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МИСТЕЦЬКИЙ БЕРЕЗЕНЬ–2016  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Всеукраїнський тур «Наш Шевченко» за участю дуету «Тельнюк: 

Сестри» (24.02–03.04, міста Хмельницький, Чернівці, Ужгород, Одеса, 

Харків, Тернопіль, Запоріжжя, Луцьк, Львів) 

 Міжнародна урочиста культурно-мистецька церемонія «Нас єднає 

Шевченкове слово», присвячена відзначенню 202-ї річниці від дня 

народження Т. Г. Шевченка та 175-річчю написання «Заповіту» за участю 

послів іноземних держав та представників дипломатичного корпусу 

(16.03, м. Київ, Національний музей Тараса Шевченка) 

 Мистецький проект «Розділові» (29.02–09.03, міста Бердянськ, 

Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Сєвєродонецьк, Київ) за 

участю поета С. Жадана, музикантів О. Ворсоби і В. Креймера, 

художниці та режисера О. Михайлюк 

 VI Міжнародний конкурс класичної та сучасної хореографії «Mysl-Potok» 

(05–07.03, м. Київ) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Місто Лева 2016» (11–13.03, 

м. Львів) 

 VI Міжнародний конкурс «PREMIER-2016» у номінаціях хореографія та 

академічний вокал (11–14.03, м. Київ) 

 Х Міжнародний багатожанровий фестиваль мистецтва «ArtTalentFest» 

(12–13.03, м. Київ) 

 ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької вокальної 

творчості «Слобожанське сузір’я» (12–13.03, м. Харків) 

 ІІ Міжнародний юнацький фестиваль класичного танцю «Гран-Прі Київ 

2016» (17–19.03, Національна опера України) 

 ХІІ Міжнародний конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва  

(19–27.03, м. Харків) 

 ІХ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «На хвилях музики»  

(22–24.03, м. Одеса) 

 ХІІІ Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини 

«DOCUDAYS UA» (25–31.03, м. Київ) 

 Міжнародний фестиваль мистецтв «Єдина Країна. Трускавець» (29.03–

02.04, м. Трускавець, Львівська обл.) 

 Тиждень французької мови та Франкофонії в Україні (12–20.03) 

 Фестиваль франкомовного театру м. Одеси (24–26.03) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «DAS-FEST» (05.03, м. 

Чернігів) 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 IV Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Хортицький Кобзар» (12–13.03, 

м. Запоріжжя) 

 Бердичівський кінофестиваль ім. Ф. Горенштейна «Зоряне містечко»  

(18–20.03, м. Бердичів, Житомирська обл.) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

31 – Дж. Верді «Набукко» (опера на 2 дії) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

13 
(12:00) 

– Д. Гуменний «Мама сказала "ні"», музика та пісні  

М. Бурмаки (нова українська казка на 2 дії) 

4, 24 – Н. Кауард «Зірка, або Інтоксикація театром» (комедія на 2 

дії) 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

11, 25 – «Ножі в курках» за п’єсою Д. Гарровера (не драма на 1 дію). 

Спільний проект Національного академічного драматичного 

театру ім. І. Франка, Британської ради в Україні та громадської 

організації «Театральна платформа» 

12, 31 – П. Ар’є «Летючий голландець» за мотивами роману  

Ч. Палагнюка «Вцілілий» (постлефтізм на 1 дію) 

24 – І. Карпенко-Карий «Безталанна» (драма на 2 дії) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 «Основная сцена» 

13, 

20, 27 

– А. Арбузов «В этом милом старом доме» (комедія на 2 дії) 

 «Сцена под крышей» 

8, 20 
(18:00) 

15 
(20:00) 

– «Двое, не считая собаки (История собаки)» за п’єсою В. Кра-

сногорова «Собака» (вистава без антракту) 

Київський національний академічний театр оперети:  

11 – Музика А. П’яццолли «Любовний монолог...» (моновистава 

за мотивами п’єси Г. Г. Маркеса «Любовна одповідь 

чоловікові, який сидить у кріслі») 

12, 25 – Музика Р. Роджерса «Звуки музики» (мюзикл на 2 дії) 

24 – Музика В. А. Моцарта «Моцарт Underground...» (балет на  

2 дії) 

На сцені Центру культури та мистецтв НТУУ «КПІ»: 

1 
(19:30) 

– Музика Р. Григоріва, І. Разумейка «IYOV» (опера за книгою 

Йова зі Старого Заповіту; прем’єра оновленої версії опери). 
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Виконавці: М. Головко (сопрано), А. Марич (сопрано), О. Ме-

льє (мецо-сопрано), А. Кошман (баритон), Р. Кірш (баритон), 

А. Литвинов (бас), Є. Курбанмагомедова (голос), Ж. Марчин-

ська (віолончель), А. Надольський (ударні), І. Разумейко (ро-

яль), диригент – Р. Григорів, режисер-постановник – з.д.м. Ук-

раїни В. Троїцький 

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

4, 22 – Б. Слейд «Саме там! Саме тоді!» (комедія без антракту) 

6 
(12:00) 

– Ш. Перро «Красуня і чудовисько» (старовинна французька 

казка) 

10 
(16:00, 

19:00) 

– «Зачарований» за п’єсою І. Карпенка-Карого «Безталанна» 

(вистава на 2 дії) 

11, 27 – «Однорукий» за п’єсою М. Макдона «Однорукий із 

Спокану» (американська комедія без антракту) 

30 – О. Заградник «Соло для годинника з боєм» (комедія на 2 

дії) 

 Камерна сцена 

10, 26 – А. Іванов «Це все вона» (вистава без антракту) 

25 – Я. Пулінович «Іграшка для дорослих» (сучасна притча без 

антракту) 

 Мікросцена 

2, 8, 31 – А. Стріндберг «Фрекен Жюлі» (гріхопадіння без антракту) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

6, 25, 

26 

– Т. Іващенко «Замовляю любов» (комедія для дорослих) 

9, 29 – А. Чехов «Он и она» (музична комедія) 

10, 23 – А. Крым «Ревизия-Шмавизия» (театральне оповідання) 

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

10 – В. Розов «Вечно живые» (драма) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

11, 31 – А. Яблонская «20 лет без воздуха» (сучасна драма на 2 дії за 

п’єсою «Язычники») 

 Мала сцена 

18, 19 – С. Моэм «Верная жена» (комедія про принадність шлюбу) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

10 
(16:00)

30 

(18:00) 

– М. Гоголь «Ревізор» (комедія на 2 дії) 
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Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 

16 – А. Крим «Постіль брати будете?!?!» (любовний брудершафт) 

 Мікросцена 

11, 24, 

30 
(19:30) 

– П. Вежинов «Бар’єр» (історія одного янгола) 

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

5 – Неда Неждана «Самогубство самоти» (трагіфарс на 2 дії) 

9 
(11:00) 

– Д. Непомняща «Мама для мамонтенятка» (неймовірна істо-

рія; для дітей від 3-х років) 

11, 26 – «Оскар» за мотивами твору Е.-Е. Шмітта (філософська прит-

ча; для дітей від 12-ти років) 

26 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– С. Коган, С. Ефремов «Ещё раз о Красной Шапочке» (виста-

ва-гра для дітей від 3-х років) 

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

12 – Й. С. Бах, В. Мертенс, М. Ріхтер «Пробігаючи життя». Балет 

на 1 дію у виконанні артистів трупи Театру сучасної 

хореографії «Київ модерн-балет» 

13 
(12:00, 

15:00) 

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

романом М. Твена (мюзикл на 2 дії) 

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

4, 26 – Д. Масловська «Як двоє бідних румунів польською розмов-

ляли» (сучасна казка для дорослих). За підтримки Польського 

інституту у Києві 

6, 20 – П. Ар’є «Слава героям» (специфічна комедія). Копродукція 

Театру «Золоті ворота» та Івано-Франківського академічного 

обласного музично-драматичного театру ім. І. Франка  

19,  

20 
(12:00) 

– В. Кавєрін «Чудернацькі забавки на даху» (дитяча фантазія) 

Київський драматичний театр «Браво»:  

4, 18 – Леся Українка «Відьма на ім’я Мавка» (феєрія) 

14, 23 – «И... заплачут бомжи» (за мотивами п’єси Максима Горького 

«На дне»; комедія правди) 
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Театр «Актор»:  

9 
(19:00) 

20 
(17:00) 

– Альдо Николаи «Игрушка для мамы» (егоїстична комедія за 

участю А. Варпаховської (Канада), Л. Руснак, І. Калашнікової) 

27 
(17:00) 

– «"Секс-символ" с Брайтон-Бич» (комедія за п’єсою  

В. Шендеровича «Потерпевший Гольдинер») 

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

 Верхня сцена 

19 – І. Карпенко-Карий «Ото була весна!..» (ігри долі) 

 Нижня сцена 

7, 8, 

27 

– В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (пристрасті на паркеті) 

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

 Верхня сцена 

7 – Т. Макарова «Снежная сказка» (лірична історія для дітей від 

4-х до 12-ти років) 

 Нижня сцена 

13, 31 – А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска» 

(детектив на проїжджій частині; для дітей від 4-х років) 

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

8 
(18:00) 

– «Гессе. Притчі» за творами Г. Гессе у музичному супроводі 

камерного ансамблю «Sed Contra»: С. Вілка (флейта), М. 

Скрипа (скрипка), Ж. Марчинська (віолончель), В. Кияниця 

(фортепіано), С. Хмельов (перкусія). За підтримки 

Швейцарського бюро співробітництва в Україні (Swiss 

Cooperation Office Ukraine), громадської організації 

«Культурна асамблея» 

Театр «Тысячелетие»:  

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

27 
(12:00) 

– «Історія кролика» за мотивами оповідань Е. Сетона-

Томпсона (вестерн на 2 дії) 

30 – «Ремонт или реставрация чувств» (комедія за мотивами 

п’єси Р. Куні та Дж. Чепмена «Ліжко, леді й джентльмени») 

Театр-студія «Образ» (м. Київ): 

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

13 – «Не беспокоить!» (комедія-фарс за п’єсою Р. Куні «№ 13») 
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На сцені Національного центру ділового та культурного співробітництва «Ук-

раїнський дім»: 

16 – А. Шерлиз «Любовь на ощупь» (комедія дель арте). Вико-

навці: Є. Олейник, О. Агєєв, Є. Шумілов, А. Шайдюк,  

О. Радіонова, К. Василенко та ін. 

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

20 
(14:00) 

– «Аліса в країні чудес» за мотивами казки Льюїса Керролла, 

музика В. Висоцького, В. Баскіна (мюзикл на 1 дію). 

Виконавці: юні актори Театру-студії дитячого мюзиклу 

«ОКей!» (м. Київ) 

На сцені Національної музичної академії України ім. П. Чайковського 

(Консерваторія): 

20 – «Граємо в дурня» за п’єсою Ф. Вебера «Вечеря з дурнем» 

(комедія). Антрепризна вистава за участю н.а. України  

Є. Паперного, заслужених артистів України Д. Лалєнкова,  

О. Ігнатуші, В. Астахова та ін. 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

29 – В. Красногоров «Давай займемся сексом» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участю народних артистів України  

А. Гнатюка, Л. Смородіної, заслужених артистів України  

А. Савченко, Астраї, актора театру і кіно О. Савкіна 

(постановка театрального агентства «ТЕ-АРТ») 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

4 – «Обещание на рассвете» (інсценування роману Ромена Гарі – 

Неда Неждана, І. Зільберман). Антрепризна вистава за участю 

н.а. України О. Богдановича, з.а. України Н. Кондратовської,  

В. Мамчура, М. Черепахіна (до 100-річчя від дня народження 

французького письменника Ромена Гарі) 

8 – «Проделки ангелов» (комедія положень за п’єсою  

А. Курейчика «Испольнитель желаний»). Антрепризна вистава 

за участю н.а. України В. Горянського, Р. Писанки,  

М. Максимюка, В. Сергєєвої 

19 – «Варшавская мелодия 2» (за п’єсою Л. Зоріна «Варшавська 

мелодія»). Антрепризна вистава за участю н.а. України, Героя 

України А. Роговцевої, з.а. АРК А. Сеїтаблаєва, з.а. України  

В. Задніпровського, К. Степанкової, А. Ємцова 

24 – «Опасный поворот» (детектив в англійському стилі за п’єсою 

Д. Б. Прістлі). Антрепризна вистава за участю народних 

артистів України О. Богдановича, О. Вертинського,  

Л. Смородіної, з.а. України А. Савченко, К. Кистень,  

Н. Васько, А. Ємцова 
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На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

24 – Б. Вербер «Империя ангелов». Антрепризна вистава за 

участю акторів українських театрів 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

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

 Гастролі Авторського театру «Может быть» (м. Харків) 
28, 29 – Б. Вербер «Империя ангелов» (трагікомічний політ на 2 дії) 

*** 

 Гастролі Херсонського обласного академічного музично-

драматичного театру ім. М. Куліша 
На сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва 

«Сузір’я»: 

14 – В. Зуєв «Порожнеча» (моновистава в рамках проекту «Нема 

провінції в культурі»; прем’єра) 

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

20 – І. Кочерга «Свіччине весілля» (трагедія на 2 дії) 

*** 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

14 – «NO смокинг...или Пить, курить, водить машину без прав...» 

(комедія за п’єсою Ф. Лелюша). Антрепризна вистава за учас-

тю акторів одеських театрів: н.а. України Г. Делієва, Б. Парша-

кова, С. Фролова, Т. Саковської, О. Самусенка 

*** 

 Гастролі Польської платформи сучасного танцю (за підт-

римки Польського інституту в Києві) 

На сцені Київського академічного Молодого театру: 
 «Основная сцена» 

19 – «Stalking Paradise»/«Переслідуючи рай» (вистава-танець). 

Концепція, хореографія: К. Роосна (Külli Roosna), К. Флак 

(Kenneth Flak). Виконавці: актори Люблінського театру танцю 

(The Lublin Dance Theatre) 
20 – «Room 40» / «Кімната 40» (вистава-танець). Хореографія – 

М. Кузьміньскі (Maciej Kuźmiński), драматургія – А. Хіпкі 

(Adam Hypki) 
21 

(20:00) 
– «Insight» / «В полі зору» (вистава-танець). Концепція, хорео-

графія: Я. Орлік (Janusz Orlik), Й. Лесьнєровска (Joanna 

Leśnierowska) 
 Камерна сцена 
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19 
(20:00) 

– «For living in»/«Для тих, хто мешкає в». Концепція, хореог-

рафія, виконання – Х. Делімат (Hygin Delimat) 

На сцені Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса 
(вул. Володимирська, 23в): 

20 
(17:00) 

– «AKTY (Acts)» / «Дії». Хореографія, перформанс – А. Любос 

(Aurora Lubos) 

*** 

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

21 – «Мізері» за романом-трилером С. Кінга. Антрепризна виста-

ва за участю російських акторів Є. Добровольської, В. Логіно-

ва (прем’єра) 
31 – «Мужчина нарасхват» (дуже смішна комедія). Антрепризна 

вистава за участю українського шоумена, сценариста, музика-

нта А. Лірника, російських акторів Є. Нікішина, С. Писаренка, 

М. Горбань 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

2 – «Шесть моих невест» (гостросюжетна вистава на 2 дії). У го-

ловній ролі – Я. Бойко (Росія) 

18 – «7:40, или Погуляем по-одесски». Антрепризна вистава за 

участю акторів одеських театрів 

28 – Э. Ассу «Бобслей для взрослого мужчины…» (лірична 

комедія тільки для дорослих; прем’єра). У головних ролях:  

Б. Смолкін, М. Карпович (Росія) 

 Гастролі Київського академічного обласного музично-

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

ква) 
13 

(17:00) 
– «Кайдашева сім’я» за однойменною повістю І. Нечуя-

Левицького (народне шоу) 
23 – М. Камолетті «Французька вечеря» (комедія положень на 2 

дії) 
30 – Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» (українсь-

ка комедія) 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

1 «Присвята Фридерику Шопену». Щорічний концерт до дня на-

родження композитора. За сприяння Польського Інституту в 

Києві.  

– Б. Білінська (фортепіано, Польща) 

2 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 
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України. Диригент – Ф. Грінберг (США), соліст – А. Каганов-

ський (скрипка, США) 

3 – До 50-річчя творчої діяльності. Ювілейний вечір концерт-

мейстера Національної опери України Світлани Орлюк (фор-

тепіано). Участь беруть: С. Магера (бас), А. Швачка (мецо-

сопрано), А. Романенко (тенор), В. Лупалов (баритон), М. Ко-

валь (баритон), І. Семененко (сопрано), М. Шуляк (тенор), С. 

Годлевська (сопрано), О. Терещенко (сопрано), Д. Князєва 

(мецо-сопрано), Н. Кисла (мецо-сопрано), І. Мокренко (бари-

тон), І. Євдокименко (баритон), О. Мельничук (баритон), А. 

Сабадаш (ксилофон), Г. Дуденкова (фортепіано) 

4 Симфонічні твори Й. Брамса і А. Дворжака 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – В. Протасов), соліст – А. Полуденний (ві-

олончель) 

5 До 50-х роковин від дня смерті А. Ахматової (1889–1966) 

– Музично-літературний концерт «Генії "Срібного віку"».  

Автор проекту – М. Степаненко. Участь беруть: Камерний хор 

«Софія» (керівник – О. Шамрицький), А. Паламаренко (худо-

жнє слово), Л. Войнаровська (сопрано), Н. Насікан (художнє 

слово), Н. Агеєва, В. Самонь, І. Дубик, К. Левицька (художнє 

слово), партія фортепіано – Н. Козіна 

6 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (худо-

жній керівник – О. Ясько), солісти – М. Пухлянко (фортепіа-

но), О. Лагоша (альт), О. Шелешкова (скрипка), Ю. Стьопін 

(скрипка), С. Казаков (віолончель) 

7 «Вам, любі жінки!» Френк Сінатра 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – О. Баженов), соліст – В. Костенко (тенор) 

8 «Сім голосів Любові». Концерт-вистава. За підтримки 

Міжнародного благодійного фонду при ООН «United planet» 

– Струнний квартет «Каприс-класік». Участь беруть: солісти 

Театру антрепризи «Молода опера», всесвітньо відомий італій-

ський співак К. Ротунно (баритон), зразковий художній колек-

тив – дитячий хор «Веснянка» (керівник – О. Ткаченко), А. Ре-

утов (фортепіано) 

9 «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля…». До 202-ї річниці 

від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–

1861) 

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

Майбороди (художній керівник і головний диригент –  Ю. Ку-

рач), А. Паламаренко (художнє слово), Т. Штонда (бас) 

10 Серія програм «Скрипкове дерево роду». Концерт другий. 

Присвята Т. Г. Шевченку 
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– К. Стеценко (скрипка), партія фортепіано – Н. Строчан. Уч-

асть беруть: А. Паламаренко (художнє слово), В. Шпудейко 

(степ-танець) 

11 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Р. Кофман), солістка – А. Волчок (форте-

піано, Швейцарія) 

12 Вечір популярної музики 

– С. Чахоян (сопрано), Т. Штонда (бас), партія фортепіано –  

А. Тітович, Ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» 

(керівник – Ю. Карнаух). Участь бере Є. Дегтярьов (скрипка) 

13 «Елітні вечори камерної музики Євгенії Басалаєвої». Між-

народний цикл концертів. ХХХ концерт. До 75-річчя видат-

ного українського скрипаля Б. Которовича (1941–2009). 

«Maestro-fest. У просторі часу»  

– Виконавці: Є. Басалаєва (фортепіано). Участь беруть: учні 

різних років Богодара Которовича – Б. Півненко, М. Которо-

вич, С. Семчук, Ю. Стьопін, М. Степаненко (скрипка), Націо-

нальний камерний ансамбль «Київські солісти» 

14 Цикл концертів «Великі поети в музиці». Авторський про-

ект Неліди Афанасьєвої. До 145-річчя від дня народження 

Лесі Українки (1871–1913) 

– В. Матюшенко (сопрано), Н. Афанасьєва (фортепіано). Уч-

асть беруть: Б. Матвійчук (флейта), Т. Жук-Сєдова (орган) 

16 Твори Ф. Ліста і Б. Бартока. За підтримки Посольства 

Угорщини в Україні 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко), 

Національна заслужена академічна капела України «Думка» 

(художній керівник і головний диригент – Є. Савчук), солісти – 

Г. Дем’янчук (фортепіано), М. Тищенко (тенор) 

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: професор Міланської консерваторії ім. Дж. 

Верді С. Скаппіні (акордеон, Італія), професор Національної 

музичної академії України ім. П. І. Чайковського Є. Черказова 

(акордеон), Б. Стельмашенко (флейта), С. Шабалтіна (фортепі-

ано), Д. Мотузок, Д. Решетник, Д. Демчук, Віктор Кравчук, 

Василь Кравчук (акордеон), оркестр «Grand Accordeon» Націо-

нальної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (кері-

вник – Є. Черказова), камерно-інструментальний квартет 

«Джерело» Національної філармонії України 

18 Абонемент № 10 «Симфонічний вимір» Академічного сим-

фонічного оркестру Національної філармонії України (дири-
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гент – М. Дядюра). До 20-річчя створення оркестру  

– «Шекспір–400» (1564–1616). Участь беруть: Л. Гревцова 

(сопрано), В. Дитюк (тенор) 

19 Концерт циклу «Італійський звук». За підтримки Посольс-

тва Італійської Республіки в Україні. Концерт «L’arte del 

Violino» («Мистецтво гри на скрипці») 

– Ансамбль «L’estravagante» (Італія). Диригент і соліст –  

С. Монтанарі (скрипка), солісти – Ф. Галліджоні (віолончель), 

М. Салерно (клавесин) 

20 – Київський камерний оркестр (диригент – Р. Кофман), солісти 

– В. Борисов (скрипка), К. Шарапов (скрипка), А. Рахманін 

(скрипка), О. Жукова (фортепіано, клавесин), А. Полуденний 

(віолончель), О. Жукова (віолончель), Д. Гудима (гобой) 

21 Ф. Шопен. «Життя композитора в музиці та листах». 

Концерт-елегія. Авторський проект Людмили Марцевич 

– Л. Марцевич (фортепіано), участь бере А. Бурлуцький  

(художнє слово) 

22 Звітний концерт із циклу «Вечори виконавської майстерно-

сті».  
– Київська середня спеціалізована музична школа ім. М. В. Ли-

сенка. Участь беруть: симфонічний оркестр, камерний хор дів-

чат, хор хлопчиків і юнаків, солісти – учні школи 

23 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України. Диригент – Т. Кучар (США), соліст – Е. Колон (віо-

лончель, США) 

24 Вечір камерної музики 

– Є. Кострицький (скрипка), І. Порошина (фортепіано). Участь 

бере А. Бурлуцький (художнє слово) 

25 – «Пори року» П. Чайковський, А. Вівальді. Творча майстерня 

М. Которович – камерний ансамбль «АРТЕХАТТА», солістки 

– М. Которович (скрипка), Н. Кметь (арфа) 

26 «Ця любов» Поезії. Ж. Превер, М. Цвєтаєва, А. Ахматова, О. 

Кочетков, М. Гумільов 

– А. Бурлуцький (художнє слово), участь беруть: Є. Ліпітюк 

(сопрано), І. Порошина (фортепіано), Київський квартет сак-

софоністів (керівник – Ю. Василевич) 

27 Найкращі українські солоспіви 

– Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (керівник –  

В. Чорнокондратенко), К. Кондрашевська (сопрано). Участь 

бере Б. Лобода (художнє слово) 

28 – Творчий звіт студентів і творчих колективів Київського ін-

ституту музики ім. Р. М. Глієра 

29 В. А. Моцарт 

– О. Рівняк (скрипка). Участь беруть: В. Матюшенко (сопра-
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но), О. Лагоша (альт), А. Полуденний (віолончель), Р. Лопати-

нський (фортепіано) 

30 За підтримки Посольства Французької Республіки в Україні, 

Французького інституту в Україні 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – М. Дядюра), соліст – П’єр-Лоран Емар 

(фортепіано, Франція) 

31 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України. Диригент – Тао Фан (Китай), солістка – Конг Фан 

(фортепіано, США) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

1 – Тріо «Равісан», І. Харечко (орган) 

2 Музика Й. С. Баха 

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

(фортепіано) 

3 Німецьке та українське бароко 

– М. Сидоренко (орган) 

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

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

А. Ільків (труба) 

5 Французька органна музика ХІХ–ХХ ст. 

– І. Харечко (орган) 

7 Французька музика 

– Н.а. України Н. Свириденко (клавесин), Я. Венгер (альт), Д. 

Медоліз (флейта), Г. Бубнова (орган) 

8 «Весняний музичний дарунок жінкам» 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України А. Ільків 

(труба), М. Сидоренко (орган), І. Іщак (контртенор), С. 

Андрощук (тенор), В. Чікіров (ліричний баритон), С. Котко 

(колоратурний бас), М. Білич (скрипка), А. Васін (фортепіано) 

9 «Скарби безсмертного Кобзаря». До дня народження  

Т. Г. Шевченка 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент 

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

10 Золота епоха романтизму 

– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

11 Музика А. Вівальді 

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

України І. Кучер (віолончель), з.а. України В. Балаховська 

(орган), І. Пліш (сопрано), О. Стицюк (скрипка), Т. Рой 

(флейта), К. Баженова (клавесин) 

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

14 – Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба 
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(орган), з.а. України А. Ільків (труба) 

15 Музика Й. С. Баха 

– Т. Рой (флейта), М. Сидоренко (орган), Д. Яворський 

(фортепіано) 

16 Твори Й. С. Баха 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

з.д.м. України І. Андрієвський, партія органа – І. Харечко 

17 Від бароко до сучасності 

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

(орган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), В. Чікіров 

(ліричний баритон), Т. Рой (флейта), з.а. Бурятії Л. Реутова 

(фортепіано) 

18 Німецька органна музика 

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

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

Бубнова (орган) 

21 До 260-річчя від дня народження В. А. Моцарта 

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

України В. Кошуба (орган), І. Пліш (сопрано), С. Котко 

(колоратурний бас), Т. Рой (флейта), К. Баженова (фортепіано) 

22 «Україна в піснях і романсах» 

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

(ліричний баритон), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано), І. 

Харечко (орган) 

29 Музика Й. С. Баха та В. А. Моцарта 

– Тріо «Равісан», І. Іщак (контртенор), Г. Бубнова (орган) 

30 – Народний художній колектив дитячий хор «Радість» 

(художній керівник і диригент – Л. Санцевич), народний 

художній колектив дитячий хор «Вогник» (художній керівник і 

диригент – С. Степаненко). Участь беруть: Національний 

камерний ансамбль «Київські солісти», О. Гордик (мецо-

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

31 – Н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. України Н. Пилатюк 

(скрипка), В. Балаховська (орган), Т. Войтех (фортепіано) 

Національна опера України: 

1 – «Радісне свято весни». Світові шедеври китайської культури 

в рамках міжнародного туру: Чженчжоуський театр опери та 

балету, Шаоліньська школа бойових мистецтв «Тагоу» (м. 

Денфен) 

6, 8 – Гала-концерт до Міжнародного жіночого дня (головний 

режисер – н.а. України А. Солов’яненко) 

19 – Концерт учнів і студентів Київського державного 
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(20:00) хореографічного училища 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

7 – Концерт італійського тенора А. Сафіна (Alessandro Safina). 

Світові хіти у супроводі симфонічного оркестру (прем’єра 

нової програми) 

8 – «З любов’ю з Грузії». Святковий концерт за участю В. Кіка-

бідзе, Л. Багратіоні, Н. Брегвадзе, Н. Кутателадзе, Е. Мама-

ладзе, Державного академічного ансамблю пісні і танцю Грузії 

«Руставі» 

10, 

11, 12 

(15:00, 

19:00), 

13 

– Концерт Національного балету Грузії «Сухішвілі» 

16 – «Сверхъестественное шоу». Концерт володаря незвичайних 

здібностей (менталіст і телепат) Л. Сушарда (Lior Suchard, 

Ізраїль) 

18, 19 – «Найкраще». Концерт Л. Вайкуле (Латвія) 

20 – «…для тих, хто пам’ятає…». Вечір пам’яті н.а. України  

В. Шпортька. Участь беруть: народні артисти України  

О. Білозір, С. та В. Білоножки, П. Зібров, І. Бобул,  

К. Бужинська, І. Попович, А. Кудлай, П. Дворський, з.а. 

України В. Павлік та ін. 

26 
(14:00) 

– «Людина року – 2015». XX ювілейна урочиста церемонія 

вручення премії та гала-концерт за участю А. Сафіни (Італія), 

Д. Маруані (Франція), Я. Поплавської та О. Тихановича 

(Білорусь), народних артистів України О. Пономарьова, П. 

Зіброва, К. Бужинської, заслужених артистів України Камалії, 

О. Шака, Т. Піскарьової, В. Васалатій, Д. Барканова, В. Петрик, 

Є. Хмари у супроводі Державного академічного естрадно-

симфонічного оркестру України (диригент – М. Лисенко) 

30 – «Про любов…». Сольний концерт н.а. України І. Бобула. 

Спеціальний гість – А. Лавриненко 

31 – Концерт О. Винника 

 Малий зал 

1 – Проект «Jazz Kolo: Voices» з новими програмами: «WILL TO 

LIVE». Музика І. Алабужева. Виконавці: О. Лукачова (вокал), 

І. Алабужев (контрабас, аранжування), І. Закус (бас-гітара), А. 

Менделенко (саксофон), С. Балалаєв (барабани). «ПЕНЕЛО-

ПА». Музика, тексти І. Єресько. Виконавці: О. Здоровецька 

(вокал), І. Єресько (клавішні, аранжування), С. Овсянников (гі-

тара), І. Закус (бас), А. Шмаргун (барабани), струнний квартет 



 15 

 

 

«Астурія» 

7 – «Щаслива мить». Ювілейний концерт джазового бас-

гітариста І. Закуса (до 50-річчя творчої діяльності). Участь бе-

руть: народні артистки України І. Білик, О. Білозір, заслужені 

артисти України В. Попадюк, В. Павлік, Т. Матвієнко, А. До-

лідзе та ін. 

15 – Поетична вистава А. Дмитрук, музика Т. Яницького. Викона-

вці: В. Довженко, В. Бойко 

Національна музична академія України ім. П. Чайковського 
(Консерваторія):  

6 
(13:00, 

16:00, 

19:00) 

– «Володарі тіней». Святковий концерт за участю акторів Теа-

тру тіней «Tеulis» 

19 
(14:00) 

– «Аліса в країні чудес» (пісочна казка за мотивами твору 

Льюїса Керролла). Художник анімації з піску – К. Дзюба 

Київський національний академічний театр оперети: 

6, 7 – «Тобі, коханій…». Святковий концерт до Міжнародного 

жіночого дня за участю артистів театру 

27 – «Музика з кінофільмів. Дубль 1». Концерт за участю артистів  

та симфонічного оркестру театру (прем’єра) 

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

10 Авторський проект Р. Лопатинського. «Весна идёт!» (вечір 

романсу) 

– Т. Журавель (сопрано), Г. Коваль (сопрано), І. Гусєва 

(сопрано), Р. Лопатинський (фортепіано) 

11 До дня народження Тараса Шевченка (1814–1861) 

– «І на оновленій землі...». Музично-літературний проект за 

творами Т. Г. Шевченка н.а. України О. Кравченка 

17 До дня народження І. С. Козловського (1900–1993) 

– «Світ Івана Козловського». Відкриття фотовиставки, скайп-

концерт з родиною співака 

22 До дня народження І. С. Козловського (1900–1993) 

– «Забуті мелодії для мецо». Концерт-вистава за участю  

А. Позняк (мецо-сопрано), О. Чувпила (тенор) 

23 До дня народження І. С. Козловського (1900–1993) 

– «Нас вчив сміятися Гольдоні...». Вечір, присвячений 

комедіям, за участю соліста Київського національного 

академічного театру оперети України Д. Шарабуріна 

24 До дня народження І. С. Козловського (1900–1993) 

– «Світ Івана Козловського». Гала-концерт солістів київських 
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музичних театрів і колективів 

25, 26 – «Аліса в країні чудес» за мотивами казки Льюїса Керролла, 

музика В. Висоцького, В. Баскіна (мюзикл на 1 дію; прем’єра). 

Виконавці: юні актори Театру-студії дитячого мюзиклу 

«ОКей!» (м. Київ) 

29 До 145-річчя від дня народження Лесі Українки 

– «Моя єдиная любове». Театральний проект за творами Лесі 

Українки н.а. України О. Кравченка 

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

17 
(14:00) 

– Музичні класики. Класик 3-й. «Оперна абетка для дітей та 

їхніх батьків, або У пошуках загублених нот» 

18 
(14:00) 

– Музичні класики. Класик 2-й. «Балетна абетка для дітей та 

їхніх батьків» 

19 
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 4-й. «Хорова абетка для дітей та 

їхніх батьків» 

Національний цирк України: 

5, 6, 

12, 13, 

19, 26, 

27 
(12:00, 
16:00), 

20 
(16:00), 

31 
(14:00) 

– «У світі тварин» (нова міжнародна циркова програма) 

Будинок актора: 

1 – Міжнародний науково-художній журнал на сцені 

«Collegium» представляє. «О, весна без кінця і без краю...».  

Літературні зустрічі з авторами журналу 

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

за мотивами творів Т. Г. Шевченка. Виконавці: н.а. України  

Р. Недашківська та О. Сінчук (композитор, фортепіано, сопіл-

ка) 

3 Шедеври світової класики. Вечір камерної музики 

– К. Павловська (фортепіано), О. Дудниченко (скрипка) 

6 – Лопе де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспансько-

му стилі). Вистава Класичного художнього альтернативного 

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

керівник – К. Сінчілло 

11 – А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава Кла-
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сичного художнього альтернативного театру. Головний режи-

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

12 – «Нова філармонія» представляє. Французька музика та поезія 

в міжнародному фестивалі «Франкофонія». Участь беруть:  

О. Хорольський (віола да гамба), Н. Сікорська (клавесин),  

О. Кошелєв (бароковий гобой), А. Павлов (скрипка), А. Полу-

денний (віолончель), А. Коваль (сопрано), піаністи  Р. Лопати-

нський, В. Шульга 

13 – «Только раз бывает в жизни встреча...» (вечір романсу). Кон-

цертна програма Класичного художнього альтернативного теа-

тру до дня народження. Головний режисер – з.а. України В. 

Кошель. Художній керівник – К. Сінчілло 

14 – Вечір фортепіанного джазу. З.а. України В. Соляник (форте-

піано) та друзі 

15 – «203» за мотивами п’єси Н. Саймона «Каліфорнійський го-

тель». Вистава Театру «ШкаFF». Режисер – Б. Тумаєв. Актор-

ський склад: Хана Уоррен – Д. Шеремет, Уільям Уоррен –  

О. Степаненко, Діана Ніколс – Н. Сухорукова, Сідней Ніколс – 

Б. Єфімов, Міллі Майклз – Ю. Ковшова, Марвін Майклз –  

Д. Метелик, Р. Вишневий, Покоївка – А. Ківаліна 

16 – «Пісні з кінофільмів». Музичний вечір за участю В. Рожков-

ської (сопрано), І. Шуляк (фортепіано), Н. Скрябіної (мандалі-

на), І. Єгорової (мандаліна), А. Дунаєва (акордеон), Ф. Савкова  

(гітара) 

17 – Stas Contrabass Trio: «Слухай весну». Джазові імпровізації на 

теми українських популярних та маловідомих мелодій, класи-

чних творів, сучасних популярних та рок–мелодій у виконанні 

Р. Макогона (фортепіано), С. Матвієнка (контрабас), В. Янков-

ського (ударні). Спеціальні гості: С. Суліма (тромбон), Є. Го-

льцов (кларнет, сопілка, ірландський вістл) 

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

(сучасна комедія). Вистава Класичного художнього альтерна-

тивного театру. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, 

художній керівник – К. Сінчілло 

19 – Прем’єра. М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). 

Вистава Класичного художнього альтернативного театру.  

Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній керів-

ник – К. Сінчілло 

21 – Ф. Достоєвський «Кроткая». Моновистава у виконанні з.а. 

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

Ю. Одинокий 

22 – Музика країни Сефарад. Ансамбль східної та старовинної 

музики «Тáраб андалусí». Пісні та музика сефардів – євреїв, 

вихідців із середньовічної Іспанії. Виконується на стародавніх 
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та етнічних музичних інструментах. 

23 – RE:LOVE. Концерт–історія двох митців: К. Низькопоклонної 

(вокал) та М. Шоренкова (фортепіано) 

24 – Світові шедеври. Концерт дуету баяністів заслужених артис-

тів України Пірога Богдана та Пірога Руслана 

25 – Концерт гурту Piano Flamenco Band, присвячений пам’яті 

найвідомішого гітариста стилю фламенко Пако де Лусії (1947–

2014). Участь беруть: Є. Седько (гітара), склад ансамблю: 

В. Гаврик (композитор, піаніст, художній керівник ансамблю), 

О. Селезньов (перкусія), В. Філонов (скрипка), П. Попроцький 

(флейта), М. Кучерова (вокал), В. Стеценко (гітара) 

26 – Неда Неждана «Морг №5» (Той, що відчиняє двері). Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру (містична ко-

медія). Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

27 – Вистава Сірого театру чуттєвого психоаналізу. Режисер –  

В. Меттель 

28 – Сергій Бедусенко представляє. «До крайних пределов». Кон-

церт–презентація роману–фентезі. Прозвучать авторські фор-

тепіанні твори 

29 – «Пісні кохання». Концерт Академічного камерного хору 

«Хрещатик». Солісти: Н. Плонська, Н. Кравченко, О. Гай-

дийчук, Д. Сьомкін, Д. Воронов, П.  Денисенко 

30 – «Нова філармонія» представляє. Всесвітньо відомий піаніст 

Б. Блох (США) 

31 – Посольство Бельгії в Україні представляє. Літературно-

музична композиція «Срібне століття бельгійської поезії» (пе-

реклад Д. Чистяка). Виконавці: н.а. України Р. Недашківська, 

Ю. Зморович, музика н.а. України В. Губи 

Будинок кіно: 

2 Забуте кіно. До 90-річчя від дня народження кінорежисера Ан-

джея Вайди. За підтримки Польського Інституту у Києві 

– Художній фільм «Невинні чародії» (автори сценарію: Є. Ан-

джеєвський, Є. Сколімовський, режисер – А. Вайда, Польща, 

1960 рік) 

3 – Вечір пам’яті кінооператора, з.д.м. України Леоніда Прядкіна 

(1906–1986). До 110-річчя від дня народження митця 

4 
(18:30) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Ма Ма» (режисер – Х. Медем, Франція, Іс-

панія, 2015 рік) 

5, 13 
(20:00) 

– «Классика для всех». Концерт при свічках за участю Націо-

нального камерного ансамблю «Київські солісти» 

7, 8 – «Старый добрый джаз». Концерт кращих українських 



 19 

 

 

(20:00) джазменів у супроводі камерного симфонічного оркестру та 

духового біг-бенду (нова програма). Ведучий – О. Коган 

9 – До 75-річчя студії «Київнаукфільм» («Національна кінемате-

ка України»). За підтримки Національного Центру О. Довжен-

ка та ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного. Фільми Шевченкіади.  

У програмі: спогади, фрагменти з фільмів «Тарас Шевченко – 

художник» (режисер – Л. Островська-Кордюм, 1954 рік), «Ду-

ми Кобзаря» (режисер – Л. Островська-Кордюм, 1961 рік), 

«Тарас Шевченко. Спадщина» (режисер – Л. Анічкін, 1994 

рік), «Тарас Шевченко. Надії» (режисер – Л. Анічкін, 1995 рік), 

«Експедиція» (режисер – К. Коновалов, 2014 рік) 

10 
(18:30) 

– Посольство Аргентини в Україні представляє. Художній 

фільм «Темний бік серця» (режисер – Е. Суб’єли, Аргентина, 

1992 рік) 

11 
(18:30) 

– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в  

Будинку кіно». Художній фільм «Надновий заповіт» (автор 

сценарію та режисер – Ж. ван Дормель, Бельгія, Франція, Люк-

сембург, 2015 рік) 

12 
(20:00) 

– «Волшебная музыка из волшебного кино». Музика до кіно-

фільмів «1+1», «Траса 60», «Королівство повного місяця», 

«Бердмен», «Дівчина на мосту», «Твін Пікс», «Сім життів», 

«Артист», «Всередині я танцюю», «Ілюзіоніст», «Мої чорничні 

ночі» та ін. у виконанні Національного камерного ансамблю 

«Київські солісти» та піаніста О. Боголюбова 

14 
(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно». 

Кіноактор М. Мазуркі (1907–1990) 

– Художній фільм «Дехто любить погарячіше» («У джазі тіль-

ки дівчата») (режисер – Б. Вайлдер, США, 1959 рік). Ведучий 

проекту – кінознавець С. Сукненко 

15 – «Осіяння таланту». До 100-річчя від дня народження актриси 

Ніни Алісової (1916–1996). У програмі: спогади дочки Н. Алі-

сової, н.а. України Л. Кадочнікової, коментарі кінознавців, 

фрагменти з фільмів, показ художнього фільму «Бесприданни-

ца» (автори сценарію: В. Швейцер, Я. Протазанов, режисер – 

Я. Протазанов, Кіностудія «РОТ-ФРОНТ», 1936 рік). Модера-

тор – С. Тримбач 

17 
(18:30) 

– Прем’єрний показ художнього фільму «Captum» (лат. – По-

лон) (автори сценарію: А. Матешко, Н. Перевєрзєва, режисер – 

А. Матешко, Україна, 2015 рік) 

18 
(18:00) 

Зірки світового кіно 

– Художній фільм «Історія кохання» (режисер – А. Хіллер, 

США, 1970 рік) 

18 
(20:00) 

– Великий ювілейний концерт піаніста О. Боголюбова. Участь 

беруть: Злата Огнєвіч, Д. Аду, Д. Александров, Н. Лебедєва,  
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В. Якімов, А. Завальська, Н. Шукаєва, К. Іоненко та ін. 

19 
(13:00) 

– Родинний кінозал. Повнометражний анімаційний фільм  

«Вартовий місяця» (режисери: А. Ебоян, Б. Філіппон, Франція, 

2015 рік) 

21 
(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно». 

Кіноактор М. Мазуркі (1907–1990) 

– Художній фільм «Цей шалений, шалений, шалений світ» 

(режисер – С. Крамер, США, 1963 рік). Ведучий проекту – кі-

нознавець С. Сукненко 

22 – Акторська майстерня. «Поетична мозаїка» до Всесвітнього 

дня поезії. У програмі: музика, пісні, вірші. Вечір веде з.а. Ук-

раїни Л. Чащина 

25–31 – ХІІ Міжнародний фестиваль документального кіно про права 

людини «Docudays UA» 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

5 
(20:00) 

 

– «Про що співають французи». Хіти відомих виконавців і му-

зика до кінофільмів «Амелі», «1+1: Недоторканні», «Професі-

онал», «Таксі», «Високий блондин у чорному черевику», «Фа-

нфан-тюльпан», «Іграшка», «Мулен Руж», «Фантомас», «Асте-

рікс і Обелікс» та ін. у виконанні симфонічного оркестру 

«Lords of the Sound» (диригенти – В. Саражинський, В. Фізер), 

солісти: В. Литвинчук, А. Башкіна, В. Мажора, спеціальні гос-

ті: В. Бондарчук, М. Мелешко, Д. Єфіменко 

6 
(16:00) 

 

– «Sherchez la femme» (гумор-шоу). Імпровізації у виконанні 

шоумена С. Величанського, телеведучої, актриси театру Д. 

Малахової, ілюзіоніста Р. Бондарчука, ресторатора М. Радуць-

кого, співачки Соломіної та ін. 

7 
(20:00) 

– «Для тебя, любимой». Концерт В. Бондарчука. Спеціальний 

гість – К. Веласкес 

Національний академічний духовий оркестр України представляє: 

8 
(20:00) 

– «Woman in Love». Святковий концерт до Міжнародного жі-

ночого дня. Диригент – О. Баженов, солісти: А. Башкіна, В. 

Костенко, М. Мелешко 

16 – «Rock Hits Forever» («Рок-хіти назавжди»). Диригент – з.д.м. 

України Д. Антонюк, солісти: Х. Охітва, М. Мелешко, С. Юр-

ченко, Ю. Ковальчук, О. Шпортько, А. Башкіна, Ю. Олійник, 

спеціальний гість – симфонічний оркестр «Lords of the Sound». 

19 – «Музика на ім’я Муслім Магомаєв». Диригент – М. Мороз, 

солісти: А. Погорєлов (рояль), з.а. АРК А. Юрченко 

25 
(20:00) 

– «Музика на ім’я Ennio Morricone». Музика італійського ком-

позитора і диригента Е. Морріконе до кінофільмів «Недотор-

кані», «Місія», «Хороший, поганий, злий», «Приходь одного 
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вечора повечеряти», «За жменю динаміту», «На декілька дола-

рів більше», «Новий кінотеатр "Парадізо"», «Професіонал», 

«Одного разу в Америці», «Легенда про піаніста» та ін. Дири-

гент – М. Мороз 

Київський міський будинок вчителя: 

1 

 

– «Доля моя калинова». Концерт з.а. України О. Калінчук 

(сопрано). Участь беруть юні вихованці дитячої зразкової 

вокально-хорової студії «Диво калинове» (м. Київ). Почесний 

гість – соліст Національної опери України, н.а. України  

І. Борко (ліричний тенор) 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

2 – «Музика любові». Концерт піаніста, н.а. України  

О. Ботвінова (м. Одеса) у супроводі Національного ансамблю 

солістів «Київська камерата» (художній керівник і головний 

диригент – н.а. України В. Матюхін) 

6 – Святковий концерт «Рідним, найгарнішим, коханим». Кавер-

версії світових хітів у виконанні Національного академічного 

духового оркестру України (диригент – О. Баженов), солістки: 

А. Башкіна, М. Мелешко, Н. Ісаченко 

7 – Сольний концерт автора-виконавця А. Мірзояна (в рамках 

всеукраїнського туру на підтримку нового альбому 

«Паперовий сніг») 

8 
(16:00, 

19:00) 

– «Вар’яти». Перше україномовне гумор-шоу за участю  

С. Притули (Тернопільський Сірий), В. Жогла (Жошка), Р. Га-

пачила, В. Ковцуна (Владзьо), Ю. Бадзяна, В. Тильного, О. Яр-

ки (Тяпа) 

12 – «Битва оркестрів». НАОНІ (м. Київ) vs «Віртуози Слобожан-

щини» (м. Харків). Концерт Національного академічного орке-

стру народних інструментів України (диригент – н.а. України 

В. Гуцал) та симфонічного оркестру «Віртуози Слобожанщи-

ни» (диригент – Т. Куценко) 

13 – Концерт піаністки та композитора Кейко Мацуі (Keiko 

Matsui, Японія) 

14 – Концерт камерного оркестру Джузеппе Верді (м. Трієст, Іта-

лія). Керівник та диригент – Ф. Фічіур (Fabrizio Ficiur) 

16 – «Танцювальний ринг: Ансамбль танцю ім. П. Вірського (Ук-

раїна) vs ансамбль танцю «Руставі» (Грузія)». Концерт Націо-

нального заслуженого академічного ансамблю танцю України 

ім. П. Вірського та Державного академічного ансамблю народ-

ної пісні і танцю Грузії «Руставі» 

17 – Авторський вечір М. Жванецького 

19 – «Віденська весна. З любов’ю до України» («Vienna spring, 
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With love to Ukraine»). Концерт оркестру «Metropolis 

Orchestra». Диригент – К. Шмід (м. Відень, Австрія) 

25 – Концерт рок-гурту «Друга Ріка» та Національного академіч-

ного оркестру народних інструментів України 

26 – «Нарушители границ». М. Єфремов (Росія) у проекті «Госпо-

дин хороший» 

27 – Концерт «The Pasadena Roof Orchestra» (м. Манчестер, Вели-

ка Британія) 

Палац спорту: 

7 
(17:00) 

– «Для тебе, кохана…». Святковий концерт фестивалю 

«Шлягер року». Участь беруть: народні артисти України  

І. Бобул, С. і В. Білоножки, К. Бужинська, П. Дворський,  

П. Зібров, А. Кудлай, Л. Сандулеса, О. Злотник, 

Н. Шелепницька, Н. Шестак, з.а. України В. Павлік та ін. 

10 – «ХХХ років». Концерт рок-гурту «ВВ» (до 30-річчя від дня 

заснування колективу) 

29 – «Весна у великому місті». Концерт за участю народних 

артистів України І. Білик, О. Пономарьова, заслужених 

артистів України В. Козловського, В. Павліка, О. Полякової,  

О. Винника, Злати Огнєвіч, А. Приходько та ін. (в рамках 

фестивалю «Музична платформа») 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

1 – «Джаз для закоханих» (частина 2). Всесвітньовідомі шлягери 

у виконанні «Lviv Jazz Orchestra» (художній керівник –  

Л. Ліщук), солісти: Ю. Григораш, Д. Меладзе, О. Караїм,  
А. Еттаєб 

5 – Концерт Національного академічного оркестру народних 

інструментів України з новою програмою до Міжнародного 

жіночого дня (головний диригент – н.а. України В. Гуцал). 

Вокал: Ю. Звонарь, М. Корогодська 

9 – «Ніжним... Чарівним... Коханим…». Святковий концерт 

поета й композитора, н.а. України С. Гіги 

11 – «Лісапетний батальйон». Святковий концерт колективу до 

Міжнародного жіночого дня 

27 
(14:00) 

– «Гаррі Поттер» (симфонічна історія про хлопчика, який 

вижив). Найкращі композиції з фільмів про Гаррі Поттера у 

виконанні симфонічного оркестру «Cantabile Orchestra»  

(м. Львів). Диригент – Н. Кулиняк 
(19:00) – «Веселий ярмарок». Театрально-музичне дійство за участю 

н.а. України, Героя України А. Паламаренка та оркестрової 

групи Національної заслуженої капели бандуристів України ім. 

Г. Майбороди 
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Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ»: 

8 – «Мэрилин Монро. Образ, затмивший жизнь». Мюзикл у ви-

конанні акторів Київського театру мюзиклу «Комільфо» 
18 – «#неубивай». Концерт актора, музиканта, автора-виконавця 

С. Бабкіна 

 

Сферичний кінотеатр «ATMASFERA 360» (Київський планетарій): 

9 
(20:00) 

– Проект «РоздІловІ». Виконавці: О. Михайлюк (візуалізація, 

ідея), С. Жадан (текст, голос), О. Ворсоба, В. Креймер (музи-

ка). За фінансової підтримки Програми розвитку ООН та Уря-

ду Японії 

12 – «Безразмерное танго». Творчий вечір поета, драматурга, бар-

да, композитора Ю. Кіма (Росія) 

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

8 
(20:00) 

– «Симфо хіп-хоп». Спільний проект гурту «Танок на Майдані 

Конґо» та Молодіжного академічного симфонічного оркестру 

«Слобожанський» (м. Харків) 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

15 – Концерт Українського академічного фольклорно-

етнографічного ансамблю «Калина» (до 35-річчя від дня за-

снування). Художній керівник – з.д.м. України В. Дебелий  

На сцені Київського академічного театру юного глядача на Липках: 

7 
(12:00) 

– «Чотири образи гріха», музика А. Шнітке (прем’єра модерн-

балету; в рамках гала-концерту переможців VI Міжнародного 

конкурсу класичної та сучасної хореографії «Mysl-Potok») 

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

3 – «Жити… Літати… Любити…». Творчий вечір письменниці 

та поетеси М. Орлової. Участь беруть: О. Пульгуй, М. Салій-

чук, П. Кружнов, С. Мельник, гурт «Каблуками по брусчатке» 

У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Лаврська, 16): 

10 
(20:00) 

– «Classical Spring». Концерт ансамблю «Українські барви». 

Виконавці: О. Стебельська (скрипка), Р. Кука (кларнет),  

В. Філонов (скрипка), М. Кашук (кнопковий акордеон) 

У приміщенні  мистецького центру «Шоколадний будинок» (філія Київського 

національного музею російського мистецтва): 

2 – Концерт театрально-музичного гурту «Dakh Daughters»  

(в рамках арт-платформи «Шоколадні сезони») 
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У приміщенні Центру культури і мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6): 

4 – Концерт оркестру народних інструментів 

«ШARAVARABAND» (керівник – С. Кондратьєв) 
26, 27 
(12:30) 

– «Фантазии» (театральна фантазія для дітей та дорослих за ка-

зками Є. Клюєва) 

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

13 
(17:00) 

– Концерт камерної іспанської музики. Виконавці –  

К. Болкуневич, О. Братик 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

протягом 

місяця 
– «Українська Антарктида». Виставка до 20-річчя 

Української антарктичної станції «Академік Вернадський» 
 – Виставка «Living history. Побут та вбрання Давньої Русі» 
 – «Історії з війни». 19 історій з життя АТО 
 – «Традиційне мистецтво українців» (оновлена експозиція) 
 – «З історії грошового обігу в Україні» 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

з 3 – Виставка живопису Н. Кучері 

з 15 – «Архітектор народних палаців». Виставка до 100-річчя 

від дня народження архітектора Є. Маринченко (1916–

1999) 
 Будинок митрополита 

з 15 – Виставка «Собор Премудрості» (сакральне мистецтво та 

ікона художників-іконописців з України та інших країн 

світу) 
протягом 

місяця 
– «Світ і світло української ікони». Виставка сучасних іко-

нописних творів А. Дем’янчука (м. Львів), О. Охапкіна  

(м. Олександрія, Кіровоградська обл.), Л. Денисенка (Авс-

тралія) з колекції вченого, мистецтвознавця, письменника  

Д. Степовика 
 Трапезна церква 

протягом 

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

храми Києва» 
 Південна вежа Софійського собору 

протягом 

місяця 
– «Володимир Великий – творець Української держави». 

Виставка до 1000-ліття упокоєння Святого рівноапостоль-

ного князя Київського Володимира Великого  

(бл. 956−15.07.1015) 

 – «Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого со-
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бору ХІІ ст.» 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

 (корпус № 4) 

– «Друковано в святій Успенській Києво-Печерській ла-

врі» (до 400-річчя заснування друкарні Києво-Печерської 

лаври) 
(корпус № 1) − «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колек-

ції Національного Києво-Печерського історико-

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

Святого рівноапостольного князя Київського 

Володимира Великого (бл. 956−15.07.1015) 
(корпус № 4) 

 
– Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 

Національний художній музей України: 

з 19 – «Ідентичність. За завісою неозначеності». Спільний 

мистецький проект Північно-Балтійських країн та України 

Національний музей літератури України: 

протягом 

місяця 
– Літературно-мистецька виставка «...Я жива! Я буду вічно 

жити...!» до 145-річчя від дня народження Лесі Українки 

(портретні зображення великої української поетеси у 

живописі, скульптурі, графіці, книжкова колекція рідкісних 

видань творів поетеси з колекції музею) 

до 10 – Виставка народного декоративно-ужиткового мистецтва 

кримських татар (спільно з Всеукраїнською асоціацією 

громадських організацій «Альраїд» та Центром культури та 

ремесел «Тамга») 

до 11 – «Рушникова дорога Донеччини». Виставка українських 

рушників Донецького краю  

до 24 – «Натхненні Кобзарем». Виставка творчих робіт 

вихованців Центру творчості дітей та юнацтва 

«Шевченківець» м. Києва 

5–31 – «Сини мої, гайдамаки». Літературно-мистецька виставка, 

присвячена 175-річчю поеми Тараса Шевченка 

«Гайдамаки» (матеріали з музейної колекції) 

14–31 – Виставка мистецьких робіт майстрів та аматорів 

народного мистецтва, творчих робіт учнів шкіл 

естетичного виховання Луганської області 

Київський національний музей російського мистецтва: 

з 9 – «Натюрморт». Виставка творів з колекції музею 
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Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

до 2 – Жіночий проект Г. Браіловського в рамках арт-платформи 

«Шоколадні сезони» (живопис, графіка, скульптура 

українських художниць) 

4–20 – «Пори року». Виставка творів Є. Чорнокозенка 

10–19 – Благодійна виставка творів українських художників 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 7 – «Небесна Сотня». Роботи учнів Державної художньої 

середньої школи ім. Т. Г. Шевченка 

1–13 – «Мені тринадцятий минало...». Виставка робіт на 

Шевченківську тематику учнів Київської дитячої академії 

мистецтв 

1–22 – «Шевченкіана в українській тонкій кераміці» (фарфорові 

вироби з колекцій національних музеїв України та приватних 

колекцій) 

1–27 – «Частина історії моєї Батьківщини (1980–1990)». Виставка 

ретро-плаката художника В. Шевченка (м. Київ) 

14–27 – Фотопроект Н. Акермана (Швейцарія) до 30-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

протягом 

місяця 

 

– «Скриня у побуті української родини» (23 скрині ХVІІІ – 

початку ХХІ ст., оздоблені поліхромним розписом та 

різьбленим орнаментом, предмети інтер’єру, побутові речі 

з колекції музею) 

 – Декоративна кераміка н.х. України Д. Головка (1905–

1978). До 110-ї річниці від дня народження митця 

до 20 – «Дмитро Король. Витинанка». Персональна виставка ви-

тинанок Д. Короля (м. Кременчук, Полтавська обл.) 

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

з 11 – Виставка «Шлях воїна. Холодна зброя козаків та самураїв з 

колекції Feldman Family Museum» 

з 24 – Виставка «Цикл "Сім смертних гріхів" в офортах сучасних 

майстрів» 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

протягом 

місяця 
– Виставка сюжетних вишиваних картин, рушників та 

килимів XX століття з колекції музею 

до 30 – «Іван Гончар: творчість». Виставка живопису та 

скульптури н.х. України І. Гончара (до 105-ї річниці від дня 

народження митця) 
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Музей «Духовні скарби України»: 

2–14 – «SPECTRUM». Живопис О. Рижих (м. Київ). Спільний 

художній проект музею та громадської організації «Нью Віжн 

Продакшн» 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 6 – «Код нації». Живопис з.х. України Ю. Нагулка 

до 15 – «Ікона». Виставка робіт українського живописця і скуль-

птора О. Сухоліта (литі та гравіровані ікони, зображення на 

левкасі та папері) 

до 20 – «Юдейське мистецтво на теренах України. Тора в малюн-

ках Євгена Ройтмана». Виставка живописця Є. Ройтмана  

з 17 – Виставка живопису А. Криволапа (з приватних колекцій) 

з 19 – «Лінії долі». Виставка скульптури І. Романовського  

(м. Київ) 

з 25 – «Terra. Inseption». Виставка фотографій С. Тумасова 
протягом 

місяця 
– «Артилерія». Виставка художників Київської школи жи-

вопису 

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

торії міста Києва»): 

 Галерея «Мансарда» 

до 20 – «ДНК національного кольору». Живопис О. Рибченко 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 
– «Яра Мистецька Група: Погляд назад/Кроки вперед». 

Творча діяльність театрального колективу США (костюми, 

фотографії, музичні інструменти, відеофрагменти з різних 

вистав) 
 − «Лесь Курбас. Людина, яка була театром» 
 – «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

з 29 – «Сторінками старовинного альбому». Виставка до 125-річчя 

від дня народження актора та режисера Б. Романицького 

(1891–1988) 

 – «У сузір’ї Марії Заньковецької» 

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

Музей книги і друкарства України: 

до 13 – «Українська традиція мальованої обкладинки періодичних 

видань» 

з 4 – «Napoli». Виставка живопису О. Манюка  
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(м. Львів) 

з 16 – Виставка до 400-річчя від дня смерті видатного 

англійського драматурга та поета В. Шекспіра (1564–1616) 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 6 – «Мистецька мапа України: Київська школа живопису. 

Сторінка друга» 

з 10 – «Мистецька мапа України: Київська школа живопису. 

Сторінка третя» 

Музей однієї вулиці: 

до 20 – «Обличчя Майдану». Живопис М. Соченко (м. Київ) 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

2–21 – «У полоні свободи». Живопис А. Набока (м. Київ) 

з 5 – Виставка декоративного розпису н.х. України М. Тимченко  

Музей гетьманства: 

до 2 – «Відчуття». Виставка тканевого колажу В. Шови 

до 4 – «Квітни, Україно!». Виставка петриківського розпису  

О. Ярмолюк 

4–23 – «Абетка стилю». Виставка живопису Н. Мощенко (м. Київ) 

5–24 – «Народження міфу». Виставка живопису А. Ісаханової (м. 

Київ) 

7–26 – «Джерела пам’яті». Виставка живопису Анатолія та Галини 

Кравченків (м. Одеса) 

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського: 

протягом 

місяця 
– «У "Будяках", "Реп’яхах", "Ґедзях"…». Виставка шаржів та 

карикатур на М. Грушевського (маловідомий образ вченого і 

політика у сатирично-гумористичних журналах 1907–1924 

рр.) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

з 1 – Виставка автографів М. Рильського 

з 13 – Виставка, присвячена 125-річчю від дня народження актора 

і режисера А. Бучми (1891–1957) 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

до 13 – «Марія Примаченко. Неосяжне». Ретроспективна виставка 

творів н.х. України М. Примаченко (живопис, кераміка, 

альбоми з малюнками з колекції Національного музею 

українського народного декоративного мистецтва) 
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7–13 – «Мистецька Масниця» 

з 23 – «Тіні забутих предків. Виставка». Музейний проект, 

присвячений культовому фільму С. Параджанова 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 9 – «Співрозмова». Арт-проект за участю київських художниць 

Г. Городнічевої-Луцкевич, Г. Кириленко-Бараннікової, Н. 

Кірпенко, М. Яценко 

 – «Три крапки…». Абстрактний живопис А. Ревенка (м. Київ) 

 – «Весняні крапелі». Художня виставка за сприяння студії 

живопису «Arts House» та громадського об’єднання «Барви 

життя» 

з 18 – ІІІ Всеукраїнська трієнале книжкової графіки 

Будинок актора: 

1–20 – «Весна кохання». Виставка робіт І. Валітової (батик) 

21–30 – «Київ. Краків. Єрусалим». Ювілейна виставка з.д.к. Польщі 

та з.д.м. України, художника театру В. Заславського 

(живопис, сценографія) 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АВС-арт»: 

1–19 – «Пан». Групова виставка творів українських художників 

(малярство, графіка) 

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

з 10 – Виставка творів Ю. Сивіріна 

Арт-центр Я. Гретера: 

протягом 

місяця 
– «Ремінісценція». Живопис І. Єлісєєва 

6–27 – «СонцеІній». Витинанки Д. Альошкіної (м. Львів) 

Галерея «36»: 

до 10 – «Весняні барви» (виставка живопису молодих художниць – 

студенток Київського університету ім. Б. Грінченка) 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

до 2 – «Заплутана історія». Виставка графічних робіт  

А. Бондаренко 

9–23 – «Революція Гідності: погляд серцем». Фотовиставка  

М. Безман (м. Житомир) 

з 29 – Художня виставка «Навмання» (творчий проект НаУКМА 

«Антресоля») 
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«Дукат»: 

до 3 – «ERGO SUM». Виставка автопортретів українських митців 

(графіка, живопис) 

«Dymchuk Gallery»: 

до 14 – «Кантрі-хоррор». Персональна виставка творів А. По-

дерв’янської (м. Київ) 

з 17 – «Новий пейзаж». Виставка творів О. Сая (м. Київ) 

 

«КалитаАртКлуб»: 

до 15 – «GENIUS LOCI». Живопис К. Косьяненко, О. Придувалової, 

Д. Шарашидзе, О. Аполлонова, Д. Саражина, В. Саражин 

(Калайчі) 

з 18 – Живопис українського художника грузинського 

походження Т. Свірелі (1964–2014) 

«Карась Галерея»: 

до 15 – «За моїм вікном». Живопис, інсталяція В. Бовкуна (м. Київ) 

з 17 – Персональна виставка художника В. Покиданця 

«Митець»: 

1–9 – Секція декоративно-прикладного мистецтва: ткацтво, кера-

міка, батік, художнє скло (звітна виставка) 

10–19 – Виставка скульптури художника В. Федічева 

21–31 – Виставка живопису сучасних українських митців 

«Мистецька збірка»: 

до 13 − «10xYOUNG». Арт-проект молодих українських 

художників: А. Волокітіна, М. Деяка, С. Рябченка, Р. Мініна, 

Д. Кольцової, А. Логова, Р. Михайлова, Б. Томашевського, А. 

Валієвої, М. Кравцова 

PinchukArtCentre: 

протягом 

місяця 
– «Патріоти. Громадяни. Коханці...». Персональна виставка 

творів колумбійського художника К. Мотти, одного з 

володарів Головної премії Future Generation Art Prize 2014 

 – Групова виставка творів 16 українських художників, но-

мінованих на премію PinchukArtCentre у 2015 р. (загально-

національна премія у сфері сучасного мистецтва, яка при-

суджується молодим українським художникам у віці до 35 

років) 

«Парсуна»: 

4–29 – «Потойбіч веселки». Авторські ляльки українських 
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художників, графіка Н. Пастушенко (м. Київ) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

до 20 – «Загадковий Київ Олекси Захарчука». Живопис, пастель, 

малюнок з.х. України О. Захарчука (1929–2013) 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

з 10 – «Слово о полку». Графіка В. Половця 

«Триптих Арт»: 

до 8 – «На любителя». Живопис В. Шерешевського (м. Київ) 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

3–17 – «Колір міста». Живопис О. Томіна (м. Київ) 

Центр української культури та мистецтва: 

2–19 – «Орнаменти буття». Художня ужиткова вишивка з.м.н.тв. 

України Є. Геник (м. Коломия, Івано-Франківська обл.) та М. 

Симчича (с. Нижній Березів, Івано-Франківська обл.). До 90-

річчя від дня народження Є. Геник 

«ЦЕХ»: 

протягом 

місяця 
– «Символи». Металеві скульптури Я. Деркача (м. Київ) 

«Щербенко Арт Центр»: 

до 5 – «Фрагменты?». Персональний проект А. Миронової 

«Я Галерея»: 

до 22 – «Дистанція». Дерев’яні скульптури з.х. України М. 

Малишка (Київська обл.) 

У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Лаврська, 16): 

протягом 

місяця 
– «Місто біля моря». Живопис В. та О. Іллічових (м. Одеса) 

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 
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   – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової  

    дискримінації 

   – Міжнародний день лялькаря 

21–27.03 – Тиждень солідарності з народами, які борються про-

    ти 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 – 85 років від дня народження Коноваленко Євдокії Андріївни, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво), за-

служеного майстра народної творчості України (1931). 

– 70 років від дня народження Щербачова Валентина Васильовича, 

українського тележурналіста, заслуженого журналіста України (1946). 

– 60 років від дня народження Маренич Світлани Олександрівни, укра-

їнської співачки, народної артистки України (1956). 

– 60 років від дня народження Тимчака Миколи Михайловича, україн-

ського поета, прозаїка, скульптора, іконописця, різьбяра, автора й виконавця 

пісень (1956). 

2 – 140 років від дня народження Кордуби Мирона Михайловича, укра-

їнського історика, бібліографа, публіциста, письменника, перекладача, видавця, 

громадського діяча (1876–1947). 

– 90 років від дня народження Балабухи Федора Олексійовича, україн-

ського актора театру, народного артиста УРСР (1926–1990). 

– 85 років від дня народження Байко Марії Яківни, української співачки 

(сопрано), педагога, народної артистки України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931). 

– 75 років від дня народження Аронця Мирослава Михайловича, укра-

їнського поета, прозаїка, мистецтвознавця, живописця (1941). 

3 – 120 років від дня народження Паторжинського Івана Сергійовича, 

українського оперного співака (бас), педагога, народного артиста СРСР, лауреа-

та Державної премії СРСР (1896–1960). 

– 85 років від дня народження Стриженюка Станіслава Савовича, 

українського поета, прозаїка, публіциста, перекладача (1931). 

– 85 років від дня народження Тендюка Леоніда Михайловича, україн-

ського поета, прозаїка (1931–2012). 

– 80 років від дня народження Тришина Віктора Миколайовича, укра-

їнського оперного співака (баритон), народного артиста України (1936–2005). 

– 75 років від дня народження Карпенка Віталія Опанасовича, україн-

ського письменника, критика, публіциста, журналіста, педагога, громадського 

діяча, заслуженого журналіста України (1941). 
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4 – 75 років від дня народження Будза Івана Федоровича, українського 

художника-аніматора, дитячого письменника, ілюстратора (1941). 

– 75 років від дня народження Скакандія Василя Юлійовича, україн- 

ського графіка, педагога, народного художника України (1941). 

– 70 років від дня народження Бенюка Петра Михайловича, українсько-

го актора театру і кіно, народного артиста України (1946). 

– 65 років від дня народження Белень-Пуглик Магдалини Іванівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, гобелен, 

вишивка), живописця, графіка, дизайнера, педагога, заслуженого художника 

України (1951). 

5 – 75 років від дня народження Рачука Миколи Свиридовича, україн- 

ського поета, прозаїка, літературознавця, перекладача (1941). 

– 50 років від дня смерті Ахматової (справж. – Горенко) Анни Андріїв-

ни, російської поетеси (1889–1966). 

– 50 років від дня смерті Безкоровайного Василя Васильовича, україн-

ського композитора, диригента, піаніста, педагога, музичного діяча у діаспорі 

(1880–1966). 

6 – 85 років від дня народження Білаша Олександра Івановича, україн- 

ського композитора, педагога, народного артиста СРСР, Героя України, лауреа-

та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931–2003). 

– 70 років від дня народження Талашка Володимира Дмитровича, укра-

їнського актора театру і кіно, народного артиста України (1946). 

– 65 років від дня смерті Винниченка Володимира Кириловича, україн-

ського прозаїка, драматурга, художника, політичного діяча (1880–1951). 

7 – 160 років від дня народження Мартиновича Порфирія Денисовича, 

українського живописця, графіка, фольклориста, етнографа (1856–1933). 

– 120 років від дня народження Бронзова-Єгорова (справж. – Єгоров) 

Івана Лаврентійовича, українського оперного співака (драматичний баритон), 

народного артиста УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1896–1963). 

– 80 років від дня народження Ісаєвича Ярослава Дмитровича, україн-

ського історика, культуролога, книгознавця, бібліографа, бібліографознавця, 

педагога, заслуженого діяча культури Польщі, заслуженого діяча науки і техні-

ки України (1936–2010). 

– 70 років від дня народження Гриценка Віктора Васильовича, україн-

ського поета, прозаїка, драматурга (1946). 

8 – 165 років від дня народження Гаспринського Ісмаїла (Ісмаїла бея 

Мустафи оглу), кримськотатарського культурно-громадського діяча, просвіти-

теля, основоположника нової кримськотатарської літератури, реформатора 

кримськотатарської мови (1851–1914). 

– 75 років від дня народження Стецюка Олександра Михайловича, 

українського композитора, педагога, диригента, заслуженого діяча мистецтв 

України (1941–2007). 
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9 – 202 роки від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, україн-

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

– 130 років від дня народження Нарбута Георгія (Юрій) Івановича, 

українського графіка, ілюстратора, автора перших українських державних зна-

ків, педагога (1886–1920). 

– 80 років від дня народження Артеменка Володимира Микитовича, 

українського актора, режисера театру, документального та ігрового кіно, теле-

бачення, заслуженого діяча мистецтв України (1936–2008). 

– 80 років від дня народження Максимчука Святослава Васильовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1936). 

– 75 років від дня народження Болгарського Анатолія Георгійовича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1941). 

10 – 155 років від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, українсь-

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

11 – 200 років від дня народження Афанасьєва-Чужбинського (справж. – 

Афанасьєв) Олександра Степановича, українського та російського письмен-

ника, історика, музеє- та мовознавця, фольклориста, етнографа, журналіста 

(1816–1875). 

– 80 років від дня народження Губської Валентини Юріївни, україн- 

ської актриси театру, заслуженої артистки України (1936).  

– 55 років від дня народження Лавра Костянтина Тихоновича, україн-

ського художника-ілюстратора, книжкового графіка, лауреата Національної 

премії України імени Тараса Шевченка (1961). 

12 – 75 років від дня народження Дриженка Анатолія Миколайовича, 

українського актора театру і кіно, телеведучого, педагога, народного артиста 

України (1941). 

13 – 75 років від дня народження Штоня Григорія Максимовича, укра-

їнського поета, прозаїка, літературознавця, кінодраматурга, літературного кри-

тика, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941). 

– 70 років від дня народження Бенкендорфа Андрія Олександровича, 

українського кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1946–2012). 

– 60 років від дня народження Вайно Марії Едуардівни, української пое-

теси, прозаїка, кінодраматурга (1956). 

14 – 125 років від дня народження Бучми Амвросія Максиміліановича  

(Максимович), українського актора та режисера театру і кіно, педагога, народ-

ного артиста СРСР, лауреата державних премій СРСР (1891–1957). 

– 95 років від дня народження Козака Сергія Давидовича, українського 

оперного співака (баритон), композитора, письменника, публіциста, педагога, 

громадського і культурного діяча, народного артиста України (1921–1993). 

– 75 років від дня народження Гарицької Ольги Леонідівни, українсько-

го редактора, кінорежисера, сценариста (1941). 



 35 

 

 

– 70 років від дня народження Мотузко Наталії Георгіївни, українського 

кінорежисера (1946). 

15 – 75 років від дня народження Тимченко Віри Андріївни, українсько-

го режисера театру, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

– 70 років від дня народження Скоромного Віктора Петровича, україн-

ського хорового диригента, народного артиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Стасевича Валерія Петровича, українсь-

кого культуролога, диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

16 – 170 років від дня народження Прахова Адріана Вікторовича, укра-

їнського та російського мистецтвознавця, археолога, педагога, художнього кри-

тика (1846–1916). 

– 145 років від дня народження Бурачека Миколи Григоровича, україн-

ського живописця, художника театру, письменника, мистецтвознавця, педагога, 

заслуженого діяча мистецтв УРСР (1871–1942). 

– 80 років від дня народження Кашперського Віталія Степановича, 

українського театрального актора і режисера, педагога, заслуженого артиста 

України (1936). 

– 75 років від дня народження Кожухаря Володимира Марковича, укра-

їнського диригента, педагога, народного артиста України та РФ (1941). 

– 70 років від дня народження Федотова Володимира Івановича, україн-

ського оперного співака (лірико-драматичний тенор), педагога, народного арти-

ста України (1946). 

– 65 років від дня народження Теліженка Миколи Матвійовича, україн-

ського скульптора, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, кера-

міка, різьба), заслуженого художника України (1951). 

– 120 років від дня смерті Ніщинського Петра Івановича, українського 

композитора, поета-перекладача, педагога (1832–1896). 

17 – 160 років від дня народження Врубеля Михайла Олександровича, 

російського та українського живописця, графіка, художника театру польського 

походження (1856–1910). 

– 140 років від дня народження Щербаківського Вадима Михайловича, 

українського історика, археолога, етнографа, мистецтвознавця (1876–1957). 

– 125 років від дня народження Манізера Матвія Генріховича, російсь-

кого та українського скульптора, народного художника СРСР, заслуженого дія-

ча мистецтв УРСР, лауреата державних премій СРСР (1891–1966). 

– 70 років від дня народження Соколова Олександра Миколайовича, 

українського артиста балету, балетмейстера, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1946). 

18 – 140 років від дня народження Стадника Йосипа Дмитровича, укра-

їнського актора театру і кіно, режисера, театрального діяча (1876–1964). 

– 120 років від дня народження Суровцової (Олицька) Надії Віталіївни, 

українського філолога, історика, публіциста, редактора, перекладача, культур-

но-просвітницького й громадського діяча (1896–1985). 
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– 115 років від дня народження Кричевського Василя Васильовича, 

українського живописця, книжкового графіка, художника кіно у США (1901–

1978). 

– 105 років від дня народження Дмитерка Любомира Дмитровича, 

українського поета, прозаїка, драматурга, публіциста, сценариста, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1911–1985). 

– 100 років від дня народження Кирилової Галини Миколаївни, росій-

ської та української артистки балету, педагога, народної артистки УРСР, лауре-

ата Державної премії СРСР (1916–1986). 

19 – 85 років від дня народження Андієвської Емми, української поете-

си, прозаїка, художниці в Німеччині (1931). 

20 – 90 років від дня народження Єщенко Наталії Олександрівни, укра-

їнської піаністки, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1926–2015). 

21 – 180 років від дня народження Гнилосирова Василя Степановича, 

українського письменника, журналіста, фольклориста, публіциста, педагога, 

громадського діяча, літописця і хранителя могили Т. Г. Шевченка (1836–1900). 
– 110 років від дня народження Прядкіна Леоніда Федоровича, україн-

ського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Державної 

премії СРСР (1906–1986). 

– 75 років від дня народження Волика Павла Івановича, українського 

живописця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву, 

художній метал), педагога, заслуженого художника України (1941). 

– 70 років від дня народження Андріяненко Віри Іванівни, української 

оперної та камерної співачки, педагога, народної артистки України (1946). 

– 65 років від дня народження Густі Василя Петровича, українського 

поета, прозаїка, драматурга, перекладача (1951). 

22 – 70 років від дня народження Посікіри Миколи Михайловича, ук-

ра-їнського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 75 років від дня смерті Труша Івана Івановича, українського живопис-

ця, художнього критика, громадського діяча (1869–1941). 

23 – 80 років від дня народження Парсегова Валерія Володимировича, 

українського актора балету, педагога, заслуженого артиста України, лауреата 

премії ім. Анни Павлової та Вацлава Ніжинського Французької академії танцю 

(1936–2008). 

24 – 135 років від дня народження Карташової Лідії Павлівни, україн- 

ської актриси театру і кіно, народної артистки УРСР (1881–1972). 

– 110 років від дня народження Шульженко Клавдії Іванівни, україн- 

ської естрадної співачки, народної артистки СРСР (1906–1984). 

– 75 років від дня народження Приймаченка (Примаченко) Федора Ва-

сильовича, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декора-

тивний розпис), заслуженого художника України (1941–2008). 
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– 65 років від дня народження Буряка Юрія Григоровича, українського 

поета, перекладача, мистецтвознавця, видавця, заслуженого працівника культу-

ри України (1951). 

– 65 років від дня народження Смирнової Ірини Миколаївни, україн- 

ського художника театру і кіно, режисера, заслуженого художника України 

(1951). 

25 – 145 років від дня народження Грабаря Ігоря Емануїловича, україн-

ського мистецтвознавця (1871–1960). 

– 65 років від дня народження Переверзєва Олександра Володимиро-

вича, українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1951). 

28 – 125 років від дня народження Слісаренка (справж. – Снісар) Олек-

си Андрійовича, українського поета, прозаїка (1891–1937). 

– 100 років від дня народження Гольбріха Соломона Михайловича, 

українського кінооператора, режисера-документаліста, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1916–2001). 

– 60 років від дня народження Прудник Світлани Володимирівни, укра-

їнського прозаїка, заслуженого журналіста України (1956). 

– 55 років від дня народження Гобдича Миколи Миколайовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, лауреата Національної премії України 

імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України (1961). 

− 50 років від дня народження Сторожук (Буздиган) Валентини Петрів-

ни, української поетеси, прозаїка, фольклориста, заслуженого працівника куль-

тури України (1966). 

29 – 175 років від дня народження Марусі Вольвачівни (справж. – Воль-

вач Марія Степанівна), української поетеси, прозаїка, громадсько-культурного 

діяча (1841–бл. 1910). 

– 135 років від дня народження Марійки Підгірянки (справж. – Ленерт-

Домбровська Марія Омелянівна), української поетеси (1881–1963). 

– 110 років від дня народження Мухи Макара Корнійовича, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний розпис), заслу-

женого майстра народної творчості УРСР (1906–1990). 

31 – 125 років від дня народження Романицького Бориса Васильовича, 

українського актора, режисера, театрального діяча, історика театру, одного із 
засновників Українського театрального товариства, народного артиста СРСР, 
лауреата Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 
(1891–1988). 

– 70 років від дня народження Борщевського Сергія Юхимовича, укра-

їнського поета, перекладача, дипломата (1946). 

– 70 років від дня народження Манишина Євгена Петровича, українсь-

кого живописця, заслуженого художника України (1946–2006). 
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Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 
центру з питань культури та мистецтва. 
Тел. 068-358-02-89 
Ел. пошта: dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 
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