно, Італія, 2010 рік) 

16 Вечір пам’яті кінодраматурга, з.д.м. України, академіка 

Національної академії мистецтв України В. Кузнецова 

– Показ художньо-публіцистичного фільму «Табірний пил» 

(режисер – Г. Давиденко, «Київнаукфільм», 1990 рік) 

17 – Прем’єрний показ художнього фільму «Плем’я» (автор 

сценарію та режисер – М. Слабошпицький, кінокомпанія 

«Гармата Фільм Продакшн» за підтримки Державного 

агентства України з питань кіно, Україна, 2014 рік) 

18 – Родинний кінозал. Прем’єрний показ повнометражного 

анімаційного фільму «Бабай» (автор сценарію – В. Шинкарьов, 

режисер – М. Ведмідь, «Укранімафільм» за підтримки 

Державного агентства України з питань кіно, Україна, 2014 

рік) 

20 – Презентація книги С. Чернілевського «Чеський зошит» 

(Прага: Акрополіс, 2014 рік) 

22 – Клуб документального кіно «Крупним планом» (Close up). 

Показ документального фільму «Тихіше» (режисер – В. 

Косаковський, Росія, 2002 рік) 
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24 – А. Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в 

Будинку кіно». Художній фільм «Нова подружка» (режисер – 

Ф. Озон, Франція, 2014 рік) 

27 – Акторська майстерня «Поетична мозаїка». 25 січня – Тетянин 

день. Вечір веде з.а. України Л. Чащина 

28 – Наш ілюзіон. Проект Б. Шиленка. Художній фільм «Чужі 

жінки» (режисер – Ж. Дювів’є, Франція, Італія, 1957 рік) 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

10 – Концерт фіналістів телевізійного шоу «Х-фактор–5» 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

протягом 

місяця 
− «1000 років української печатки» 

− «Серж Лифар. Життя для танців» 

− «Нагороди країн світу» 

− «З історії грошового обігу в Україні» 

− «За Україну, за її волю». Виставка, присвячена бойовим 

діям в зоні АТО 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус № 3) 

− «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колек-

ції Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника)» 

до 20 
(корпус № 4) 

– «Українська вишивка від Михайла Покиданця». Персо-

нальна виставка з.м.н.тв. України М. Покиданця  

(м. Чернівці) 

Національний художній музей України: 

протягом 

місяця 
– Виставковий проект «Герої. Спроба інвентаризації» 

 – Проект-реставрація «Спецфонд» (твори спеціального фо-

нду, 1937–1939) 

Національний музей літератури України: 

до 20 − «Різдвяна рукавичка Костя Лавра». Літературно-мистецька 

виставка майстра сучасної української книжкової графіки, 

головного художника видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА» К. Лавра та його учениці Д. Кавеліної 

 − «Еволюція нескінченності». Мистецька виставка співачки, 

художниці, науковця, громадського діяча А. Рудницької (ви-

шиті картини, гобелени, подушечки-думки) 

до 31 − Літературна виставка «Історія, оркестрована на людські го-

лоси» (художня документалістика українських письменників-

шістдесятників) 
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 − «Зима за вікнами із пензлем ходить...». Виставка творчих 

робіт вихованців Лабораторії образотворчого, декоративно-

ужиткового мистецтва та народних ремесел Центру творчості 

дітей та юнацтва «Шевченківець» (м. Київ) 

з 5 − Літературна виставка «Я для тебе горів, український наро-

де...». До 80-річчя від дня народження поета-шістдесятника 

та журналіста В. Симоненка (1935−1963) 

з 22 – Персональна виставка живописця, графіка з.д.м. України та 

Польщі М. Шелеста 

Київський національний музей російського мистецтва: 

до 10 – «Мятежный гений вдохновенья». Виставка, присвячена 200-

річчю від дня народження М. Ю. Лермонтова (1814–1841), з 

колекцій київських музеїв (живопис, графіка, твори 

декоративно-ужиткового мистецтва, прижиттєві друковані 

видання та українські переклади творів Лермонтова, світлини 

театральних вистав за його драматургією) 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 18 − «Разом з Тарасом». Виставка дитячого батику, присвячена 

200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка 

 – «Українське Різдво». Виставка живопису, графіки, вишивки 

відомих українських художників 

з 21 − «Два погляди». Виставка живопису, скульптури (спільно з 

благодійним фондом Л. Кучми «Україна») 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 20 − Виставка кераміки «Чайник як привід для бесіди»  

(з колекції музею) 

до 25 − Всеукраїнська виставка ювелірного мистецтва «КВАДРА 

міні-метал» 

з 30 – Виставка килимів н.х. України Л. Товстухи та з.м.н.тв. 

України Н. Бабенко 

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

протягом 

місяця 
– Виставка «Шекспірівська галерея та інші шедеври видав-

ництва Джона Бойделла» (британська гравюра XVIII ст. з 

колекції Музею Ханенків) 

 – «VENITE, ADOREMUS – ПРИЙДІТЬ, ПОКЛОНІМОСЯ». 

Виставка творів VI−XIX ст., об’єднаних темою зимових 

свят (картини старих майстрів, гравюри, літургійні предме-

ти, твори європейського декоративного мистецтва) 
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Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставковий зал «Хлібня» 
протягом 

місяця 

 

− «На межі дозволеного. Українське мистецтво 1930-х ро-

ків». Виставка живопису, графіки, скульптури, творів де-

коративно-ужиткового мистецтва (з музейних та приват-

них колекцій) 
 Будинок митрополита 

протягом 

місяця 
− «Хрест та шабля: Київський Митрополит Петро Могила» 

(1597−1647 рр.) 

до 21 − Виставковий проект «Диво-Різдво. Українські та німець-

кі різдвяні обряди: паралелі» 
 Трапезна церква 

протягом 

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

храми Києва» 
 – Археологічна виставка «Два метри вглиб історії» 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 26 – Інтерактивний виставковий проект «Творчість свободи: 

(р)еволюційна культура Майдану» (до річниці подій на Май-

дані) 

 – «Павуки». Виставка різдвяної атрибутики 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

протягом 

місяця 
− Виставка «1914. Київ − мир/війна», присвячена 100-річчю 

початку Першої світової війни 

до 11 − Новорічна виставка «Лялькові розваги» 

до 20 – Фотовиставка «1989: КІНЕЦЬ СИСТЕМИ», підготовлена 

польським осередком «Карта» (м. Варшава) 

до 23 – Фотоконкурс «Технологія волонтерства» (в Національно-

му центрі ділового та культурного співробітництва «Укра-

їнський дім») 

з 13 – Фотовиставка від компанії «Canon» 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 
− «І мертвим, і живим, і ненародженним…». До 200-річчя 

від дня народження Т. Г. Шевченка 

 – Виставка дитячих художніх робіт в рамках акції «Від 

Миколая до Стрітення» 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

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

 − «Марія Заньковецька. Найрадісніші і незабутні хвилини 

мого життя». До 160-річчя від дня народження української 

актриси і театрального діяча 
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Музей книги і друкарства України: 

з 8 – «Україно, ти моя розпука вікова». До 80-річчя від дня 

народження поета В. Симоненка (1935−1963) 

з 22 – «Собор архангелів». Виставка скульптури М. Рачковського 

(м. Київ) 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
− «Український пантеон». Виставка посмертних масок 

видатних українців 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

до 8 – «Того великого вогню і смерть не погасила» (до 200-річчя 

від дня народження Тараса Шевченка). Виставка раритетних 

світлин, рукописів, документів, книжкових, журнальних та 

нотних видань (музей М. Старицького) 

до 20 − «Фейсбук». Виставка живопису і графіки сучасних 

українських художників (музей Лесі Українки) 

з 15 – Виставка творів І. Семесюка (м. Київ) 

Музей гетьманства: 

до 14 – Виставка графіки, офорту О. Вороніної (м. Київ) 

до 20 – Виставка «Різдвяна Україна» 

з 21 – Виставка живопису М. Ляліної (м. Дніпропетровськ) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 15 – «Святого щастя золотий закон». До 95-річчя від дня 

народження перекладача і мовознавця М. О. Лукаша (1919–

1988) 

до 30 – Виставка до 120-річчя від дня народження композитора й 

диригента Б. М. Лятошинського (1895−1968) 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

 Мала галерея 

до 25 – «Кімната № 4, кімната № 6». Виставка І. Світличного  

(м. Харків) та арт-групи «SVITER» (інсталяції з циклу «24 кі-

мнати») 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 11 – Всеукраїнська різдвяна виставка (живопис, графіка, 

скульптура, твори декоративно-ужиткового мистецтва) 

з 16 − I Всеукраїнська виставка «Сучасне "мистецтво вогню" 

України» (кераміка, скло, метал) 
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Будинок актора: 

14–31 – Виставка живопису з.х. України І. Биченкової (м. Київ) 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АBC-арт»: 

до 24 – «Срібне сяйво зими». Виставка живопису, графіки 

українських художників 

«АтрибутЪ»: 

до 24 − Фотовиставка «Незвідані сторінки Донецького краю».  

До 145-річчя заснування м. Донецька 

«Bottega»: 

до 24 – «1+1+». Персональний проект київського художника Б. То-

машевського (глина). За підтримки благодійного фонду 

Firtash Foundation та Shcherbenko Art Centre 

«Dymchuk Gallery»: 

до 20 − «Гербарій». Персональна виставка живопису М. Маценка 

(м. Київ) 

Арт-центр Я. Гретера: 

протягом 

місяця 
– «Ейфорія». Виставка живопису І. Колеснікової (м. Одеса) 

«Ательє Карась»: 

до 13 – «А4, кулькова ручка». Щорічний колективний графічний 

проект 

з 15 – Живопис А. Бабчинського (м. Одеса) 

Галерея «36»: 

до 7 – Виставка київської художниці О. Діденко (левкас) 

8–22 – Графіка з.х. України О. Миловзорова (м. Київ) 

«Дім Миколи»: 

1–19 – «Різдвяні вертепи» 

з 23 – Виставка-конкурс «Українське бароко» 

«Калита Арт Клуб»: 

з 25 − Виставка акварелей Г. Сокиринського (1900−1974) 

«Мистецька збірка»: 

до 25 – «Малюнки на Паркані». Інтерактивний соціальний проект 

київського живописця В. Дейсуна 
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«Митець»: 

до 4 – Живопис, графіка І. Годунової (м. Київ) 

5–8 – Конкурс на кращий твір року 

10–19 – Виставка секції мистецтвознавства Київської організації 

Національної спілки художників України 

20–30 – Виставка сучасних українських художників 

«НЮ АРТ»: 

до 17 – Живопис П. Лебединця (м. Київ) 

«Pete-art Gallery»: 

до 10 – Виставка непрофесійних художників «Художники в душі» 

PinchukArtCentre: 

до 4 − Виставка 21 номінанта на премію «Future Generation Art 

Prize 2014» (міжнародний конкурс для молодих художників 

віком до 35 років) 

 − Групова виставка художників-патронів премії «Future 

Generation Art Prize» А. Гурскі, Д. Кунса, Т. Муракамі та  

Д. Хьорста 

«РA»: 

протягом 

місяця 
– Збірна новорічна виставка живопису та графіки київських 

художників 

«Парсуна»:  

до 15 – «Круговерть». Виставка авторської ляльки українських 

художників та пастелей А. Ярмолюк (м. Харків) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

до 25 – «Київська колекція». Виставка творів 27 столичних 

художників другої половини XX ст. (живопис, графіка, 

скульптура) 

«Триптих Арт»: 

до 12 – «Різдвяний дивертисмент». Групова виставка художників 

галереї (живопис, графіка, скульптура) 

13–20 – «Автопортрет». Групова виставка живопису, графіки, 

скульптури 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

з 26 – Виставка живопису О. Павлова (м. Київ) 

Центр української культури та мистецтва: 

до 14 – Свято новорічної іграшки 
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 – «Обухівські майстрині-ювілярки». Виставка творів 

декоративно-ужиткового мистецтва 

з 16 – Виставка ікон іконописної майстерні «Небо на землі» 

«Я Галерея»: 

до 12 – «По той бік». Живопис А. Ялози (м. Одеса) 

з 14 – «Забобони». Акрил, вишивка А. Хіра (м. Львів) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

      СІЧЕНЬ 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 
 

01.01  – Новорічне свято 
22.01  – День Соборності України 
27.01  – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29.01  – День пам’яті героїв Крут 

 

*** 

1 – 85 років від дня народження Колодуб Жанни Юхимівни, українсь-

кого композитора, педагога, народної артистки України (1930). 

– 80 років від дня народження Остапенко-Білаш Лариси Іванівни, укра-

їнської співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки України (1935–

2010). 

– 80 років від дня народження Українського Миколи Олексійовича, 

українського співака (тенор), заслуженого артиста України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1935). 

– 75 років від дня народження Клевець Гафії Іллівни, українського май-

стра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка; 1940). 

– 75 років від дня народження Пєтухова Олексія Васильовича, україн-

ського театрального актора, заслуженого артиста України (1940). 

– 75 років від дня народження Ткачика Івана Степановича, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву), живопис-

ця, скульптора (1940). 

– 70 років від дня народження Дударя Василя Вікторовича, українсько-

го співака (бас), педагога, заслуженого артиста України (1945). 

– 70 років від дня народження Іванського Романа Івановича, українсь-

кого баяніста, народного артиста України, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1945). 

– 65 років від дня народження Амінової Олени Анатоліївни, української 

актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1950). 

– 65 років від дня народження Вознюка Володимира Оксентійовича, 
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українського поета, літературознавця, культуролога, культурно-громадського 

діяча, заслуженого працівника культури України (1950). 

– 55 років від дня народження Делієва Георгія Вікторовича, українсь-

кого актора, режисера, шоумена, народного артиста України (1960). 

2 – 80 років від дня народження Мацієвського Ярослава Григоровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє скло), за-

служеного майстра народної творчості України (1935). 

− 70 років від дня народження Головіна Юрія Аркадійовича, українсь-

кого актора, педагога, народного артиста України (1945). 

– 65 років від дня народження Бзунька Степана Васильовича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), пе-

дагога, заслуженого художника України (1950). 

– 65 років від дня народження Гуменюк (Лис) Надії Павлівни, україн-

ської поетеси, прозаїка, публіциста (1950). 

– 65 років від дня народження Левченко (Шкляр) Людмили Григорівни, 

української поетеси, прозаїка (1950). 

3 – 120 років від дня народження Лятошинського Бориса Миколайови-

ча, українського композитора, диригента, педагога, народного артиста УРСР, 

лауреата державних премій СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1895−1968). 

– 75 років від дня народження Карася Анатолія Андрійовича, україн-

ського кіносценариста, режисера, заслуженого працівника культури УРСР, лау-

реата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1940). 

– 85 років від дня смерті Городецького Владислава (справж. ім’я – 

Лєшек Дезидерій Владислав) Владиславовича, українського та польського 

архітектора, підприємця, мецената (1863–1930). 

4 – 145 років від дня народження Глазуненка (справж. – Глазунов) 

Степана Олександровича, українського актора, режисера, антрепренера 

(1870−1934). 

– 65 років від дня народження Цигульова Володимира Анатолійовича, 

українського музеєзнавця, заслуженого працівника культури України (1950). 

– 60 років від дня народження Гуйди Михайла Євгеновича, українсько-

го живописця, графіка, педагога, народного художника України (1955). 

5 – 135 років від дня народження Верховинця (справж. – Костів) Василя 

Миколайовича, українського композитора, диригента, співака, хормейстера, 

хореографа, фольклориста, етнографа, педагога (1880–1938). 

– 80 років від дня народження Сома Миколи Даниловича, українського 

поета, публіциста, заслуженого діяча мистецтв України (1935–2013). 

– 80 років від дня народження Шудрі Миколи Архиповича, українського 

прозаїка, літературознавця, кінодраматурга, заслуженого діяча мистецтв України, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1935–2012). 

– 65 років від дня народження Гурмака Василя Миколайовича, україн-

ського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України (1950). 

– 55 років від дня народження Безгіна Олексія Ігоровича, українського 
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мистецтвознавця, театрального педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1960). 

6 − 50 років від дня народження Сивохіпа Володимира Степановича, 

українського музикознавця, хорового диригента, педагога, музично-

громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1965). 

7 – 120 років від дня народження Лебединця Антона Дмитровича, укра-

їнського композитора, хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

та Узбецької РСР (1895–1979). 

– 85 років від дня народження Денисенка Володимира Терентійовича, 

українського кінорежисера, сценариста, народного артиста УРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1930−1984). 

8 – 80 років від дня народження Симоненка Василя Андрійовича, укра-

їнського поета, журналіста, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1935−1963). 

– 75 років від дня народження Заболотної (Бжеська) Валентини Ігорів-

ни, українського театрального критика, театрознавця, педагога, заслуженого ді-

яча мистецтв України (1940). 

– 50 років від дня смерті Сосюри Володимира Миколайовича, українсь-

кого поета-лірика, лауреата Державної премії СРСР та Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1898−1965). 

9 – 140 років від дня народження Онацького Никанора Харитоновича, 

українського живописця, поета, драматурга, мистецтвознавця, педагога, музей-

ного діяча (1875−1940). 

10 – 85 років від дня народження Щедрової Валентини Іларіонівни, укра-

їнського скульптора, заслуженого художника України (1930). 

– 65 років від дня народження Висоцького Юрія Пилиповича, українсь-

кого театрознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1950). 

– 65 років від дня народження Пилип’юка Василя Васильовича, україн-

ського фотохудожника, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1950). 

11 – 140 років від дня народження Глієра Рейнгольда Моріцовича, 

українського та російського композитора, диригента, педагога, музично-

громадського діяча, народного артиста СРСР, лауреата державних премій 

СРСР(1875−1956). 

– 100 років від дня народження Манастирського Вітольда Антоновича, 

українського живописця, графіка, народного художника України (1915−1992). 

12 – 135 років від дня народження Безкоровайного Василя Васильови-

ча, українського композитора, диригента, піаніста, педагога, музичного діяча у 

США (1880–1966). 

– 75 років від дня народження Ласовського Олександра В’ячеславови-

ча, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (скло), заслуже-

ного художника України (1940). 

– 55 років від дня народження Боклана Станіслава Володимировича, 
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українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1960). 

13 – 115 років від дня народження Ковіньки (справж. – Ковінько) Олек-

сандра Івановича, українського письменника-гумориста (1900–1985). 

– 75 років від дня народження Приходька В’ячеслава Опанасовича, 

українського живописця, народного художника України (1940–2011). 

14 – 160 років від дня народження Сластіона (Сластьон) Опанаса Геор-

гійовича, українського живописця, графіка, архітектора, мистецтвознавця, ет-

нографа, педагога (1855−1933). 

– 115 років від дня народження Ковіньки (справж. – Ковінько) Олексан-

дра Івановича, українського письменника-гумориста (1900−1985). 

– 100 років від дня народження Антківа Богдана Михайловича, україн-

ського диригента, актора, драматурга, заслуженого артиста України 

(1915−1998). 

15 – 145 років від дня народження Лазарчука Андроника Григоровича, 

українського художника, педагога, культурного діяча (1870−1934). 

– 100 років від дня народження Молодожанина Леоніда Григоровича 

(Лео Мол), українського та канадського скульптора, живописця, академіка Ко-

ролівської канадської Академії мистецтв (1915–2009). 

– 65 років від дня народження Матвєєва Євгена Володимировича, укра-

їнського графіка, живописця, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шев-

ченка (1950). 

– 65 років від дня народження Остропольського Леоніда Бенедиктовича, 

українського театрознавця, педагога, театрального режисера, заслуженого діяча 

мистецтв України (1950). 

17 – 110 років від дня народження Бондаренка Євгена Васильовича, 

українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста СРСР, лауреата 

Державної премії СРСР (1905−1977). 

– 70 років від дня народження Карабиця Івана Федоровича, українсь-

кого композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча, народного 

артиста України (1945−2002). 

20 – 85 років від дня народження Романка Івана Миколайовича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1930). 

– 80 років від дня народження Якубович Джульєтти Антонівни, україн-

ської співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, народної артистки Ук-

раїни (1935). 

– 70 років від дня народження Іваноньківа Богдана Михайловича, 

українського хорового диригента, педагога, культурного діяча, заслуженого ар-

тиста України (1945). 

22 – 55 років від дня народження Гетьманського Олександра Миколайо-

вича, українського актора театру і кіно, народного артиста України (1960). 

 

23 – 85 років від дня народження Кікіньова Василя Матвійовича, укра-
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їнського живописця, заслуженого художника України (1930). 

– 65 років від дня народження Вітковської Людмили Владиславівни, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний ро-

зпис), заслуженого майстра народної творчості України (1950). 

– 65 років від дня народження Сполітака Феодосія Дмитровича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву), заслуже-

ного майстра народної творчості України (1950). 

24 – 80 років від дня народження Макушина Юрія Андрійовича, укра-

їнського скульптора, заслуженого художника України (1935). 

– 75 років від дня народження Данилюк Галини Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1940). 

25 – 85 років від дня народження Цимбаліста Віктора Петровича, укра-

їнського актора театру і кіно, народного артиста України (1930−1998). 

– 70 років від дня народження Руснака Манолія Васильовича, україн-

ського ювеліра, заслуженого майстра народної творчості України (1945). 

26 – 75 років від дня народження Попадюка Василя Івановича, україн-

ського виконавця на народних інструментах, народного артиста України 

(1940−1991). 

– 65 років від дня народження Гринюка Леонтія Назаровича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє скло, монумен-

тальний вітраж), живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1950). 

27 – 100 років від дня народження Гніздовського Якова Яковича, укра-

їнського графіка, живописця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ке-

раміка), мистецтвознавця у США (1915−1985). 

28 – 85 років від дня народження Ігнащенка Анатолія Федоровича, 

українського архітектора, народного художника України, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1930–2011). 

– 80 років від дня народження Грабовського Леоніда Олександровича, 

українського композитора у США (1935). 

– 80 років від дня народження Попеску Теодора Костянтиновича, укра-

їнського артиста балету, хореографа, педагога, народного артиста України 

(1935−2008). 

30 – 85 років від дня народження Нестайка Всеволода Зиновійовича, 

українського прозаїка, драматурга, журналіста, класика сучасної української 

дитячої літератури (1930–2014). 

– 65 років від дня народження Аполеніс Любові Миколаївни, українсь-

кої актриси, заслуженої артистки України (1950). 

31 – 150 років від дня народження Васильченка Павла Івановича, 

українського живописця, графіка (1865–р. смерті невід.). 

– 75 років від дня народження Ігнатенка Володимира Дмитровича, 

українського оперного співака (тенор), педагога, народного артиста України 

(1940). 
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– 75 років від дня народження Мороз Тамари Михайлівни, української 

актриси, заслуженої артистки України (1940). 

– 70 років від дня народження Степанченко Галини Василівни, україн-

ського музикознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1945). 

 
 
 
Матеріал підготували        співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

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