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МИСТЕЦЬКИЙ БЕРЕЗЕНЬ–2015  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Літературно-музичний фестиваль «Українська весна» (27.02–01.03, міста 

Слов’янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк) 

 Міжнародний конкурс «PREMIER–2015» (вокал/хореографія; 27.02–

01.03, м. Київ) 

 Міжнародний фестиваль майстрів мистецтв та конкурс юних піаністів 

імені Святослава Ріхтера на батьківщині піаніста, присвячені 100-річчю 

від дня народження (18–20.03, м. Житомир) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Golden Lion» (20–22.03,  

м. Львів) 

 XII Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини 

«DocudaysUA» (20–27.03, Будинок кіно, м. Київ, культурний центр 

«Кінотеатр "Київ"») 

 XV Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та юнацького 

виконавського мистецтва «Акорди Хортиці» (22–27.03, м. Запоріжжя) 

 Міжнародний дитячий та юнацький фестиваль-конкурс «Духовні 

джерела» (у номінаціях «Спів», «Інструментальне мистецтво»; 28–31.03, 

м. Київ) 

 VI Відкритий фестиваль-конкурс стрілецької пісні «Красне поле» в 

рамках святкування 76-ї річниці Карпатської України (14–15.03, 

Закарпатська обл.) 

 Всеукраїнський фестиваль гумору і фольклору імені П. Глазового (22.03, 

м. Київ) 

 ІІІ Відкритий фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Радея-

Dance» (27–28.03, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) 

 Фестиваль студентських франкомовних театрів (19–21.03,  

м. Дніпропетровськ) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

7 – С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм» (опера на 2 

дії) 

22 – Вечір одноактних балетів: А. Понкіеллі «Танець годин»,  

Ш. Гуно «Вальпургієва ніч», М. Равель «Дафніс і Хлоя» 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

18, 28 – М. Матіос «Не плачте за мною ніколи…» (моновистава у ви-

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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конанні н.а. України Л. Кадирової). Спільний проект Націона-

льного академічного драматичного театру ім. І. Франка та 

Херсонського обласного академічного музично-драматичного 

театру ім. М. Куліша 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

6, 12, 

23, 29 

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

подвійному ключі, вистава без антракту) 

7 (13:00) 

14(12:00) 
(«Новая 

сцена») 

– «Мелочи жизни» (за оповіданнями А. Чехова, трагікомедія 

без антракту) 

8, 17, 28 
(20:00) 
(Сцена 

«Под 

крышей») 

– Л. Зорин «Варшавская мелодия» (лірична драма на 1 дію) 

10, 20, 

30 
(20:00) 
(Сцена 

«Под 

крышей») 

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

(вистава без антракту) 

11, 23 
(20:00) 
(«Новая 

сцена») 

– Р. Шиммельпфенниг «Женщина былых времён» (драма, за 

сприяння Посольства ФРН в Україні) 

17 – Д. Псафас «Требуется лжец!» (комедія у 2 діях) 

29 
(18:00) 
(«Новая 

сцена») 

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

Київський національний академічний театр оперети:  

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

13 – Музика О. Колкера «Труффальдіно із Бергамо» (мюзикл на 2 

дії за мотивами п’єси К. Гольдоні «Слуга двох панів») 

27, 28 – Музика Дж. Стайна «Sugar, або В джазі тільки дівчата» (мю-

зикл на 2 дії) 

Київський академічний театр «Колесо»:  

15 
(13:00, 

16:00) 

– О. Дударєв «День прильоту ластівки, або Поцілунок принце-

си» (вистава для дітей за казками Г. Х. Андерсена) 

Київський академічний Молодий театр:  

1, 20  
(камерна 

сцена) 

– Г. Бергер «Потоп» (провокація на 2 дії) 

10, 29 – І. Карпенко-Карий «Зачарований» (вистава на 2 дії) 
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12 – О. Заградник «Соло для годинника з боєм» (комедія на 2 

дії) 

15, 29 
(камерна 

сцена) 

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

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

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

8, 26 – А. Крым «Женская логика» (комедія на 2 дії) 

14, 25 – П. Марбер «Близость...» (дорослі ігри, вистава на 2 дії) 

27, 28 − А. Касона «Дикарь» (комедія-притча, вистава на 2 дії) 

29 
(12:00) 

– В. Бойко «Даринка, Гриць та Нечиста сила» (весела й мудра 

казка для дітей, вистава без антракту) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Мікросцена 

15, 29 – С. Мрожек «Будинок на кордоні» (абсурд на одну дію) 

Київський академічний театр ляльок:  

4 
(12:00) 

 – Г. Усач, С. Єфремов «Котик та Півник» (вистава для дітей 

від 3-х років) 

27 
(12:00)

28 
(13:00)

29 

(11:00) 

– Г. Гусарова «Гуси-лебеді» (вистава для дітей від 3-х років) 

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

8 
(12:00)

12 
(14:00) 

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

21 – О. Родін «Видіння Рози» (балет на одну дію); 

«Київ модерн балет»: «Женщины в ре миноре» (жінки у ре 

мінорі). Балет на одну дію на музику Й. С. Баха 

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

21 – І. Бунін «Мітіне кохання: щоденник» (пластична драма) 

24 – О. Купрін «Олеся. Забута історія кохання» (містична сага) 

Київський драматичний театр «Браво»:  

3, 11 – В. Апостоловский «Ангелы вне расписания» (комедія) 

5, 22 – Лопе де Вега «Собака на сене» (комедія) 

7, 20 – Н. Некрасов «Осенняя скука» (комедія) 
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(16:00) 

Театр «Актор»:  

4 
(19:00)

15 
(17:00) 

– «Без вини винуватА» (закулісна комедія за мотивами п’єси 

М. Коляди «Курка»). Спільно з Російським драматичним 

театром ім. Л. Варпаховського (м. Монреаль, Канада) 

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

 Нижня сцена 

1, 15, 

21 

– Н. Уварова «Божья коровка спасает мир» (казка із життя ко-

мах, для дітей з 4-х років) 

Театр «Дивні люди» (на сцені концертного залу Будинку архітектора):  

6 – А. Новиков «Улица Зощенко» 

Новий театр на Печерську:  

6, 27 
(18:00) 

– «Прекрасное» (безсмертні діалоги мертвих чоловіків, 

музична вистава без антракту за творами Платона, О. Пушкіна, 

А. і Б. Стругацьких) 

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

9, 28 – Н. Халезин «Упс!.. Я пришёл» (комедія-притча людського 

життя) 

 Нижня сцена 

1, 15 – Т. Вільямс «Спогади із присмаком мартіні» (інтимні сцени з 

антрактом) 

6 – Р. Горбик «Нєвинасімі люді» (комедія-гротеск без антракту) 

20 – В. Шекспір «Карнавал гріхів» (мікс людських спокус) 

Київський театр пригод та фантастики «Каскадер» (у приміщенні 
кінотеатру «Кінопанорама»):  

14 
(12:00) 

 

 – Нова ексклюзивна музична пізнавальна вистава з ростовими 

ляльками «Ну, школо, постривай, або Вовк та Заяць 

поспішають на уроки!» 

21, 28 
(12:00) 

 

– «Кіт у чоботях» за мотивами казки Ш. Перро (весела 

вистава-мюзикл за участю степ-шоу-балету «NARNIA») 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

8 – «Любовь-морковь» (комедія положень). У головних ролях – 

н.а. України В. Горянський та І. Вітовська 

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

національному академічному театрі оперети: 

7, 8 – Київський театр «Срібний острів» представляє виставу 

«Дамський кравець» за п’єсою Ж. Фейдо (комедія на 2 дії) 
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ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

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

 Гастролі Волинського академічного обласного українського 

музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (м. 

Луцьк) 
2 – Т. Шевченко «Хорунжий Назар Стодоля та його любовні по-

невіряння» (різдвяна містерія-бурлеск) 
3 – В. Шекспір «Гамлет» (трагедія на 2 дії) 
 *** 
9 – А. Варпаховська (м. Монреаль, Канада) у ліричній комедії 

«Спасибі, Марго!» за п’єсою В. Мухар’ямова 

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

18 – Театр на Жуках (м. Харків) представляє виставу «Ромео і 

Джульєтта» за однойменною п’єсою В. Шекспіра 

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

25 – Д. Б. Пристли «Опасный поворот» (любовний детектив в ан-

глійському стилі) у виконанні акторів Національного академі-

чного драматичного театру ім. І. Франка, Київського академіч-

ного Молодого театру та Національного академічного театру 

російської драми ім. Лесі Українки (до Міжнародного дня теа-

тру) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

 Гастролі Київського академічного обласного музично-

драматичного театру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла Цер-

ква) 

1 – «Весілля Фігаро» за п’єсою П.-О. К. де Бомарше (комедія) 

14 
(12:00) 

– «Рапунцель» за казкою братів Грімм 

(19:00) – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (народне шоу на 2 

дії) 

28 – Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» 

(українська комедія) 

 *** 

 Гастролі Житомирського академічного українського музич-

но-драматичного театру ім. І. Кочерги 

11 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія у супроводі 

троїстих музик оркестру театру) 

29 
(17:00) 

– «Украдене щастя» за мотивами п’єси І. Франка (драма в стилі 

етномодерн). Музика гурту «ДахаБраха» 

 *** 
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13 – Т. Каганович «7:40» (музична вистава за участю  

І. Токарчук та Я. Гоппа, м. Одеса) 
 *** 

19 – Одеський академічний російський драматичний театр 

представляє виставу В. Шендеровича «Одесса у океана» (коме-

дія на 2 дії) 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

17 – «Особо женатый таксист» за п’єсою Р. Куні (комедія на 2 дії 
за участю акторів одеських театрів) 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

14 
(11:00, 

13:00) 

– Перший театр мильних бульбашок представляє велике буль-

буль шоу «Викрутаси Магістра Надувателя» 

21 
(11:30, 
14:00) 

− Перший український театр для дітей та юнацтва (м. Львів) 

представляє виставу У. Хуба «О восьмій вечора на Ковчезі» 

(допотопно-дотепна історія на 2 дії) 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

1  «Світе тихий, краю милий, моя Україно!». До 201-ї річниці 

від дня народження Т. Г. Шевченка (1814–1861) 

– Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. І. 

Майбороди (художній керівник і головний диригент – з.д.м. 

України Ю. Курач). Участь беруть: Герой України, н.а. Украї-

ни А. Паламаренко (художнє слово), н.а. України С. Магера 

(бас) 

2 ШОПЕН-ФЕСТ. За сприяння Посольства Республіки Польща в 

Україні, Польського інституту в Києві. Присвята Ф. Шопену. 

Щорічний концерт до дня народження композитора – Я. Кор-

тус (фортепіано, Польща) 

3 ШОПЕН-ФЕСТ. Абонемент № 7 – «Мистецтво фортепі-

анної гри» 

– В. Міщук 

4 Концерт циклу «Музика давніх століть». А. Вівальді (1678-

1741) 

– Київський камерний оркестр (диригент – н.а. України Р. 

Кофман), солісти: н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. Укра-

їни В. Борисов (скрипка), О. Табуліна (мецо-сопрано), А. По-

луденний (віолончель), С. Грабовська (скрипка), В. Іванов 

(скрипка), К. Мороз (скрипка), Я. Морозова (скрипка), Н. Бу-

лат (скрипка), І. Роса (скрипка), А. Юша-Криса (скрипка). Пар-

тія клавесина – Д. Таванець 
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5 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – Ф. Грінберг, США), соліст – М. Черно-

рудський (фортепіано, Ізраїль) 

6 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – з.д.м. України І. Палкін), соліст – Р. Лопа-

тинський (фортепіано) 

7 «Від Піаф до Матьє» 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – О. Баженов), солісти: Т. Богуславська (сопрано), В. Кос-

тенко (тенор) 

8 «Коханим жінкам» 

– Ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» (керівник – 

з.п.к. України Ю. Карнаух), солісти: заслужені артистки Укра-

їни О. Чубарева (сопрано), І. Гапон (сопрано), з.а. України В. 

Тіткін (баритон), С. Бортник (тенор), з.д.м. України В. Полян-

ський (фортепіано), В. Шпудейко (танець), ансамбль танцю 

«Терен» (керівник – Є. Дралов) 

9 «Скрипкове дерево роду». До 201-ї річниці від дня народжен-

ня Т. Г. Шевченка (1814–1861) 

– З.а. України К. Стеценко (скрипка). Партія фортепіано –  

Н. Строчан. Участь бере Герой України, н.а. України А. Пала-

маренко (художнє слово) 

10 В. А. Моцарт 

– З.а. України Т. Андрієвська (фортепіано), з.д.м. України  

І. Андрієвський (скрипка) 

11 Спіричуелси та арії і пісні з американських мюзиклів – Дж. 

Гершвін, Е. Л. Уеббер, Л. Бернстайн, В. Юманс 

– З.а. України Є. Ліпітюк (сопрано), С. Бортник (тенор), з.д.м. 

України В. Полянський (фортепіано) 

12 «Пісні Едіт Піаф». Тиждень франкофонії в Україні. Посоль-

ство Французької Республіки в Україні, Французький ін-

ститут в Україні представляють програму «Пісні Едіт 

Піаф»  
– К. Лурі (Франція) 

13 Абонемент № 6 – «Скрипкова музика». За підтримки Посо-

льства Австрії в Україні і Австрійського культурного фору-

му  
– К. Альтенбургер (скрипка, Австрія). Участь бере Академіч-

ний симфонічний оркестр Національної філармонії України 

(диригент – В. Протасов) 

14 Вечір камерної музики 

– Головний диригент і соліст – Д. Яблонський (віолончель, 

США–Ізраїль) 

15 Концерт «Звук і Душа» 
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– Струнний квартет «Каприс-Класік» (керівник – Л. Кругліко-

ва, альт), Т. Хоменко (скрипка), О. Савченко (скрипка),  

Є. Дячук (віолончель). Участь беруть: О. Єрьоменко (художнє 

слово), Т. Дядюра (фортепіано) 

17 Концерт циклу «Kyiv Accordion Fest». За підтримки Посоль-

ства Італійської Республіки в Україні, Італійського інсти-

туту культури в Україні, Товариства Данте Аліг’єрі в Києві  

– Участь беруть: І. Баттістон (акордеон, Італія), н.а. України  

Є. Черказова (акордеон), С. Шабалтіна (клавесин), Д. Мотузок, 

Р. Воронка, Д. Решетник, В. Бендас, А. Вознюк, камерно-

інструментальний квартет «Джерело» Національної філармонії 

України, оркестр «Grand Accordeon» Національної музичної 

академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ) 

18 Концерт циклу «Suono Italiano» («Італійський звук»). За 

підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні, 

Італійського інституту культури в Україні  

– Д. Рокка (баритон, Італія), солістка Національної опери Укра-

їни, з.а. України З. Рожок (сопрано), Державний академічний 

естрадно-симфонічний оркестр України (художній керівник і 

диригент – з.д.м. України М. Лисенко) 

19 Цикл концертів «Вечори виконавської майстерності» 

«Школа імені М. В. Лисенка запрошує» 

– Звітний концерт Київської середньої спеціалізованої музич-

ної школи-інтернату ім. М. В. Лисенка. Участь беруть: симфо-

нічний оркестр, хор хлопчиків і юнаків, камерний хор дівчат, 

солісти – учні школи 

20 До 100-річчя від дня народження С. Т. Ріхтера (1915–1997) 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

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

ка – Е. Вірсаладзе (фортепіано) 

21 
18:00 

Звітний концерт 

– Дитяча музична школа № 28 м. Києва 

22 «Все минає, але не Бог і не любов…» (Г.Сковорода). До 25-

річчя створення Першого київського ансамблю старовинної 

музики «ARTES LIBERALES» 

– Автори ідеї проекту: Н. Сікорська, О. Холодов. Участь бе-

руть: Ф. Дахінден (сопрано, Швейцарія), О. Холодова (мецо-

сопрано), С. Шабалтіна (клавесин), Н. Сікорська (клавесин),  

В. Шестаков (барокова скрипка), Є. Козлова (барокова скрип-

ка), Г. Нужа (віолончель) 

23 Вечір камерної музики 

– Камерний ансамбль Ігоря Гоше, солісти: з.а. України О. Рів-

няк (скрипка), О. Лагоша (альт) 

24 Концерт циклу «Педагог і його учні» 
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– Професор Національної музичної академії України ім. П. І. 

Чайковського, н.а. України Л. Марцевич (фортепіано) 

25 – Звітний концерт. Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра 

26 «Вальс квітів» 

– Творча майстерня М. Которович, камерний ансамбль «Арте-

Хатта», солісти: М. Которович (скрипка), І. Саєнко (баян),  

С. Новак (арфа), В. Чернявський (альт), Є. Ульянов (ударні) 

27 Абонемент № 10 – «Симфонічний вимір» 

– Академічного симфонічного оркестру Національної філар-

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

До 190-річчя від дня народження Й. Штрауса «Потяг задо-

волень» 

– Участь беруть солісти Національної опери України 

28 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – Т. Кучар, США), соліст – Р. Баборак (вал-

торна, Чехія) 

29 Ф. Шопен, Р. Шуман 

– І. Порошина (фортепіано). Участь беруть: Є. Кострицький 

(скрипка), А. Бурлуцький (художнє слово) 

30 «Парад ансамблів» 

– Ансамбль «Дивограй» Національної філармонії України (ке-

рівник – з.а. України В. Чорнокондратенко), оркестр народної 

музики «Святограй» Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г. Л. 

Жуковського м. Києва (керівник – В. Дмитренко), солістка – 

Ілларія (етноспів), тріо бандуристок Національної радіокомпа-

нії України: н.а. України Т. Маломуж, К. Коврик, А. Черевиш-

ник, народний художній колектив – ансамбль народної музики 

«Первоцвіт» Київського Палацу дітей та юнацтва (керівник – 

О. Лисич) 

31 Вечір гітарної музики 

– З.а. України А. Остапенко (гітара). Участь бере К. Кондра-

шевська (сопрано) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

1 
15:00 

Благодійний концерт. В. А. Моцарт – «Реквієм» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

з.д.м. України І. Андрієвський. Кошти, отримані від концерту, 

будуть спрямовані на підтримку бійців – учасників АТО на 

сході України 

2 Музика А. Вівальді та Й. С. Баха 

– Н.а. України В. Кошуба (орган), н.а. України І. Кучер 

(віолончель), Т. Войтех (фортепіано) 

3 – Тріо «Равісан», М. Сидоренко (орган). У концерті бере 
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участь: Д. Таран (валторна) 

4 Корифеї доби бароко 

– З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), В. Чікіров 

(ліричний баритон), І. Харечко (орган), н.а. України  

Н. Свириденко (клавесин) 

5 До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха (концерт 

перший) 

– Н.а. України І. Калиновська (орган). У концерті бере участь: 

камерний хор Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра 

(художній керівник – З. Томсон) 

7 «Весняний музичний дарунок» 

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

(орган), з.а. України А. Ільків (труба), І. Іщак (контр-тенор),  

В. Чікіров (ліричний баритон), С. Котко (колоратурний бас),  

М. Білич (скрипка), М. Сидоренко (орган), А. Васін 

(фортепіано) 

9 – Н.а. України В. Кошуба (орган) 

10 – Г. Бубнова (орган), Т. Рой (флейта), М. Сіренко (флейта),  

К. Баженова (фортепіано) 

11 «Присвята Моцарту» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

з.д.м. України Б. Пліш 

12 Вечір романтичної музики 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка,  

Г. Бубнова (орган) 

14 Німецька та французька органна музика 

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

16 До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха (концерт 

другий). Токати Й. С. Баха 

– І. Харечко (орган) 

17 Бароко і сучасність 

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

І. Калиновська (орган), н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. 

України М. Ліпінська (мецо-сопрано), з.а. України А. Ільків 

(труба), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано) 

18 Від бароко до романтизму 

– М. Кононова (сопрано), С. Котко (колоратурний бас),  

Г. Бубнова (орган) 

21 До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха (концерт 

третій). Прем’єра. Й. С. Бах – Кантати (BWV №№ 70, 137, 

53, 190) 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – 
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з.д.м. України І. Андрієвський 

23 До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха (концерт 

четвертий) 

– М. Сидоренко (орган) 

24 – Тріо «Равісан», з.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано),  

І. Харечко (орган) 

26 До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя, 

Д. Скарлатті (концерт п’ятий) 

– Н.а. України Н. Свириденко (клавесин), М. Сидоренко 

(орган), Ю. Успенська (мецо-сопрано), І. Іщак (контр-тенор),  

Т. Рой (флейта) 

28 Романтична музика 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка,  

Г. Бубнова (орган), К. Баженова (фортепіано) 

30 – З.а. України В. Балаховська (орган), з.а. України Г. Нужа 

(віолончель), К. Шарапов (скрипка), Н. Фоменко (клавесин) 

31 До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха (концерт 

шостий) 

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

(мецо-сопрано), з.а. України Г. Нужа (віолончель), І. Іщак 

(контр-тенор), М. Білич (скрипка), Т. Рой (флейта), І. Довбня 

(клавесин, фортепіано) 

Національна опера України: 

8 – Гала-концерт до Міжнародного жіночого дня 8 Березня 

14 − А. Онеггер «Жанна д’Арк на вогнищі» (ораторія, за 

підтримки Посольства Швейцарії в Україні). Участь беруть: 

Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

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

В. Сіренко), Національна заслужена академічна капела України 

«Думка» (художній керівник і головний диригент − Герой 

України, н.а. України Є. Савчук), артисти Національного 

академічного драматичного театру ім. І. Франка А. Савченко, 

Ю. Ребрик, О. Рудько (художнє слово) 

29 – Концерт учнів та студентів Київської муніципальної академії 

танцю ім. С. Лифаря 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

6 

(19:00)

7 
(15:00, 

19:00) 

8 

– Національний балет Грузії «Сухішвілі» (до 70-річчя від дня 

заснування) 



 12 

 

 

 

(15:00 

19:00) 

9 – А. Сафіна (ліричний тенор, Італія). Світові хіти у супроводі 

симфонічного оркестру 

11 – «Коханим до жіночого свята!». 30 років «Modern Talking». 

Концерт Т. Андерса (Німеччина) 

12 – «Дуже хороший шансон». Концерт О. Большого 

14 – Авторський вечір М. Жванецького 

15 – «Smokie» (Велика Британія). «Музика на всі часи» 

19 – «Мої роки – моє багатство». Ювілейний концерт на честь  

75-річчя від дня народження В. Кікабідзе 

25 – IV щорічна церемонія вручення головної музичної премії 

країни «YUNA» 

28, 29 – Концерт-сенсація «Les meilleures chansons de NOTRE DAME 

de PARIS» за участю 7 солістів, великого симфонічного оркес-

тру, хору та ритм-групи 

 Малий зал 

1 – «Циганський романс». Концерт акторів Київського академіч-

ного музично-драматичного циганського театру «Романс» 

17 – «БоVжевільна». Сольна програма співачки, композитора і 

поетеси, з.а. України М. Одольської (до 20-річчя творчої діяль-

ності) 

23 – Проект «Jazz Kolo» з новою програмою «Концерт без слів». 

Участь беруть: Д. Бондарєв (труба), А. Максимів (гітара), І. За-

кус (бас), І. Гнидин (барабани) 

27 − Концерт з циклу «Чорно-білий джаз», присвячений америка-

нському актору, співаку та шоумену Ф. Сінатрі. Участь беруть: 

«Київ Арт Ансамбль» та його лідер − піаніст В. Соляник, аме-

риканський співак Б. Уоррен (Bill Warren), учень і друг  

Ф. Сінатри 

30 – Концертна програма «Дорогою любові» у виконанні співачки 

і актриси, з.а. АРК Л. Османової (Ленара) 

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

 Великий зал 

1 

(13:00, 

16:00, 

19:30), 

8 

(16:00, 

19:00) 

– Театр тіней «Teulis» з програмою «Крик душі» 

14 
(12:00) 

– Театр «Молодий балет Києва» представляє балет П. Чайков-

ського «Лебедине озеро» 

15 – Літературно-музичний перформанс «Альберт, або Найвища 
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форма страти» (за оповіданням Ю. Андруховича) 

29 
(17:00) 

– Гала-балет театру «Молодий балет Києва» і Культурного 

центру «Кияночка», присвячений Міжнародному дню театру 

(кращі номери класичної, сучасної та народної хореографії). 

Головний балетмейстер-постановник – з.а. України Є. Кайго-

родов 

Київський національний академічний театр оперети: 

7 – Гала-концерт «Тобі, коханій…» 

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

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

України О. Кравченка за творами Т. Шевченка 

13 – «И я не гений?». Музично драматичний проект за мотивами 

маленької трагедії О. Пушкіна «Моцарт і Сальєрі» («Молоді 

режисери України представляють») 

15 – «Tango del fuego» («Танго вогню»). Танго-вистава за участю 

акторів Київського національного академічного театру 

оперети М. Булгакова та І. Разін-Кравченко, керівника 

українсько-іспанського центру «Школа фламенко» О. Шарапи 

і виконавців танго київських танцювальних колективів 

23 – «Старовинне музичне чаювання у Івана Козловського». Гість 

програми – правнука І. С. Козловського С. Проскурякова (до 

115-річчя від дня народження І. С. Козловського) 

24 – «Моя душа – в Україні…». Гала-концерт солістів київських 

музичних театрів (до 115-річчя від дня народження І. С. 

Козловського) 

25 – «Лариса». Вечір романсу і живопису за участю н.а. України 

Л. Кадочникової та солістів Київського національного 

академічного театру оперети (до 115-річчя від дня народження 

І. С. Козловського) 

26 – «Запорожець за Дунаєм». Музично-кінематографічний 

проект за оперою С. Гулака-Артемовського та фільмом-

оперою І. Кавалерідзе (до 115-річчя від дня народження І. С. 

Козловського) 

28 – «Ті, що танцюють на хмарах». Вистава театру 

хореографічних мініатюр «Адажіо» Г. Лащенко 

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

24 
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 1-й «Симфонічна абетка для дітей 

та їхніх батьків» 
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Національний цирк України: 

протягом 

місяця 
– Нова програма «Цирк нашого дитинства» 

Будинок актора: 

1 
(14:00) 

18 

– Музика країни «Аль-Андалус». Ансамбль «ТАРАБ 

АНДАЛУСІ». Презентація нового музичного проекту від 

театру танцю та музики «Дуенде фламенко». Концерт-

розповідь про музику, музичні інструменти, поезію, мови та 

культуру середньовічної Іспанії мусульманського періоду 

(711–1625). Виконавці: К. Красноухов (спів, уд. латинська 

гітара), О. Шикура (спів, латинська гітара, тар), М. Качалов 

(ребаб, віола, шабеба), М. Бережнюк (ней, шабеба, балабан),  

О. Кабанов (салтеріон, санфона, мавританська гітара, уд. тар), 

О. Агабейлі (дарбуга, бендайр) 
19:00 – Лопе де Вега «Собака на сіні». Лірична комедія в 

іспанському стилі. Вистава КХАТу. Головний режисер –  

з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

3 – Концерт Київського академічного ансамблю української 

музики «Дніпро» (художній керівник – з.а. України  

Л. Матейко), солістка – з.а. України О. Кулик 

4 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

запрошує. «ТРІО». Т. Яропуд (скрипка), Н. Яропуд 

(віолончель), О. Безбородько (фортепіано) 

5 
18:00 

До свята Пурім. Концерт клезмерської музики 

– Ансамбль «Шолом Алейхем» (м. Відень, Австрія). Керівник 

– І. Лоберан 

6 – «Романс – мелодія душі». В. Рожковська (сопрано). 

Концертмейстер – І. Шуляк 

7 – «Я поля влюблённым постелю...» (українські, російські 

романси, французький шансон; вірші та пісні різних років). 

Вистава-концерт КХАТу. Головний режисер – з.а. України  

В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

9 – Гурт фламенко «Тіріті-Тран» з програмою «Sabor. Amor. La 

Vida» («Смак. Любов. Життя»). Музика, танці й пісні в стилі 

традиційного фламенко. Танець – О. Пяткіна, гітара –  

К. Осинський, вокал – О. Полякова, перкусія – О. Агабейлі 

10 – «Не питайте свою долю». Літературно-музична композиція 

за творами Т. Г. Шевченка. Виконавці: н.а. України  

Р. Недашківська та О. Сінчук (фортепіано, сопілка) 

11 – Мистецький проект: поезія і солоспів. Є. Ніщук (поезія, 

слово), М. Кононова (сопрано), В. Войт (бандура) 

12 – «Популярні класичні мелодії». Концертна програма 

Ансамблю солістів «Благовість» 



 15 

 

 

 

13 До Дня народження Театру КХАТ 
– А. П. Чехов «Чайка» (комедія-сучасний романс). Вистава 

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

керівник – К. Сінчілло 

14 – Вистава Сірого театру чуттєвого психоаналізу (режисер –  

В. Меттель) 

15 
(12:00) 

– Музична олімпіада «Голос Країни». Змагатимуться учні 

музичних навчальних закладів м. Києва у всіх номінаціях. 

Вікові категорії: з 3-х до 35 років. Організатор – Міжнародна 

школа мистецтв «Монтессорі центр» 
(19:00) – Неда Неждана «Морг № 5» (Той, що відчиняє двері). 

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

України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

16 – Авторський вечір композитора Д. Красноухова (фортепіано) 

17 – Благодійний творчий вечір «Кохання, вірність та АТО» за 

участі відомих українських бардів: Д. Долгова,  

І. Труфанової, В. Лютого; з.д.м. України А. Мігай, з.а. України 

С. Мірводи; рок-гурту «FATA MORGANA» 

19 – «О, заспівайте дівчині романс!». Вечір романсу у виконанні 

актриси театру і кіно С. Мірошниченко. Акомпанемент:  

Д. Ареф’єв (гітара), М. Міронов (скрипка) 

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

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

України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

22 
(14:00) 

ДІТИ – ПРОТИ ВІЙНИ. Концерт фортепіанної класичної 

та сучасної музики 
– Виконавець фортепіанної музики на сцені Карнегі Хол  

(м. Нью-Йорк, США), учень 4 класу ДМШ № 10 Д. А. 

Бразільєро 
(19:00) – Прем’єра. «Дивне місто N» (містична гра за п’єсою  

Неди Неждани «Коли повертається дощ»). Вистава Театру 

«Шпіль» (режисер – В. Айдіна) 

24 Вечір італійської пісні 

– Співає С. Возіян (тенор). Концертмейстер – Л. Шаповалов 

25 – Прем’єра. Т. Г. Шевченко «Посланіє». Моновистава у 

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

України Б. Козак 

26 – М. В. Гоголь «Записки сумасшедшего». Моновистава у 

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

Б. Мартинов 

27 
(19:30) 

– Авторський концерт Р. Коляди (фортепіано) 

28 
(14:00) 

– «Знайомство з музичними інструментами». Музична 

пізнавальна театралізована програма для дорослих та дітей. 
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Саксофон, флейта, гобой, англійський ріжок, гітара, 

віолончель, труба, тромбон. Участь беруть найкращі 

музиканти, віртуози України. Прозвучать твори старовинних 

та сучасних композиторів. Ведучий – В. Липаков 
(19:00) – К. Сінчілло «ДО». Містика в лабіринтах любовних 

трикутників. Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. України 

В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

29 – «Белый романс». Ювілейний вечір, присвячений 25-річчю 

творчої діяльності автора-виконавця І. Труфанової. За участю: 

В. Сергєєва, В. Семенова, О. Вороха, Ю. Євсєєва,  

В. Лєщинського, А. Голубицького та ін. 

31 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

запрошує. Вечір музики М. Бруха. Виконавці: А. Чоп 

(скрипка), К. Кулеба (альт), А. Васін (фортепіано) 

Будинок архітектора: 

18 – Вечір камерної музики. В. Борисов (скрипка), С. Грабовська 

(скрипка), І. Бутрій (альт), А. Полуденний (віолончель), І. 

Кучер (віолончель) 

Київський міський будинок вчителя: 

2 
(лекційний 

зал) 

До 201-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, 

видатного сина українського народу 

– Засідання клубу «Від Трипілля до сьогодення». Тема: 

«Тарас Шевченко. Заповіт. Народний календар – 

березень». Ведучий: кінорежисер, з.п.к. України  

Д. Ломачук 
(конференц-

зал) 
До Міжнародного дня прав жінок і миру 

– «Я не помітила тих днів...». Ювілейний вечір з.а. 

України С. Мирводи. Участь беруть: народні артисти 

України О. Дзюба, О. Василенко, М. Гаденко; гурт 

«Шпилясті Кобзарі»; соліст групи «Тартак»  

С. Положинський. Ведучий – актор театру В. Тарарака 

3 – «У полоні пісень». Концерт за участю камерного хору 

«Пектораль» Київського міського будинку вчителя 

5 ХІХ Фестиваль мистецтв «Шевченківський березень» 

– Фольклорне свято «Ми – українці!» за участю 

фольклорних колективів вищих навчальних закладів м. 

Києва та колективів художньої самодіяльності Київського 

міського будинку вчителя. Ведуча – Н. Демешко 

6 – Урочиста церемонія нагородження переможців 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 

Яцика (м. Київ) 

10 
(конференц-

До Міжнародного дня прав жінок і миру 
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зал) – «Весняні переспіви». Мистецька акція за участю родин, 

тимчасово переміщених зі східних областей України 
(молодіжний 

зал) 
– Презентація книги «Вибрані твори» М. Зерова, 

українського поета, літературознавця, перекладача 

античної поезії. Співорганізатор – видавництво 

«Смолоскип» 

11 До 201-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, 

видатного сина українського народу 

– Концерт за участю народного фольклорного ансамблю 

«Роксолана» та ансамблю народних інструментів 

«Будьмо» Коледжу культури і мистецтв. Ведуча – з.а. 

України Л. Придіус 

13 До 201-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, 

видатного сина українського народу 

– «Жива душа поетова святая». У клубі «Співуча родина» 

літературно-музична програма за участю Галини та 

Людмили Турчак; соліста чоловічого народного колективу 

«Чумаки» В. Самайди; дуету «Простір музики» у складі  

І. Якубовського та С. Мороза. Ведуча – з.п.о. України  

Г. Лактіонова 

17 1917 р. у Києві створено Центральну Раду, перший уряд 

Незалежної України 

– Святковий концерт «Європейська весна». Ведуча –  

В. Полякова 

21–22 – Благодійна книжкова виставка-ярмарок «Український 

простір» 

23 – Звітний концерт за участю студентів та викладачів 

факультету музичного мистецтва Київського 

національного університету культури і мистецтв. Ведуча – 

В. Сінельнікова 

24 – Літературно-мистецький вечір «Великий Українець» до 

115-ї річниці від дня народження І. С. Козловського. 

Ведучий – з.д.м. України В. Мєдвєдєв 

28 – «У колі муз». У клубі «Ліра» літературно-музична 

композиція за участю творчої молоді мистецьких вузів м. 

Києва. Ведучий – К. Чеченя 

30 – «Іванова толока». Концерт за участю студентів 

Київського національного університету культури і 

мистецтв (з етно-фольклорно-мистецького проекту  

І. Сінельнікова). Ведуча – В. Сінельнікова 

31 – «Квітучі барви таланту!». Відкриття виставки лауреатів 

Фестивалю народної творчості працівників установ освіти 

м. Києва (номінації: «Фотомистецтво», «Образотворче 

мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво») 
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Будинок кіно: 

1 – Фільми-переможці міжнародних кінофестивалів. Художній 

фільм «Зникнення Елеанор Ріґбі» (автор сценарію та режисер – 

Н. Бенсон, США, 2014 рік)  

4 – Наш ілюзіон. Проект Бориса Шиленка. Художній фільм 

«Запаморочення» (режисер – А. Хічкок, США, 1958 рік) 

5 Червоний зал 

 – Кращі фільми світового кінопрокату. Художній фільм 

«Красуні у Парижі» (автор сценарію та режисер – О. Дана, 

Франція, 2014 рік) 

 Синій зал 

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

Показ документального фільму «Кінолюбитель» (режисер –  

К. Кесльовський, Польща, 1979 рік) 

10 До дня народження Тараса Шевченка 

– Прем’єрний показ художньо-документального фільму «І я 

таки жив!» (автор сценарію та режисер – О. Денисенко, 

Кінокомпанія «Символ-ТВ» за участі «Першої рекордингової 

компанії» та Національної радіокомпанії України, 2015 рік) 

12 Червоний зал 

 – Посольство Аргентини в Україні представляє. Художній 

фільм «Камера-обскура» (режисер – М. В. Меніс, Аргентина, 

Франція, 2008 рік) 

 Синій зал 

 – Укртелефільму–50!. Вечір перший «Ностальгійні 60-ті» 

13 Михайло Бєліков. На хвилях пам’яті 

– Вечір пам’яті українського кінорежисера та кінооператора. 

Показ художнього фільму «Які ж були ми молоді...» (автор 

сценарію та режисер – М. Бєліков, НКХФ імені О. П. 

Довженка, 1985 рік) 

14 – Родинний кінозал. Повнометражний анімаційний фільм 

«Супер шістка» (режисери: К. Уільямс, Д. Холл, володар 

премії «Оскар», США, 2014 рік) 

15 – Прем’єрний показ художнього фільму «Люби мене». Автори 

сценарію та режисери: М. Ер Горбач, М. Багадир Ер 

(Кінокомпанія «ТАТОФІЛЬМ» на замовлення Державного 

агентства України з питань кіно, Україна, Туреччина, 2013 рік)  

17 Малий зал 

 – Акторська майстерня «Поетична мозаїка» до Всесвітнього 

дня поезії. Вечір веде з.а. України Л. Чащина 

 Синій зал 

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

Показ документального фільму «Сонце в листі айвового 

дерева» (режисер – В. Ерісе, Іспанія, 1992 рік) 
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20–27 – ХІІ Міжнародний фестиваль документального кіно про права 

людини «DocudaysUA» 

28 Червоний зал 

 – Міжнародний дитячий та юнацький фестиваль-конкурс 

«Духовні джерела». Відкриття фестивалю 

 – Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в 

Будинку кіно». Художній фільм «Два дні, одна ніч» (автори 

сценарію та режисери – Жан-П’єр та Люк Дарденн, Бельгія, 

Італія, Франція, 2014 рік) 

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

Показ документального фільму «Не озирайся!» (режисер –  

Д. А. Пеннебейкер, США, 1965 рік) 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

7 
12:00 

– Музика В. Васалатій «Дюймовочка» (мюзикл для дітей за 

мотивами казки Г. Х. Андерсена) 
19:00 – «За добу до 8 Березня». Концерт популярної класичної 

музики у виконанні симфонічного оркестру (диригент – з.д.м. 

України Н. Пономарчук). Солісти: заслужені артистки України 

Б. Півненко, Л. Гревцова 

9 – Нова концертна програма джазової піаністки Кейко Мацуі 

(США) 

14 – Король фламенко Р. Амарго (Іспанія) 

15 
15:00 

– «Музична Мульт-Країна» (частина 2). Найкраща музика з 

улюблених мультфільмів у виконанні Київського симфо-рок 

оркестру «Lords of the Sound» 
19:00 – Нова музична програма «Love Story» у виконанні Київського 

симфо-рок оркестру «Lords of the Sound» 

20 – Квартет «Tenors Bel’Canto» у супроводі симфонічного 

оркестру (Україна – Польща). Шедеври класики, популярні 

світові хіти, українські пісні у виконанні В. Понайди,  

Р. Трохимука Т. Глови (тенори) та Р. Антонюка (баритон). 

Диригент – Ю. Бервецький 

21 – Концерт А. Семенова у супроводі симфонічного оркестру, 

хору та рок-бенду 

22 – «Розмови чоловіків про жінок, кіно та алюмінієві виделки» у 

виконанні Театру «Квартет И» (О. Демідов, Л. Барац, Р. Хаїт, 

К. Ларін, Росія) 

Палац спорту: 

9 – Концерт І. Дорна. Весняний тур в підтримку другого альбому 

«Randorn» 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

5 – Концерт народного хіт-оркестру «ШARAVARABAND» (хіт-
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(19:30) парад українських пісень та мелодій). Спеціальний гість – 

американська та українська співачка й композитор Б. Блессінг 

9 – Колектив східного танцю Аміри Абді (м. Київ) представляє 

екзотичне танцювальне шоу «Квіти пустелі». Солісти: А. Абді, 

О. Макаренко 

20 – Н. Фаліон та гурт «Лісапетний батальйон». Прем’єра нової 

програми та улюблені хіти 

21 – Літературний концерт письменниці Д. Рубіної (Ізраїль) 

ЦКМ НТУУ «КПІ»: 

7 – «Для вас, жінки!». Великий святковий концерт н.а. України, 

Героя України Н. Матвієнко (за участю Національного ансам-

блю солістів «Київська камерата») 
8 – Концерт фрік-кабаре «Dakh Daughters Band» (м. Київ) 

У приміщенні Національного музею мистецтв ім. Б. та В. Ханенків: 

1 – Концерт камерної класичної музики. К. Болкуневич (вокал) 
22 – Концерт камерної класичної музики. Проект «Діалог епох». 

М. Левицька (фортепіано), струнний квартет 

У приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок» (філія Київського 
національного музею російського мистецтва): 

 Фестиваль камерної музики «Шоко-Класика» 

1 
(17:00) 

– Вокально-літературна композиція «Тополя» на слова Т. Г. 

Шевченка (до дня народження Великого Кобзаря). Участь бе-

руть: учні та викладачі КДМШ № 8, хор «Гармонія» (диригент 

– Г. Стоянова) 

У приміщенні «Pete-art Gallery» (вул. Костельна, 6): 

10 
(19:30) 

– Концерт «Вечір дуету». М. Віхляєва (фортепіано), А. Полта-

вець (скрипка) 
24 

(19:30) 
– Концерт «Неперевершений Людвіг». Сонати для фортепіано 

Л. ван Бетховена виконують Ю. Шерстюк, З. Чорноус, Л. Зло-

бинець, В. Паляруш 
26 

(19:30) 
– «Рояльно-скрипкові замальовки…». Д. Харитонова (фортепі-

ано, Україна), Д. Філатов (скрипка, Україна−Фінляндія). III 

концерт, присвячений мистецтву скрипкової гри, в рамках ми-

стецького проекту Д. Харитонової «Ukrainian-Musical-

Performances» 

У приміщенні кінотеатру «Київська Русь»: 

22 
(18:00) 

– Симфонічне шоу «Володар Перснів» (композитор – Г. Шор) 

у виконанні симфонічного оркестру «Cantabile Orchestra» та 

хору. Диригент – Н. Кулиняк 
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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» 

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 15 – «Квітуча Україна». Батик І. Валітової 

Національний художній музей України: 

протягом 

місяця 
– Українсько-німецький художній дослідницький проект 

«Герої. Спроба інвентаризації» 

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

нду, 1937–1939 рр.) 

Національний музей літератури України: 

3–15 – «Єдина країна». Персональна виставка художника  

Л. Литвинця 

5–26 – «Україна – земля Тараса». Персональна виставка 

фотохудожника В. Пилип’юка 

5–31 – «Що бачили очі і чула душа...». Літературна виставка до 

110-річчя українського письменника Уласа Самчука 

7–31 – Літературна виставка «На сторожі народу. Репресоване 

шевченкознавство» (на матеріалах музейної колекції та 

бібліотеки ім. О. Ольжича) 

з 20 – Літературна виставка до 60-річчя української письменниці, 

журналістки і перекладача Лесі Ворониної 

до 31 – «Думи мої, думи мої, квіти мої, діти!». Виставка творчих 

робіт вихованців Центру творчості дітей та юнацтва 

«Шевченківець» 

Київський національний музей російського мистецтва: 

до 31 – Виставка живопису «Народжені Україною. Погляд із 

віддалі» (твори І. Айвазовського, В. Боровиковського,  

Д. Левицького, К. Богаєвського, Д. Бурлюка,  

П. Кончаловського, С. Колесникова, А. Куїнджі, І. Репіна,  

З. Серебрякової, Д. Штеренберга, М. Ярошенка та ін. з 

колекції музею) 
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Національний музей Т. Шевченка: 

з 10 – «Діла добрих оновляться». Виставка в рамках проекту «200 

українських художників» 

 − «Вершина духовного безсмертя». Виставка, присвячена 

сходженню на пік Т. Шевченка 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

протягом 

місяця 
– Виставка творів О. Гущина (1935−1997; художнє скло). 

До 80-річчя від дня народження 

 – Виставка творів н.а. України А. Балабіна (1934−2004; ху-

дожнє скло) 

до 18 – «Дивосвіт решетилівського килимарства». Виставка ки-

лимів н.х. України Л. Товстухи та з.м.н.тв. України Н. Ба-

бенко 

6–22 – «Тирлич-тирлич». Арт-проект Ю. Лазаревської 

з 27 – Живопис з.х. України Ю. Нагулка 

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

до 7 – «Норвегія». Живопис з.д.м. України О. Петрової (м. Київ) 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставковий зал «Хлібня» 

з 20 − «Ікона під час війни» 
 Будинок митрополита 

до 23 − «Хрест та шабля: Київський митрополит Петро Могила» 

(1597−1647 рр.) 
 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»: 

протягом 

місяця 
– «Іван Гончар: Звитяга одного життя» 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

протягом 

місяця 
− «WAR GAME». Військово-історична мініатюра 

до 12 (в «Українському домі», вул. Хрещатик, 2) − «Єдина Укра-

їна». Виставка дитячих малюнків, організована Централь-

ною бібліотекою ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва 

до 28 − Виставка «1914. Київ − мир/війна», присвячена 100-річчю 

початку Першої світової війни 

4–18 – «Фукусіма. Інший погляд» (представляє Японський куль-

турний центр) 
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до 6 – Фотовиставка «Українці у війнах чужих і своїх» 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

до 13 − «І мертвим, і живим, і ненародженним…». До 200-річчя від 

дня народження Т. Г. Шевченка 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

до 12 − «Марія Заньковецька. Найрадісніші і незабутні хвилини 

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

актриси і театрального діяча 
протягом 

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

Музей книги і друкарства України: 

протягом 

місяця 
– «Собор Архангелів». Скульптурний проект  

М. Рачковського (м. Київ) 

до 18 – «Всесвіт удвох». Скульптура К. Немирі та живопис  

В. Немирі (м. Львів) 

з 19 – Виставка, присвячена 85-річчю від дня народження 

української письменниці Л. Костенко 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 8 – Музейний проект «Семейные ценности – Родинні зв’язки». 

Виставка живопису О. Орябинського та В. Спиридонової  

(з колекції музею) 

 – «У стилі рококо». Виставка натюрморту В. Реунова (м. Ки-

їв, 1939–2007) 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
− Виставка «Масони і містики старого Києва» 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

до 8 – «Люди і прапори». Живопис О. Белюсенка із циклу 

«Щоденник екстреміста» (музей Лесі Українки) 

з 27 – «Монотипія. Ікони». Виставка І. Яшан (музей Лесі 

Українки) 

Музей гетьманства: 

до 26 – «Захисники рідної землі». Виставка живопису  

О. Звягінцевої (м. Луцьк) 

5–25 – «Україна – колиска цивілізації». Живопис А. Буртового 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 3 – «Для вікопомності слова ті зберегли». До 85-річчя від дня 
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народження письменниці та перекладача М. Кашель – 

лауреата літературної премії ім. М. Рильського 

з 19 – Виставка, присвячена 120-річчю від дня народження 

класика української поезії М. Т. Рильського 

з 25 – Виставка, присвячена 115-річчю від дня народження 

оперного співака І. С. Козловського 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

до 8 – Міжмузейний арт-проект «ВІКНА» 

до 22 – «Футуризм: плюс-мінус 100 років» 

5–15 – «Великий скульптурний салон-2015» (сучасна українська 

скульптура) 

Центральний будинок художника: 

4–22 – Персональна виставка В. Гріцая (1939–1979) 

5–22 – «Весняні настрої». Виставка творів київської художниці  

Л. Кубай (живопис, батик, витинанки, вишивки, гобелени) 

6–22 – Живопис, графіка, витинанка В. Корчинського 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

Арт-центр Я. Гретера: 

протягом 

місяця 
– «Своя територія». Виставка живопису В. Тарасенко  

(м. Київ) 

«Ательє Карась»: 

з 19 – «Anno Domini». Живопис П. Бевзи (м. Київ) 

Галерея «36»: 

до 6 – «Архів». Графіка з.х. України О. Миловзорова (м. Київ) 

з 6 – Виставка живопису самодіяльного художника, заслуженого 

діяча науки і техніки України В. Безрукова (м. Київ) 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

до 24 – Виставка творів Е. Андієвської (акрил) 

 «Дім Миколи»: 

1–11 – «Скромна чарівність Парижу». Персональна фотовиставка 

Н. Компанцевої (м. Київ) 

 – «Світ природи у графіці». Виставка О. Заліпи 

12–18 – Виставка-конкурс «Українське бароко» 

19–26 – Фотовиставка О. Глядєлова (м. Київ) 

«Dymchuk Gallery»: 

до 15 − «Balloon People». Персональна виставка художника А. 
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Родьє (Франція) 

з 19 − «Сузір’я». Виставка живопису Ю. Єгорова та О. Ройтбурда 

(м. Одеса) 

«Митець»: 

2–11 – Звітна виставка секції декоративно-прикладного мистецтва 

Київської організації НСХУ 

12–21 – Живопис Л. Красюк (м. Київ) 

23–31 – «Художник, життя і весна». Групова виставка київських 

художників 

«Мистецька збірка»: 

до 15 – Новий груповий проект «Inspired by Black Square» 

(живопис, інсталяції, скульптури, фотографії, інтерактивна 

площадка, дизайнерський одяг) 

«НЮ АРТ»: 

до 28 – Виставка живопису «Олекса Новаківський і школа» 

«РA»: 

до 12 – Виставка робіт учнів арт-школи галереї «Ра» 

«Pete-art Gallery»: 

до 15 – Виставка живопису американського художника українсько-

го походження М. Вітика 

PinchukArtCentre: 

протягом 

місяця 
− 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 

«Парсуна»:  

з 4 – «Ковчег». Живопис Л. Берната (м. Київ), авторські ляльки 

українських художників 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

до 8 – «Київська колекція». Виставка творів 27 київських 

художників другої половини XX ст. (живопис, графіка, 

скульптура) 

«Триптих Арт»: 

до 3 – «Прогулянки містом». Персональна виставка живопису  

А. Левича (м. Київ) 
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4–17 – «Земля». Живопис і графіка С. Савченка (м. Львів) 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

13 – Предакційна виставка аукціону «Золотий перетин» 

з 21 – Персональна виставка М. Грошковської (живопис) 

Центр української культури та мистецтва: 

до 9 – «Золота пора». Виставка живопису Т. Кобзар (м. Полтава) 

до 12 – «Ми – бойчуківці!» (графічний дизайн, панно, художній тек-

стиль) 

«Щербенко Арт Центр»: 

10–28 – Виставка творів І. Сільваші (м. Київ) 

«Я Галерея»: 

до 16 – «Гебдомерос». Перший спільний проект А. Дудченка і  

А. Логова 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

      БЕРЕЗЕНЬ 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 
03.03  – Всесвітній день письменника 
08.03  – Міжнародний жіночий день (Міжнародний день  

    боротьби за права жінок і міжнародний мир) 
21.03  – Всесвітній день поезії 

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової  
дискримінації 

− Міжнародний день лялькаря 
21–27.03 – Тиждень солідарності з народами, які борються проти  
    расизму та расової дискримінації 
24.03  – Міжнародний день права на встановлення істини щодо 

    грубих порушень прав людини та гідності жертви 

27.03  – Міжнародний день театру 

 

***  

1 – 160 років від дня народження Явдохи Зуїхи (справж. – Сивак Євдокія 

Микитівна), української народної співачки, фольклористки (1855–1935). 

– 85 років від дня народження Білика Івана Івановича, українського 

прозаїка, перекладача, заслуженого працівника культури України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1930–2012). 
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– 55 років від дня народження Васильчука Віктора Борисовича, україн-

ського письменника, публіциста, журналіста, літературознавця, громадського 

діяча, заслуженого журналіста України (1960). 

3 – 80 років від дня народження Хмельницького Володимира Ілліча, 

українського режисера документального та ігрового кіно, сценариста, педагога, 

заслуженого діяча мистецтв України (1935). 

4 – 200 років від дня народження Вербицького Михайла Михайловича, 

українського композитора, хорового диригента, священика, громадського діяча 

(1815–1870). 

– 145 років від дня народження Копача Івана Симоновича, українського 

публіциста, критика, філософа, освітнього та громадського діяча (1870–1952). 

– 85 років від дня народження Кириліної (Крамаренко) Галини Семенів-

ни, української артистки балету, педагога, народної артистки України (1930). 

– 65 років від дня народження Халпахчі Андрія Яковича, українського 

організатора кінопрокату (1950). 

– 60 років від дня народження Бутковського Миколи Юхимовича, 

українського артиста оперети, народного артиста України (1955). 

5 – 70 років від дня народження Ярошенка Миколи Федоровича, укра-

їнського актора, заслуженого артиста України (1945). 

6 – 150 років від дня народження Грушевського Григорія Івановича, 

українського письменника, драматурга, фольклориста, педагога, церковного та 

громадського діяча (1865–бл. 1922). 

– 60 років від дня народження Давиденко (Осипець) Валентини Іванів-

ни, української поетеси, перекладача, журналіста, художника, заслуженого жу-

рналіста України (1955). 

7 – 70 років від дня народження Данилича Тараса Федоровича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1945). 

– 65 років від дня народження Козака Григорія Євгеновича, українсь-

кого театрознавця, заслуженого працівника культури України (1950). 

8 – 85 років від дня народження Токар Марти Василівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (ручне ткацтво, розпис тканин, 

моделювання одягу), живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1930). 

– 75 років від дня народження Осики Леоніда Михайловича, українсь-

кого кінорежисера, сценариста, народного артиста України, лауреата Націона-

льної премії України імені Тараса Шевченка та Державної премії України ім. О. 

Довженка (1940−2001). 

– 70 років від дня народження Авраменка Володимира Анатолійовича, 

українського прозаїка (1945). 

– 70 років від дня народження Пономаренко Марії Антонівни, українсь-

кої поетеси, прозаїка (1945). 

– 65 років від дня народження Бурди Орисі Степанівни, української акт-

риси, заслуженої артистки України (1950). 
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– 55 років від дня народження Слоньовської Ольги Володимирівни, ук-

раїнської поетеси, прозаїка, літературознавця (1960). 

9 – 201 рік від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, українсь-

кого поета, художника, мислителя (1814–1861). 

– 90 років від дня народження Денисенка Григорія Павловича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1925–2002). 

– 85 років від дня народження Майдана Бориса Олексійовича, українсь-

кого режисера-документаліста (1930). 

– 70 років від дня народження Олефіренка Михайла Миколайовича, 

українського прозаїка (1945). 

10 – 75 років від дня народження Дуди Ігоря Микитовича, українського 

мистецтвознавця, краєзнавця, педагога, заслуженого працівника культури Ук-

раїни (1940). 

– 65 років від дня народження Нестеренка Валерія Олександровича, 

українського художника станкового та монументального живопису, заслужено-

го художника України (1950). 

– 154 роки від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, українського 

поета, художника, мислителя (1814−1861). 

11 – 160 років від дня народження Прибіка Йосипа В’ячеславовича, 

українського диригента, композитора, педагога, народного артиста УРСР 

(1855−1937). 

– 75 років від дня народження Дзядика Михайла Йосиповича, українсь-

кого живописця, майстра монументально-декоративного мистецтва (мозаїка, 

вітраж; 1940). 

– 70 років від дня народження Владимирової Олени Іванівни, україн-

ського художника декоративно-монументального мистецтва (гобелени, розпис), 

заслуженого діяча мистецтв України (1945). 

– 70 років від дня народження Саввопуло Валентини Яківни, українсь-

кої концертно-камерної співачки (сопрано), народної артистки України (1945). 

– 40 років від дня смерті Кальченко Галини Никифорівни, українсько-

го скульптора, народного художника УРСР (1926–1975). 

13 – 125 років від дня народження Животка Аркадія Петровича, укра-

їнського письменника, літературознавця, громадсько-просвітницького діяча, 

журналіста, публіциста, редактора, видавця, педагога (1890–1948). 

– 80 років від дня народження Можаровського Франца Павловича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дере-

ву; 1935). 

– 75 років від дня народження Жаворонкова Валерія Павловича, укра-

їнського графіка, живописця, педагога, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1940). 

– 65 років від дня народження Зобенко Марії Олександрівни, українсь-

кого прозаїка, критика (1950). 
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– 55 років від дня народження Андруховича Юрія Ігоровича, українсь-

кого поета, прозаїка, перекладача, есеїста (1960). 

– 55 років від дня народження Реви Михайла Володимировича, україн-

ського скульптора, заслуженого художника України (1960). 

14 – 110 років від дня народження Лаврова Юрія Сергійовича, україн-

ського та російського актора, народного артиста СРСР (1905–1980). 

– 80 років від дня народження Стринадюка Романа Михайловича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка металу 

та шкіри), заслуженого майстра народної творчості України (1935–2010). 

– 75 років від дня народження Шовкуна Віктора Йосиповича, українсь-

кого перекладача, прозаїка (1940). 

– 70 років від дня народження Ткаченка Всеволода Івановича, українсь-

кого поета, перекладача, енциклопедиста, літературо- і країнознавця (1945). 

– 65 років від дня народження Єфіменка Віктора Костянтиновича, 

українського кінооператора (1950). 

– 60 років від дня народження Бенч Ольги Григорівни, українського хо-

рового диригента, музикознавця, педагога, народної артистки України (1955). 

15 – 80 років від дня народження Коритка Романа Федоровича, україн-

ського прозаїка (1935). 

– 75 років від дня народження Міщенка Олексія Михайловича, україн-

ського графіка, живописця, народного художника України (1940). 

– 65 років від дня народження Пучкова Володимира Юрійовича, укра-

їнського поета, перекладача, заслуженого журналіста України (1950). 

– 55 років від дня народження Сидоренка Василя Петровича, українсь-

кого композитора, диригента, піаніста, музикознавця у Канаді (1960). 

16 – 55 років від дня народження Кириченка Івана Миколайовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого працівника культури України 

(1960). 

– 55 років від дня народження Лебедєва Михайла Геннадійовича, укра-

їнського телеоператора, телережисера, педагога, заслуженого працівника куль-

тури України (1960). 

– 55 років від дня народження Лебедєва Федора Геннадійовича, україн-

ського кінорежисера, оператора (1960). 

18 – 75 років від дня народження Ануфрієнко Анатолія Васильовича, 

українського диригента, народного артиста України (1940–1998). 

19 – 120 років від дня народження Рильського Максима Тадейовича, 

українського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча, лауреата дер-

жавних премій СРСР (1895–1964). 

– 90 років від дня народження Глущука Федора Тимофійовича, україн-

ського графіка, заслуженого художника України (1925–2009). 

– 85 років від дня народження Костенко Ліни Василівни, української 

поетеси, прозаїка, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1930). 



 30 

 

 

 

– 65 років від дня народження Антонюка Леоніда Афанасійовича, укра-

їнського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1950). 

20 – 150 років від дня народження Бобикевича Олекси Христофорови-

ча, українського письменника, видавця, культурного діяча (1865−1902). 

– 100 років від дня народження Ріхтера Святослава Теофіловича, ро-

сійського піаніста німецького походження, культурного і громадського діяча, 

одного з найвидатніших піаністів світу, н.а. СРСР, Героя Соціалістичної праці, 

уродженця м. Житомира (1915−1997). 

– 85 років від дня народження Лігостова Вільяма Олексійовича, україн-

ського прозаїка, драматурга (1930). 

– 75 років від дня народження Стаховського Юрія Васильовича, укра-

їнського кінооператора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1940). 

– 70 років від дня народження Плаксіна Євгена Фроловича, українсько-

го актора, заслуженого артиста України (1945). 

– 65 років від дня народження Зяблової Наталії Василівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва, скульптора (1950). 

21 – 130 років від дня народження Вільнера Володимира Бертольдови-

ча, українського та російського режисера театру і кіно, сценариста, актора, 

народного артиста УРСР (1885–1952). 

– 75 років від дня народження Кедич Христини Іванівни, української 

актриси, народної артистки України (1940). 

– 60 років від дня народження Вороніної Лесі (Олена) Анастасіївни, 

українського прозаїка, журналіста, перекладача (1955). 

22 – 155 років від дня народження Демуцького Порфирія Даниловича, 

українського фольклориста, хорового диригента, композитора, педагога (1860–

1927). 

– 120 років від дня народження Авраменка Василя Кириловича, україн-

ського балетмейстера, хореографа, актора, кінорежисера, педагога у США 

(1895–1981). 

– 120 років від дня народження Івана Ле (справж. – Мойся Іван Леонтійо-

вич), українського письменника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Ше-

вченка (1895–1978). 

– 120 років від дня народження Сабат-Свірської Марії Володимирівни, 

української оперної та камерної співачки (ліричне сопрано; 1895−1983). 

– 120 років від дня народження Тасіна (справж. – Розов) Георгія Мико-

лайовича, українського кінорежисера, сценариста, лауреата Державної премії 

СРСР (1895−1956). 

23 – 90 років від дня народження Кислякової Тамари Іванівни, україн-

ської актриси театру, народної артистки України (1925–2001). 

24 – 130 років від дня народження Закревської (справж. – Манцер-За-

кревська) Марти Іванівни, української оперної співачки (сопрано; 1885–1950). 
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– 115 років від дня народження Козловського Івана Семеновича, укра-

їнського оперного та камерного співака (ліричний тенор), оперного режисера, 

народного артиста СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Державної пре-

мії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1900–1993). 

– 85 років від дня народження Лящука Тимофія Андрійовича, українсько-

го графіка, живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1930). 

– 60 років від дня народження Білозора Ігоря Йосиповича, українського 

композитора, естрадного співака, народного артиста України (1955–2000). 

25 – 85 років від дня народження Каргаполова Юрія Олександровича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1930–2013). 

– 70 років від дня народження Пазенка Станіслава Федоровича, україн-

ського актора театру і кіно, заслуженого діяча мистецтв України (1945). 

– 55 років від дня народження Лісовця Олексія Івановича, українського 

режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1960). 

26 – 70 років від дня народження Пащенка Вілорія Івановича, українсь-

кого кіноактора, заслуженого артиста України (1945). 

27 – 75 років від дня народження Маняченка Анатолія Олексійовича, 

українського співака (бас), народного артиста України (1940). 

– 60 років від дня народження Плазовської Любові Василівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художній текстиль), педагога 

(1955). 

28 – 90 років від дня народження Гнатюка Дмитра Михайловича, укра-

їнського оперного співака (баритон), оперного режисера, педагога, народного 

артиста України та СРСР, Героя України, Героя Соціалістичної Праці (1925). 

– 75 років від дня народження Бабія Степана Олександровича, україн-

ського поета, прозаїка, публіциста, громадського діяча, заслуженого працівника 

культури України (1940). 

– 65 років від дня народження Колесника Олексія Антоновича, україн-

ського кіноактора, заслуженого артиста України (1950). 

29 – 75 років від дня народження Хлян Анастасії Степанівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство; 1940). 

30 – 135 років від дня народження Ярославенка (справж. – Вінцковсь-

кий) Ярослава Дмитровича, українського композитора, хорового диригента, 

громадського діяча (1880–1958). 

– 75 років від дня народження Дмитренка Олексія Максимовича, укра-

їнського письменника, публіциста, лауреата Державної премії України  

ім. Т. Г. Шевченка (1940– 2009). 

– 150 років від дня смерті Духновича Олександра Васильовича, україн-

ського педагога, літератора, просвітителя, культурного та церковного діяча 

(1803–1865). 

31 – 80 років від дня народження Гордасевич Галини Леонідівни, укра-

їнської поетеси, прозаїка, публіциста, літературного критика (1935–2001). 
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– 75 років від дня народження Мартиненка Анатолія Івановича, україн-

ського живописця, графіка, педагога, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1940–2014). 
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