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МИСТЕЦЬКИЙ  ТРАВЕНЬ–2016 

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Всеукраїнський фестиваль писанок (23.04–09.05, м. Київ, Софійська пло-

ща) 

 Урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні (08–09.05) 

 Шевченківське літературно-художнє свято «В сім’ї вольній, новій...»  

(19–23.05, м. Київ, Сумська обл.) 

 Всеукраїнський культурно-мистецький проект «Мальовнича Україна»  

(в рамках проведення Шевченківського літературно-художнього свята  

«В сім’ї вольній, новій...», 20.05–06.06, м. Суми) 

 ХІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті В. Горовиця (20.04–

04.05, м. Київ) 

 І Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону «Кар-

патський ПРОСТІР/Carpathian SPACE» (06–08.05, м. Івано-Франківськ) 

 ІІІ Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86: Коло покоління» 

(06–09.05, м. Славутич, Київська обл.) 

 IX Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM 

MOBILE» (06–09.05, м. Дрогобич, Львівська обл.) 

 XIV Міжнародний етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова»  

(06–09.05) 

 Фестиваль-конкурс «Український міжнародний музичний феєрверк»  

(12–15.05, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) 

 Міжнародний відкритий фестиваль сучасних сценічних мистецтв  

«Час театру/Time of theater» (14–22.05, м. Івано-Франківськ) 

 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна» (16–20.05, м. Київ) 

 IV Міжнародний фестиваль «Каштановий рояль» (18–22.05, м. Київ) 

 ІІ Міжнародний фестиваль традиційних культур «ЕтноСвіт» до Дня Єв-

ропи в Україні (19–22.05, м. Київ, Національний культурно-мистецький 

та музейний комплекс «Мистецький арсенал») 

 Х Міжнародний театральний фестиваль «Класика сьогодні» (19–24.05,  

м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) 

 І Міжнародний фестиваль патріотичного документального кіно  

«КіноДок» (20–22.05, м. Чернігів) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Лазурне море» (20–22.05, 

Скадовський р-н, Херсонська обл.) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Феєрверк талантів 2016» 

(20–22.05, м. Харків) 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» (20–28.05, м. 

Херсон) 

 ІІ Міжнародний фестиваль оповідання «Intermezzo» (26–29.05, м. Вінни-

ця) 

 ХІ Міжнародний дитячий та юнацький фестиваль-конкурс «Духовні дже-

рела» у номінаціях «Спів» та «Інструментальне мистецтво» (28–31.05,  

м. Київ) 

 Фестиваль мистецтв кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест–2016» 

(27.05–05.06, у 17 містах України) 

 Київський міжнародний цирковий фестиваль (28.05, Національний цирк 

України) 

 Національний науковий симпозіум «Персоналії українського гончарства 

як маркери національної ідентичності в координатах суспільних ідеоло-

гем» (04–06.05, смт Опішне, Полтавська обл.) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Юні таланти України – 

2016» (13–15.05, м. Львів) 

 V Всеукраїнський фестиваль-конкурс інструментального, вокального, хо-

реографічного, театрального мистецтва та театрів мод «Квітуча країна» 

(14–15.05, м. Умань, Черкаська обл.) 

 I Всеукраїнський фестиваль-конкурс інструментального, вокального, хо-

реографічного, театрального мистецтва та театрів мод «Промені натхнен-

ня» (21–22.05, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

 Фестиваль вальсу у рамках Дня Києва (26.05, Софійська площа) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

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

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

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

дії) 

11, 25 – В. Шекспір «Річард ІІІ» (трагедія на 2 дії) 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

12, 31 – І. Карпенко-Карий «Безталанна» (драма на 2 дії) 

14, 

18, 27 

– «Персона» за сценарієм І. Бергмана (екзистинційна драма 

про актрису, що перестала говорити) 

22 – П. Ар’є «Летючий голландець» за мотивами роману  

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

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 «Основная сцена» 

8, 16, 

22 

– А. Миллер «Вид с моста» (драма на 1 дію) 
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9, 11, 

17, 28 

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

 «Новая сцена» 

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

сногорова «Собака» (вистава без антракту) 

 «Сцена под крышей» 

7 – Ю. Яковлев «Все мы родом из детства» (моновистава без ан-

тракту) 

14, 25 
(20:00) 

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

сногорова «Собака» (вистава без антракту) 

Київський національний академічний театр оперети:  

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

2 дії) 

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

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

чоловікові, який сидить у кріслі») 

27 – Музика Р. Роджерса «Звуки музики» (мюзикл на 2 дії) 

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

4, 27 – Б. Слейд «Саме там! Саме тоді!» (комедія на 2 дії) 

20 – О. Заградник «Соло для годинника з боєм» (комедія на 2 дії) 

22 – «Однорукий» за п’єсою М. Макдона «Руковтинання в 

Спокані» (американська комедія з антрактом) 

29 
(12:00) 

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

казка) 

 Камерна сцена 

4, 12, 

19 

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

18 – «Іграшка для дорослих» за п’єсою Я. Пулінович «Він зник 

без вісти» (сучасна притча без антракту) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

3, 13, 

27 

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

5, 19 – А. Чехов «Он и она» (музична комедія) 

11, 21 – А. Крым «Ревизия-Шмавизия» (театральне оповідання) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

 Мала сцена 

14, 28 
(15:00) 

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

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  
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24 
(12:00) 

– У. Гібсон «Мене прислав доктор Хоу» (історія одного життя; 

для дітей з 14-ти років) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 

15 
(12:00), 

17, 20 
(11:00, 

13:00) 

– К. Чуковский «Тараканище» (казка для дітей та дорослих) 

15, 28 – А. Крим «Постіль брати будете?!?!» (любовний брудершафт) 

 Мікросцена 

24, 27 
(19:30) 

– «Бій з тінню» за романом Д. Михаїловича «Коли цвітуть 

гарбузи» 

Київський державний академічний театр ляльок:  

14, 22, 

29 
(11:00), 

15 
(17:00), 

21 
(15:00) 

– Г. Гусарова «Мрія маленького віслючка» за казкою Т. Мака-

рової (вистава для дітей від 3-х років) 

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

4 
(11:00), 

22 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

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

рія; для дітей від 3-х років) 

7, 28 – «Оскар» за мотивами твору Е.-Е. Шмітта (філософська прит-

ча; для дітей від 12-ти років) 

14 – І. Федірко «Ніка Турбіна. Інформація людству» (історія од-

нієї поетеси; для дітей від 16-ти років) 

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

14, 15 – І. Франко «Украдене щастя» (пластична драма) 

20, 29 – Д. Масловська «Як двоє бідних румунів польською розмов-

ляли» (сучасна казка для дорослих) 

26 – П. Ар’є «Слава героям» (специфічна комедія на 2 дії). Коп-

родукція Театру «Золоті ворота» та Івано-Франківського ака-

демічного обласного музично-драматичного театру ім. І. Фра-

нка 

28, 29 
(12:00) 

– В. Кавєрін «Чудернацькі забавки на даху» (дитяча фантазія) 
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Київський драматичний театр «Браво»:  

7, 10 – Б. Гнатюк «Кафе Республика» (містична драма) 

21 – «И… заплачут бомжи» (за мотивами п’єси Максима 

Горького «На дне»; комедія правди) 

Театр «Актор»:  

15 
(17:00) 

– А. Николаи «Игрушка для мамы» (егоїстична комедія за 

участю А. Варпаховської (Канада), н.а. України Л. Руснак,  

І. Калашнікової) 

22 
(17:00) 

 

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

В. Шендеровича «Потерпевший Гольдинер») 

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

 Нижня сцена 

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

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

 Нижня сцена 

8, 28 – М. Смілянець «Абетка гарних манер» (казка-урок від кота 

Мурчика) 

29 – 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»):  

6 
(19:00), 

7 
(18:00) 

– «Любить» (музична вистава-перформанс за творами  

В. Шекспіра, Ф. Гарсія Лорки, О. Введенського,  

Й. Бродського, А. Чехова) 

23, 24 – «Отрада и утешение. Страницы жизни Сони Гриневой»  

(зі спогадів сучасників) 

Театр «Тысячелетие»:  

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

10 – «Мене звати Хома Брут» за мотивами повісті М. Гоголя 

«Вій» (містична комедія) 

11, 12 – «Арахна» за мотивами п’єси-концерту Ж. Ануйя «Оркестр» 

(трагікомедія) 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ 

28 
(12:00) 

– «Mouse Street» за п’єсою Д. Урбана «Усі миші люблять сир» 

(сімейний мюзикл; інтерактивна вистава для дітей від 3-х до 

12-ти років) 

Літературний театр Київського будинку книги (вул. Л. Толстого, 11/61):  

20 – Акторська майстерня н.а. України М. Рушковського 
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(20:00) представляє виставу «SOS. Спасите наши души!» (драма на  

1 дію за п’єсою К. Симонова «Четвертый») 

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Україн-

ки: 

21 – А. Чехов «Три сестры» (танцдрама на 2 дії). У головних ро-

лях актори «D’Arts Theatre» 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

23 – Л. Толстой «Анна Каренина» (вистава на 2 дії). Антрепризна 

вистава за участю н.а. України О. Сумської, А. Пашиніна,  

І. Скрипка, Д. Рогової та ін. 

25 – Д. Христов «Мерилін Монро: тріумф і агонія». У головній 

ролі – з.а. України І. Вітовська. Оригінальна музика у 

виконанні джаз-бенду під керівництвом В. Сізера 

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

5 – «Відьми». Містична вистава-екшн у виконанні акторів 

Театру «DarimStar» (м. Київ) 

На сцені Європейського театрально-мистецького центру «Краків» (Русанівсь-

ка наб., 12): 

12 – Т. Шевченко «Назар Стодоля». Романтична драма у виконан-

ні акторів Українського класичного драматичного театру «Гай-

дамаки XXI ст.» 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

19 
(20:00) 

– «Два анекдота на ужин» (комедія на 2 дії за п’єсами-

водевілями А. Чехова «Ведмідь» та «Пропозиція»). 

Антрепризна вистава за участю народних артистів України  

О. Сумської, О. Вертинського, з.а. України В. Борисюка,  

Ю. Горбунова, Л. Ребрик 

21 – 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, О. Савкіна (постановка театрального 

агентства «ТЕ-АРТ») 

У приміщенні Музею Шолом-Алейхема у Києві (вул. Велика Васильківська, 5а): 

10 
(16:00) 

– О. Моржевська, М. Страковський «Шолом Алейхем, Києве!». 

Вистава театрального проекту «Studio Ш-А!» (м. Київ). До 100-

річчя від дня смерті Шолом-Алейхема (1859–1916) 
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ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

Національна опера України: 

24 – С. Прокоф’єв «Попелюшка» (балет на 3 дії). У головних 

партіях: солістка Англійського національного балету (English 

National Ballet, м. Лондон) К. Ханюкова, соліст Королівського 

балету Великої Британії (The Royal Ballet, м. Лондон)  

В. Зуккетті 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

 Гастролі Івано-Франківського академічного обласного укра-

їнського музично-драматичного театру ім. І. Франка 
24 – «Солодка Даруся» за мотивами однойменного роману  

М. Матіос (драма на 2 дії) 

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

24 – А. Тарасуль, Е. Хаит, В. Явник «Поезд "Одесса-мама"». 

Антрепризна вистава за участю О. Волкової (Росія), з.а. 

України О. Філімонова, Р. Писанки, В. Андрієнка, Я. Гоппа 
25 – К. Андрєєв «Мила моя» (комедія на 2 дії). Антрепризна ви-

става за участю російських акторів О. Железняк, Т. Кравченко, 

А. Леонова та ін. 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

2 ХІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Воло-

димира Горовиця 

– Концерт лауреатів (молодша група). Участь бере Національ-

ний заслужений академічний симфонічний оркестр України 

(художній керівник і головний диригент – В. Сіренко) 

3, 4 ХІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Воло-

димира Горовиця 
– Концерт лауреатів (середня група). Участь бере Академічний 

симфонічний оркестр Національної філармонії України (дири-

гент – М. Дядюра) 

6 Вечір вокальної музики 

– З. Рожок (сопрано), ансамбль народних інструментів «Рідні 

наспіви» (керівник – Ю. Карнаух) 

7 
(18:00) 

Святковий концерт до 80-річчя від дня народження худож-

нього керівника Національної філармонії України В. Лука-

шева 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – М. Дядюра), солісти: А. Швачка (мецо-

сопрано), Т. Штонда (бас), Л. Монастирська (сопрано), І. Се-
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мененко (сопрано), А. Позняк (мецо-сопрано), Є. Орлов (бас), 

А. Маслаков (бас-баритон), О. Чувпило (тенор), О. Пірієв (віо-

лончель); хор Київського муніципального академічного театру 

опери і балету для дітей та юнацтва (головний хормейстер –  

А. Масленнікова). Режисер-постановник – І. Нестеренко 

8 У злеті божественнім музики звучання!.. 

– Народний художній колектив дівочий хор «Вогник» Київсь-

кого Палацу дітей та юнацтва (художній керівник і диригент –

С. Степаненко), хормейстер – Т. Надолінська, концертмейстер 

– О. Довгань, хор «Pavasaris» (м. Шауляй, Литва), диригент – 

Г. Раманаускас (Литва) 

9 «Музичне ретро Другої світової війни» 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – О. Баженов), солісти – В. Матюшенко (сопрано),  

А.  Юрченко (баритон), Г. Ковтун (кларнет) 

10 – Концерт до 45-річчя з дня створення дитячого хору «Щед-

рик» Палацу дітей та юнацтва Печерського району м. Києва 

(художній керівник і головний диригент хору – М. Сабліна), 

концертмейстер – Н. Селіна, хормейстери – О. Базир, О. Кор-

нійчук. Участь беруть: Київський камерний оркестр (диригент 

– Р. Кофман), квартет Руслана Єгорова: Р. Єгоров (фортепіа-

но), Д. Александров (саксофон), М. Кістєньов (контрабас),  

П. Галицький (барабани) 

11 Людвіг ван Бетховен  

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – І. Палкін), соліст – Х. Ернандес (фортепі-

ано) 

12 Зірка світової опери Людмила Монастирська. Гала Верді 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

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

солістка – Л. Монастирська (сопрано) 

14 «Спогади про Альгамбру»  

– А. Остапенко (гітара) 

15 Київський квартет саксофоністів запрошує. Музичний діа-

лог: Україна–Австрія–Японія. Погляд у майбутнє 

– Київський квартет саксофоністів (керівник – Ю. Василевич, 

саксофон-сопрано), М. Мимрик (саксофон-альт), О. Москален-

ко (саксофон-тенор), С. Гданський (саксофон-баритон), М. Бу-

брег (саксофон, Австрія), Б. Бубрег (кларнет, Австрія), 

Л. Бубрег-Добай (фортепіано, Австрія), Кента Ігараші (саксо-

фон, Японія), В. Макарова (кларнет), М. Тітаров (кларнет),  

П. Бойко (саксофон), Д. Довбиш (саксофон), Я. Гресь (клар-

нет), С. Павлович (кларнет), А. Рухліна (саксофон), Ю. Житну-

хіна (саксофон), Національний академічний духовий оркестр 
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України (диригент – М. Мороз), Національний ансамбль соліс-

тів «Київська камерата» (художній керівник і головний дири-

гент – В. Матюхін) 

16 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна».  

До Дня Європи в Україні. Людвіг ван Бетховен –  Дев’ята 

симфонія 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Р. Кофман), Національна заслужена ака-

демічна капела України «Думка» (художній керівник і голов-

ний диригент – Є. Савчук), солісти – І. Пліш (сопрано), О. Та-

буліна (мецо-сопрано), О. Чувпило (тенор), А. Маслаков (бас) 

17 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна». За 

підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні, 

Італійського інституту культури в Україні  

– ІІІ фестиваль Italia Festival Barocco. «Далеко від лиця мило-

го» Неаполь і Венеція. Кантати А. Скарлатті та А. Вівальді. 

Солістка – Марія-Крістіна Кір (сопрано, Аргентина), ансамбль 

«Coro D’arcadia» (Італія): А. Чікколіні (скрипка),  Р. Феррі (ві-

олончель), Ф. Бароні (клавесин), Ф. Паван (теорба) 

18 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна».  

Абонемент № 7 «Мистецтво фортепіанної гри» 

– О. Гринюк (Велика Британія) 

19 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна» 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

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

солісти – О. Зайцева (фортепіано), Д. Таванець (фортепіано) 

20 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна». 

За підтримки Посольства Франції в Україні, Французького 

інституту в Україні. До 20-річчя створення оркестру 

– Абонемент № 10 «Симфонічний вимір» Академічного сим-

фонічного оркестру Національної філармонії України (дири-

гент – М. Дядюра). «Французька казка». Солістка – А. Браїм 

Джеллуль (сопрано, Франція) 

21 – Ювілейний концерт до 25-річчя з часу створення Дитячої 

школи мистецтв № 4 Дарницького району м. Києва. Участь бе-

руть учні та колективи школи 

24 Вечір вокальної музики 

– Р. Якобінчук (мецо-сопрано). Участь беруть: В. Матюшенко 

(сопрано), Л. Ткач (сопрано), ансамбль народних інструментів 

«Дивограй» (керівник – В. Чорнокондратенко) 

25 – Ухо-ансамбль. Диригент – Л. Гаджеро (Італія), соліст –  

М. Каролі (флейта, Італія) 

27 Вечір симфонічної музики Ж. Бізе і М. Равеля 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 
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України (диригент – І. Палкін), соліст – Р. Лопатинський (фор-

тепіано) 

28 Музичні діалоги. Україна–Польща 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (худо-

жній керівник – О. Ясько), диригент – Р. Ревакович (Польща) 

29 Твори для скрипки з оркестром Баха і Шнітке у виконанні 

Київського камерного оркестру. За підтримки Посольства 

Держави Ізраїль в Україні 

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

– О. Павловський (скрипка, Ізраїль), Б. Стельмашенко (флейта) 

30 – Національний одеський філармонійний оркестр (художній 

керівник і головний диригент – Х. Ерл), солістки – М. Шагуч 

(сопрано), Д. Гуцерієва (віолончель) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

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

(орган), з.а. України А. Ільків (труба) 

3 Музика доби бароко 

– Н.а. України І. Калиновська (орган), Т. Рой (флейта),  

О. Баланко (сопрано) 

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

І. Харечко (орган) 

7 – М. Сидоренко (орган) 

9 До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

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

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

сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), з.а. Бурятії Л. Реутова 

(фортепіано) 

10 – Творчий вечір Г. Бубнової (орган) 

11 Дж. Россіні – «Урочиста Меса» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент 

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

солістка – С. Довгань (сопрано, США–Німеччина), І. Харечко 

(орган) 

12 Перлини вокальної та органної музики 

– З.а. України І. Пліш (сопрано), С. Котко (колоратурний бас), 

з.а. України В. Балаховська (орган), К. Баженова (фортепіано) 

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

– Тріо «Равісан», з.а. України Н. Кравченко (фортепіано),  

І. Іщак (контртенор), Я. Венгер (альт), М. Сидоренко (орган) 

14 Твори Й. С. Баха та В. А. Моцарта 

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

Г. Бубнова (орган) 

16 Італійська органна музика XVI–XIX ст. 
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– І. Харечко (орган) 

17 Музика доби бароко 

– Н.а. України Н. Свириденко (клавесин), В. Чікіров (ліричний 

баритон), О. Кошелєв (гобой), А. Страшнов-Пирський 

(віолончель, Україна–Швейцарія), М. Сидоренко (орган) 

18 Й. С. Бах та його сини 

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

(орган) 

19 Великі майстри доби бароко 

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

(скрипка), І. Харечко (орган), Т. Войтех (фортепіано) 

20 «Концерт прем’єр». Вечір дуетів 

– Н.а. України В. Кошуба (орган), К. Баженова (фортепіано) 

23 Органні твори Й. С. Баха 

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

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

(труба), І. Харечко (орган) 

25 А. Вівальді – «Пори року» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

з.д.м. України І. Андрієвський, соліст – з.а. України  

Н. Пилатюк (скрипка) 

26 – Т. Рой (флейта), М. Сіренко (флейта), М. Сидоренко (орган), 

К. Баженова (фортепіано) 

27 Від бароко до романтизму 

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

Г. Бубнова (орган) 

28 – Творчий вечір н.а. України І. Кучера (віолончель). У концерті 

беруть участь: А. Полуденний (віолончель), О. Жукова 

(віолончель), Н. Фоменко (клавесин) 

30 Творчий вечір з нагоди 70-річчя від дня народження з.а. 

України С. Романського (альт) 

– Виконавці: заслужений ансамбль України Квартет ім.  

М. Лисенка, н.а. України І. Калиновська (орган), з.а. України 

М. Ліпінська (мецо-сопрано), К. Баженова (фортепіано),  

О. Ганапольський (кларнет), І. Онещак (альт), С. Неугодніков 

(флейта), І. Менцинський (віолончель), С. Бєлоусов 

(контрабас) 

31 «Великий концерт з маленьких шедеврів» 

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

(орган), О. Швидка (сопрано), Н. Фоменко (клавесин),  

А. Ваславський (контрабас) 
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Національна опера України: 

8 – «Чайковський – Гала» (концерт на 2 відділи). Арії з опер  

П. І. Чайковського, симфонія № 6 «Патетична» у виконанні 

солістів, хору та симфонічного оркестру театру (диригент – н.а. 

України М. Дядюра) 

19 – М. Брунський «Orpheus and Eurydice forever» / «Орфей та Ев-

рідіка назавжди» (рок-опера на 1 дію; прем’єра). Участь бе-

руть: М. Брунський, С. Тарасенко, О. Харламов, М. Захарчен-

ко, симфонічний оркестр, академічний хор та DJ 

21 – «Гала – Європа» (концерт з нагоди Дня Європи в Україні та 

70-річчя Італійської Республіки). Участь беруть: Л. Ганчі (те-

нор, Італія), Г. Ді Бакко (саксофон, Італія), народні артисти Ук-

раїни С. Магера (бас), А. Швачка (мецо-сопрано), Д. Пальміціо 

(альт, Італія), симфонічний оркестр (диригент – н.а. України М. 

Дядюра) та хор театру (спільний україно-італійський мистець-

кий проект. У співробітництві з Посольством Італії в Україні та 

Італійським інститутом культури в Україні) 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

17 – «Дарую вам свято». Великий концерт пам’яті видатного 

режисера, н.а. України Б. Шарварка (1929–2002) за участю 

провідних мистецьких колективів України, солістів опери та 

балету Національної опери України, дитячих, студентських, 

аматорських колективів, зірок української естради. Ведучі: 

народні артисти України Т. Стратієнко,  

В. Ілащук, О. Богданович, з.а. України О. Антонюк 

22 – Концерт фінського метал-гурту «Nightwish» (в підтримку но-

вого альбому «Endless Forms Most Beautiful») 

24 – Великий сольний концерт Jamala 

25 – «Козацькому роду нема переводу». Феєричне дійство за 

участю народних артистів України В. Зінкевича,  

Т. Петриненка, Н. Бучинської, Злати Огнєвіч, Національного 

заслуженого академічного українського народного хору 

України ім. Г. Верьовки, Заслуженого академічного ансамблю 

пісні і танцю Збройних сил України та ін. (до 500-річчя 

засновника Запорізької Січі гетьмана Дмитра Вишневецького) 

26 – «Сверхъестественное шоу». Концерт володаря незвичайних 

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

Ізраїль) 

 Малий зал 

13 – Концерт нового міжнародного джазового проекту Hans Peter 

Salentin / Laura & Kristina Marti (Germany – Ukraine). 

Виконавці: Х. П. Салентін (труба, Німеччина), Л. і К. Марті 
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(вокал), Н. Лебедєва (клавішні), І. Закус (бас), Р. Яковчук 

(ударні). Ведучий – О. Коган 

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

22 
(13:00, 

16:00, 

19:00) 

– «Володарі тіней». Вистава Театру тіней «Tеulis» 

 Малий зал 

4 
(13:00) 

– Концерт вокальної музики пам’яті н.а. України М. Кондра-

тюка (1931–2006). Участь беруть: В. Колибаб’юк (бас), Ю. Ра-

кул, з.а. України В. Антонюк та ін. Концертмейстер – Д. Пів-

ненко 

Київський національний академічний театр оперети:  

10 – Концерт Національної заслуженої капели бандуристів 

України ім. Г. І. Майбороди та тріо басів Національної опери 

України: народних артистів України С. Магери, Т. Штонди, 

з.а. України С. Ковніра 

19 – «Перлини Дунаю» (вечір угорської музики). Участь беруть: 

солісти-вокалісти, балет та оркестр Київського національного 

академічного театру оперети, солісти Будапештського театру 

оперети і мюзиклу (міжнародний проект за підтримки 

Посольства Угорщини в Україні) 

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

5 Запрошення до дивного світу класики 

– Вечір вокальної і камерної музики за участю солістки 

Київського національного академічного театру оперети, з.а. 

України І. Беспалової-Примак (сопрано), Р. Лопатинського 

(фортепіано), С. Шаповала (тенор), В. Рожковської (сопрано) 

та вихованців Київської середньої спеціалізованої музичної 

школи-інтернату ім. М. Лисенка 

6 До Дня пам’яті та примирення 

– Концерт «Ніколи знову» 

11 До 145-річчя від дня народження Лесі Українки (1871–1913) 

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

Українки н.а. України О. Кравченка 

12 До дня народження П. І. Чайковського (1840–1893) 

– «Я вам пишу...». Музично-літературний проект за участю 

солістів київських театрів і колективів 

14, 

15, 22 

– Прем’єра музичної програми для дітей «Казки старого 

рояля». Чарівна музика країни ельфів. Едвард Гріг. Казковий 



 14 

(12:00) концерт 

17 – Відображення. Вечір романсу за участю солістів Київського 

національного академічного театру оперети Т. Дідух (сопрано) 

та А. Григоренка (баритон), концертмейстер – З. Володарська 

18 – «Естетика хаосу». Проект К. Кіпер (Україна–Німеччина). 

Відкриття фотовиставки і концерт 

19 – У рамках програми «Молоді режисери України 

представляють». «Фіра!». Єврейська драма за п’єсою  

Л. Улицької «Мой внук Вениамин». Режисер – Ю. Федоренко 

20 До Дня Європи в Україні 

– Травневий бал за участю солістів Київського національного 

академічного театру оперети, київських музичних театрів, 

Київської муніципальної академії танцю ім. С. Лифаря, 

вихованців вокальної школи «Нота» 

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

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

22 
(19:00) 

– Коло співочих сердець. Українсько-вірменський 

міжнародний музичний проект 

24 – У рамках програми «Молоді режисери України 

представляють». «До вас божевільний». За п’єсою С. Злотніка. 

Режисер – К. Левицький 

25 – «І вірш, і пісня – дві любові». Н.а. України О. Кравченко, 

з.п.к. України З. Кравченко, Л. Сагат, Д. Шарабурін, 

концертмейстер – Л. Тітаренко 

26 – «Endless pleasure». Концерт за участю солісток Київського 

національного академічного театру оперети О. Арбузової  

(сопрано), Т. Журавель (сопрано), партія клавесину –  

Л. Тітаренко 

27 – У рамках програми «Молоді режисери України 

представляють». «Сліпі». Вистава за п’єсою М. Метерлінка. 

Режисер – А. Вервейко 

28 – «Пристрасті за фламенко». Вечір мистецтва фламенко 

29 До Дня Києва 

– «Мелодії київських вулиць». Ревю-програма улюблених 

пісень рідного міста 

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

6 – Творчий вечір з.а. України М. Нагорного. Участь беруть: 

солісти, симфонічний оркестр театру, гурт «Козацькі забави» 

19 
(14:00) 

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

їхніх батьків, або У пошуках загублених нот» 

22 – Концерт за участю учнів та студентів Київської 

муніципальної академії танцю ім. С. Лифаря 
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Національний цирк України: 

5 
(15:00), 

7, 14, 

21 
(16:00), 

8, 15, 

22, 29 
(12:00) 

– «Клоуни FOREVER» (циркова програма) 

27 
(18:00), 

29 
(16:00) 

– Ювілейне гала-шоу Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв (до 55-річчя від дня 

заснування закладу) 

28 
(12:00, 

16:00) 

– Гала-шоу Міжнародного циркового фестивалю 

Будинок актора: 

10, 31 – Київський академічний ансамбль української музики «Дніп-

ро» (художній керівник – з.а. України Л. Матейко). Участь бе-

руть: з.а. України О. Кулик (сопрано), з.а. України Л. Матейко 

(скрипка), з.а. України Т. Яницький (бандура), М. Бережнюк, 

С. Радіон (народні духові інструменти), В. Польовчик (цимба-

ли), А. Куцан (скрипка), В. Пономарьов (альт), Л. Фещак (кон-

трабас), В. Загородний, П. Шперналь (ударні, перкусія) 

11 – 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 

12 – «Елегія душі». З.а. України Л. Дедюх (бандура, вокал), н.а. 

України Р. Гриньків (бандура) 

13 – «Вербальний джаз» (джаз, блюз, боса-нова, кобза-реп). Ви-

конавці: Д. і К. Капранови (кобза, дримба, духове піаніно; м. 

Київ), поет С. Татчин (м. Вінниця) 

14 – А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава Кла-

сичного художнього альтернативного театру. Головний режи-

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

15 
(14:00) 

– «Монологи Царя Давида». Моновистава в мелодекламації  

П. Дубинського (художній керівник проекту – І. Довженко) 
(19:00) – Вистава Сірого театру чуттєвого психоаналізу «Алі-

са&Принц». Режисер – В. Меттель 

17 – «La Historia de un Amor...» (Історія одного кохання). Пісні 

видатних європейських та американських авторів і виконавців. 

Виконавці: В. Бутенко, С. Арнаутов, хореографія – С. Арнау-

тов, клавішні – О. Ткачук, контрабас – Ю. Бербенюк, барабани 
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(ударні) – О. Кобцев 

18 – Вистава «203» Театру «Шкаff» за мотивами п’єси Н. Саймо-

на «Каліфорнійський готель» (режисер – Б. Тумаєв). Акторсь-

кий склад: Ханна 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. 

20 – 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 
(14:00) 

– Концерт оркестру народних інструментів «Святограй» за уч-

астю дуету «Діалог», Є. Грибана, А. Варги та О. Черняка. Ве-

дучий концерту – В. Морозов 
(19:00) – 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 

22 – Концерт «Іменем твоїм натхненні» в рамках проекту класич-

них музикантів Inspiration for art. Учасники: К. Болкуневич 

(сопрано), К. Мікаелян (фортепіано), О. Братик (сопрано),  

Г. Бишенко (сопрано), Н. Молчанова-Коробова (художнє сло-

во) 

23 – Концерт «День народження акордеона» з циклу «Ігор Завад-

ський збирає друзів» 

26 – Прем’єра! Театральний проект Ю. Максименко. Автор –  

Ю. Максименко, режисер – О. Гаврилюк, хореограф – А. Су-

ханова. Дійові особи та виконавці: Карина – Ю. Максименко; 

Військовий – К. Карпук; Міла – Ю. Врублевська; Балерина –  

А. Суханова 

27 – 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 

29 
(14:00) 

 

– «Знайомство з музичними інструментами» (художній керів-

ник – В. Липаков). Пізнавальна музично-театралізована про-

грама для дорослих і дітей за участю найкращих музикантів – 

віртуозів та співаків України 

29 
(19:00) 

– «El Patio Flamenco». Нова весняна програма у виконанні гур-

тів «ESO» та «VIVIR»: С. Ткаченко, Т. Осіпчук (танець),  

М. Смілянська (танець, перкусія), К. Осинський, С. Кузьменко 

(гітара), Т. Шелудченко (вокал, фортепіано), Н. Богуш (ведуча, 

вокал) 



 17 

Будинок архітектора: 

12 – «Звук і душа». Концерт струнного квартету «Caprice Classic» 

Національної філармонії України 

14 – Творчий вечір В. Соляника 

Будинок кіно: 

6 
(18:30) 

– Фільми-призери міжнародних кінофестивалів. Художній 

фільм «Керол» (режисер – Т. Гейнс, Велика Британія, 2015 рік) 

11 
(17:00) 

– Круглий стіл на тему: «Що таке національний кінематограф. 

Світовий досвід і українська практика». Публічна лекція кан-

дидата філологічних наук, засновника і директора українського 

кіноклубу Колумбійського університету (м. Нью-Йорк, США) 

Ю. Шевчука 
(19:00) – До 80-річчя від дня народження. Ретроспективний показ фі-

льмів видатного кінорежисера Ю. Іллєнка (1936–2010). Худо-

жній фільм «Вечір на Івана Купала» (автор сценарію та режи-

сер – Ю. Іллєнко, Кіностудія імені О. Довженка, 1968 рік). 

Вступне слово М. Іллєнка, Л. Кадочнікової, С. Тримбача, Л. 

Новікової 

12 
(Синій 

зал) 

– VII Міжнародний фестиваль імені Вадима Чубасова «Молоде 

телебачення» 

12 
(18:30, 
Черво-

ний зал) 

– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в  

Будинку кіно». Художній фільм «У центрі уваги» (режисер – 

Т. МакКарті, США, 2015 рік) 

Оркестр «Віртуози Києва» (головний диригент – Д. Яблонський) пред-

ставляє: 

14 
(20:00) 

– «Классика для всех при свечах». Концерт академічної музики 

15 
(20:00) 

– «Недетская музыка». Концерт, присвячений улюбленим з ди-

тинства мультиплікаційним та кінофільмам: «Чіп і Дейл», «Ка-

чині історії», «Ну, постривай!», «Роккі», «Діамантова рука», 

«Мисливці за привидами» та ін. Вокал – Р. Єгоров 

16 
(18:30) 

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

Кіноактор Д. Паланс (Володимир Палагнюк) (1919–2006) 

– Художній фільм «Шейн» (режисер – Д. Стівенс, США, 1953 

рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

17 
(18:30) 

Посольство Аргентини в Україні представляє. Художній фільм 

«Дикі коні» (режисер – М. Пінейро, Аргентина) 

18 
(18:00) 

 

– До 80-річчя від дня народження. Ретроспективний показ фі-

льмів видатного кінорежисера Ю. Іллєнка (1936–2010). Худо-

жні фільми «Свято печеної картоплі» (автор сценарію –  

Є. Онопрієнко, режисер – Ю. Іллєнко, Кіностудія імені О. До-

вженка, 1976 рік), «Смужка нескошених диких квітів» (автори 
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сценарію: О. Гончар, Ю. Іллєнко, режисер – Ю. Іллєнко, Кіно-

студія ім. О. Довженка, 1979 рік). Вступне слово Л. Єфіменко, 

В. Губи 

19 
(18:30) 

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

ка України»). Видатні нейрохірурги на екрані. У програмі: спо-

гади, роздуми, показ науково-популярних фільмів «Портрет 

хірурга» (режисер – М. Грачов, 1964 рік), «Оперують київські 

нейрохірурги» (режисер – С. Шульман, 1979 рік). За участі 

вчених Інституту нейрохірургії АМН України та за підтримки 

ЦДКФФА ім. Г.С. Пшеничного 

20 
(19:00) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Смолоскип. Ва-

силь Макух» (автори сценарію: О. Рябокрис, А. Данильченко, 

режисер – О. Рябокрис, Національна телекомпанія України, ТО 

документальних фільмів та програм, Україна, 2016 рік) 

21 
(12:00) 

 

– Родинний кінозал. Повнометражний анімаційний фільм  

«Іван Царевич та Сірий Вовк–3» (режисер – Д. Шмідт, Росія, 

2016 рік) 

22 
(17:00) 

 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Мій король» (режисер – М. Ле Беско, 

Франція, 2015 рік) 

23 
(18:30) 

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

Кіноактор Д. Паланс (Володимир Палагнюк) (1919–2006) 

– Художній фільм «Зневага» (режисер – Ж.-Л. Годар, Франція, 

Італія, 1963 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

24 
(18:00) 

 

Зірки світового кіно 

– Художній фільм «Шлях у вищий світ» (режисер – Д. Клей-

тон, Велика Британія, 1959 рік) 

25 
(18:00) 

– Іван Миколайчук. Той, хто впіймав час (до 75-річчя 

видатного українського актора, кінорежисера). Життєпис у 

семи картинах: від «Сну» до «Вавилону ХХ». Виступи Л. 

Кадочнікової, І. Драча, Л. Брюховецької, В. Скуратівського, С. 

Тримбача 

26 
(18:00) 

– Закриття XLII сезону Будинку кіно. Вручення призів 

Національної спілки кінематографістів України. Художній 

фільм «Той, хто вижив»/«The revenant» (режисер – А. Г. 

Іньярріту, США, Гонконг, Тайвань, Канада, 2015 рік) 

28 
(14:00) 

– Відкриття ХІ Міжнародного дитячого та юнацького 

фестивалю-конкурсу «Духовні джерела» 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

6 – Творчий вечір дуету «А ми удвох» у складі Андрія та Василя 

Томіленків 

11 – «Magic & Improv Show». Гумористичне, ілюзійне шоу за уча-
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стю телеведучого, шоумена С. Величанського та ілюзіоніста  

Р. Бондарчука. Спеціальний гість – шоумен, актор С. Комаров-

ський 

12 – Сольний концерт співачки Міли Нітіч. Участь беруть: С. Бє-

ліна, О. Ломінський, О. Юркалов. Ведучий – І. Ноябрьов 

17 – «Любовь на грани сумасшествия». Концерт н.а. України  

О. Гаврилюка 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

14 – Концерт британського співака ганського походження Б. Кле-

ментайна (Benjamin Clementine) 

19 
(19:30) 

– «Black tour». Рок-хіти у виконанні камерної групи 

«Résonance» 

26 – Концерт джазової співачки Н. Катамадзе (Грузія) і грузинсь-

кого гурту «Insight» (презентація нового альбому «Yellow») 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

22 – Творчий вечір письменниці Д. Рубіної (Ізраїль) 

26 – «Любимые песни». Концерт пам’яті Л. Утьосова. Участь бе-

руть: Ф. Шиндер, Л. Верба, М. Мелешко, Т. Амірова, С. Юрче-

нко та ін., оркестр Заслуженого академічного ансамблю пісні і 

танцю Збройних сил України (керівник і головний диригент – 

з.д.м. України Д. Антонюк). Конферансьє: О. Антонюк,  

Ф. Шиндер 

Сферичний кінотеатр «ATMASFERA 360» (Київський планетарій): 

11 
(19:30) 

– «Джаз під зірками. International Jazz Project». Концерт міжна-

родного джазового проекту Hans Peter Salentin / Laura & 

Kristina Marti (Germany – Ukraine). Виконавці: Х. П. Салентін 

(труба, Німеччина), Л. і К. Марті (вокал), Н. Лебедєва (клавіш-

ні), І. Закус (бас), Р. Яковчук (ударні) 

28 
(19:30) 

– «Джаз під зірками. І. Закус та Z Band. Співанки» (народні пі-

сні західного регіону України). Виконавці: І. Червінська (во-

кал), Р. Іванов (клавішні), І. Закус (бас, аранжування), С. Бала-

лаєв (барабани) 

Палац спорту: 

12 – «Сердце». Велике нове шоу поп-гурту «НеАнгелы» 

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

10 – «Тельнюк: unplugged» (ідеальний синтез музики та слова). 

Концерт заслужених артисток України Л. та Г. Тельнюк 

(прем’єра) 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

5 – Великодній концерт (надзвичайний вечір для справжніх 
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поціновувачів класичної та духовної музики). Участь беруть: 

Народна академічна хорова капела ім. П. Чубинського, 

симфонічний оркестр «Академія» (диригенти – н.а. України О. 

Зюзькін, з.д.м. України Й. Франц). Солісти: з.а. України О. 

Шиналь (сопрано), А. Пригара (мецо-сопрано), С. Шаповал 

(тенор), А. Кошман (баритон), О. Чорнощоков (бас) 

У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»: 

9 – Фестиваль пісень «Поле чудес» (концерт пам’яті Б. Окуджа-

ви). Участь беруть: Театр пісні О. Алексєєвої (м. Запоріжжя), 

ансамбль «BardBand "Kiev"» (м. Київ), співачка Р. Туріянська 

(м. Суми), поет і композитор В. Каденко (м. Київ), гітара –  

Б. Бєльський (м. Київ), вірші Б. Окуджави у виконанні Н. Ма-

хині (м. Київ) 

12 
(20:00) 

– І. Губаренко «Ведмідь» за однойменною п’єсою-водевілем  

А. Чехова (опера-жарт). Виконавці: н.а. України Т. Штонда 

(бас), з.а. України Н. Николаїшин (сопрано), С. Бортник (те-

нор), Є. Фомін (фортепіано) 

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

12 
(20:00) 

– Фестиваль музики В. Польової: «Сад каменів» (концерт 2). 

Виконавці: В. Польова (фортепіано), Н. Шукаєва (вокал),  

Г. Черненко (ударні), С. Вилка (флейта), О. Бойко (кларнет), 

М. Скрипа (скрипка), Ж. Марчевська (віолончель) 
18–22 – IV Міжнародний фестиваль «Каштановий рояль» (концерти, 

майстер-класи, методичні конференції з питань педагогіки та 

виконавства) 

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

15 – Концерт камерної музики у виконанні ансамблю 

«Офферторіум» 

29 – Концерт камерної музики у виконанні ансамблю «Аванті+» 

У приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок» (філія Київського 

національного музею російського мистецтва): 

 Фестиваль камерної музики «Шоко-Класика» 

8 
(16:00) 

– Концерт камерної музики у виконанні студентів класу 

камерного ансамблю професора Т. О. Арсенічевої 

24 – «Барви музики». Концерт ансамблю солістів «Благовість» 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

до 30  – «Українська Антарктида». Виставка, присвячена 20-річчю 

української антарктичної станції «Академік Вернадський» 



 21 

з 15 – «Кам’яна доба». Виставка експонатів з археологічних 

розкопок на території України 
протягом 

місяця 
– «З історії грошового обігу в Україні» 

 – Виставка-інсталяція «Історії з війни». 19 історій з життя 

АТО 
 – «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Виставка 

експонатів періоду 1922–1991 рр. з фондів музею 

(декоративно-ужиткове мистецтво: вироби із скла та 

металу, картини, агітплакати, газети, тощо) 
 – «Неба Жителі». Виставка народного ікономалярства 

Чернігівщини ХІХ ст. 
 – «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми кін-

ця ХІХ – початку ХХ ст., ікони, рушники, вибійчані дошки, 

ткані вироби) 
 – «Чорна скринька». Виставка до 30-річчя Чорнобильської 

катастрофи 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

до 4 – «Петриківський рушник». Виставка картин та предметів 

побуту із петриківським розписом (в рамках виставки буде 

презентовано новий проект – інсталяцію з 7000 гільз Г. На-

заренко (с. Петриківка) «Мамай – український Будда», 

зроблений за мотивами петриківського розпису) 

10–24 – «Арт-династія». Виставка живопису і графіки Ілони та 

Тіберія Сільваші (м. Київ) 
 Будинок митрополита 

до 4 – Виставка «Собор Премудрості» (сакральне мистецтво та 

ікона художників-іконописців з України та інших країн 

світу) 

до 30 – Виставка гравюр до 90-річчя від дня народження худож-

ника І. Батечка (1926–1981) 

з 17 – Виставка до 10-річчя з часу створення реставраційної 

майстерні заповідника 
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 
 – «Співав про блаженство він духів ясних...». Виставка до 

160-річчя від дня народження М. Врубеля 
 Трапезна церква 

протягом 

місяця 
– «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські 
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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-

бору ХІІ ст.» 

У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського»: 

до 22 – «Світлий ранок Великодня». Персональна виставка вити-

нанок художниці Т. Ваценко (м. Полтава) та мотаних пи-

санок майстрині Л. Футало (м. Львів) 

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: 

до 22 – «Ідентичність. За завісою неозначеності». Спільний 

мистецький проект Північно-Балтійських країн та України 

Національний музей літератури України: 

до 11 – «Символ віри». Декоративний живопис на склі луганської 

художниці І. Мезері (в рамках музейного благодійного 

проекту «На цій землі нас не здолать!») 

до 22 – «Чорнобиль: крізь об’єктив часу». Фотодокументальна 

літературно-мистецька виставка (до 30-річчя техногенної 

Чорнобильської катастрофи) 

до 23 – «Як гарно все придумав Бог». Літературно-мистецька 

виставка до Світлого Христового Воскресіння (мистецькі 

роботи львівської художниці В. Ковальчук і писанки з 

колекції музею) 

з 12 – «Моя реальність». Персональна виставка художниці  

В. Осишної (розпис, акварель, живопис) 

12–15 – «Згадуючи Шолом-Алейхема». Виставка до 100-річчя від 
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дня смерті єврейського письменника 

з 14 – «За той усміх твій...». Виставка до 130-річчя одруження 

Івана Франка з Ольгою Хоружинською (спільний проект зі 

Львівським літературно-меморіальним музеєм І. Франка та 

Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) 

з 19 – «Я сотворив собі свій світ». Виставка до 145-річчя від дня 

народження українського письменника В. Стефаника (1871–

1936) 

27–31 – Виставка китайських художників 

Київський національний музей російського мистецтва: 

до 11 – «MALEREI». Абстрактний експресіонізм Л. Колодницького 

(м. Київ) 

з 3 – Виставка, присвячена 30-річчю надходження до музею 

колекції картин вченого, колекціонера, мецената Д. Сігалова 

(1894–1985) 

з 25 – «Сади срібного століття». Живопис, графіка художників 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.: М. Врубеля, В. Борисова-

Мусатова, З. Серебрякової, О. Бенуа, К. Коровіна, В. 

Котарбінського, К. Сомова та ін. (до 160-річчя від дня 

народження М. Врубеля; 1856–1910) 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

до 4 – «Підсумки». Живопис Є. Чернокозенка 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 9 – «Art-весна». Виставка робіт студентів Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв Аліни й Олени 

Кривонос та Ігоря й Вадима Липських 

 – «Брати». Виставка робіт А. Кулаковського (Польща) та 

українських художників, присвячена документальному 

фільму «Брати» режисера В. Староня (Польща) 

 – Виставка учасників конкурсу декоративно-прикладного 

мистецтва «Пасхальний вернісаж» (вишивка, бісероплетіння) 

до 15 – «Шевченко. Новий погляд». Виставка робіт учнів творчої 

майстерні «Малювці» (м. Львів) 

11–15 – «Мир світу». Виставка польської художниці Г. Крук 

11–26 – Виставка ілюстрацій китайських художників до «Кобзаря»  

Т. Шевченка 

 – Виставка робіт, автором яких можливо був Т. Г. Шевченко 

(графіка, живопис) 

Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка: 

з 15 – «Янголи України». Виставка живопису К. Ткаченко  



 24 

(м. Харків)  

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 10 – «Омріяні світи Лариси Лукаш». Батик, пастелі Л. Лукаш 

(м. Полтава) 

до 15 – «Весна красна». Виставка творчих робіт конкурсантів 

VІІІ Міжнародного «Конкурсу без кордонів» 
протягом 

місяця 
– «М. П. Фантастична реальність». Ретроспективна 

виставка творів н.х. України М. Примаченко (1909–1997), 

присвячена 80-річчю початку виставкової діяльності 

художниці 

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

до 15 – «Сім смертних гріхів. Європейська художня традиція в 

сучасній графіці» 

з 18 – Виставка «Art&Science. Наука про мистецтво (наукові 

дослідження творів з колекції музею)» 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 5 – «Початок». Виставка ікон сімейної іконописної майстерні 

«Небо на землі» (м. Миколаїв) 

до 15 – «Ангели співають». Витинанки поетеси, фольклориста  

Н. Данилевської 

до 29 – Мультимедійна фотовиставка «Чорнобиль + 30: Це наша 

земля – ми тут живемо». Арт-проект кінорежисера  

С. Марченка (Україна) та історика М. Стахова (США) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 3 – «Самаритяни з Маркової». Документальна фотовиставка 

(спільно з Посольством Республіки Польща в Україні) 

до 10 – «Любов». Виставка живопису Т. Русецької 

 – «Місто-привид. Світова прем’єра подорожі». Технологічна 

виставка (фото, відео) 

до 19 – «Музейна колекція». Виставка А. Криволапа 

13–21 – Передаукціонна виставка дому «Епоха» (м. Київ) 

з 23 – «Територія душі». Виставка живопису українських худож-

ників 

з 25 – Виставка живопису Х. Гайдамаки (м. Київ) 

 

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

торії міста Києва»): 

до 15 – «Незриме коріння». Вишиті картини та гобелени А. Рудни-

цької 

до 22 – «Півонія – символ знатності». Виставка китайського живо-
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пису та каліграфії 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

з 11 – «Кіновсесвіт Ю. Іллєнка та І. Миколайчука». Виставка до 

80-річчя від дня народження кінорежисера Ю. Іллєнка 

(1936–2010) та 75-річчя від дня народження кіноактора, 

режисера, сценариста І. Миколайчука (1941–1987) 
протягом 

місяця 
– «ART спротив окупації». Виставка фото, відео із зони 

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

музичних інструментів) 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

місяця 
– «Гортаючи сторінки старого театрального альбому». 

Виставка до 125-річчя від дня народження актора та 

режисера Б. Романицького (1891–1988) 
 − «Жіночий силует». Актриси кінця XIX – початку XX ст. 

Музей книги і друкарства України: 

до 15 – «Каліграфія + Книга. Віталій Мітченко та учні» 

з 18 – Виставка до 400-річчя від дня смерті іспанського 

письменника Міґе́ля де Серва́нтеса (1547–1616) 

 – Виставка графічних робіт О. Денисенка (м. Львів) 
протягом 

місяця 
– «Світ Великодньої писанки». Виставка писанок  

Л. Ктіторової та Т. Влененко 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 15 – «Барвисте Закарпаття». Живопис закарпатських художниць 

Л. Боршош-Літун, С. Кирлик, В. Манайло-Приходько,  

Н. Мирончук, А. Павук 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
– Виставка карикатур С. Рябоконя (м. Київ) 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

4–14 – «Скарби українського Полісся». Виставка робіт вихованців 

Малої академії народних мистецтв та ремесел (м. Овруч, 

Житомирська обл.) 

13–30 – Виставка живопису А. Добрової (м. Київ) 

з 20 – «Київські експресії». Виставка живопису О. Морозової та  

О. Придувалової 

з 26 – Виставка фондових матеріалів до 140-річчя імміграції  
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М. Драгоманова в Швейцарію (листи, документи, фото) 

Музей гетьманства: 

до 7 – «Весна. Краса. Сонце та Я». Персональна виставка В. 

Сабірової (живопис на склі та не тільки...) 

9–28 – «Чумацький шлях». Виставка скульптури М. Бірючинського 

(м. Київ) 

10–19 – «Мовою мистецтва». Творча виставка студійців художньої 

студії при НСХУ 

з 20 – Персональна виставка живопису і графіки Л. Тафійчук  

(м. Яготин, Київська обл.) 

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.) 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

до 9 – «Clouded Lands». Виставковий проект, присвячений 30-

річчю катастрофи на Чорнобильській АЕС 

 Мала галерея 
протягом 

місяця 
– «Перископ». Проект І. Ісупова (м. Київ) 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 3 – Виставка творів з.х. України О. Бородая (м. Київ) 

 – «Віктор Левченко і його учні». Виставка творів учнів 

Художньої студії при Центральному будинку художника 

НСХУ (викладач – В. Левченко) 

 – Виставка творів Ю. Баранова (м. Київ) 

6–15 – Художня виставка «Цей дивовижний світ» (організатори – 

студія живопису «Arts House» та громадське об’єднання «Ба-

рви життя») 

 – Живопис з.х. України П. Пушкарьова (м. Чернівці) 

 – Живопис О. Карпенко (м. Київ) 

19–29 – Ювілейна виставка творів н.а. України М. Гроха (м. Київ) 

20–29 – Живопис П. Смиковського (м. Київ) 

 – Живопис І. Проценко (м. Суми) 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

«АВС-арт»: 

до 7 – «Цвітінь». Художній текстиль, малярство Л. Майданець  
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(м. Київ) 

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

протягом 

місяця 
– «Сказки на ночь». Проект Ю. Сивіріна (м. Київ) 

Арт-центр Я. Гретера: 

протягом 

місяця 
– «Близько». Персональний проект живописця І. Мікули  

(м. Львів) 

Галерея «36»: 

до 17 – Виставка живопису Олександра Миловзорова та графіки 

Оксани Миловзорової (м. Київ) 

18–31 – Виставка живопису і графіки М. Шкарупи та І. Прокоф’єва 

(м. Київ) 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

до 30 – «Великодній сюжет у творчості сучасних українських 

художників». Виставка живопису 

«Дукат»: 

до 10 – «Демократія з дитячого майданчика». Фотовиставка  

Ф. Мазюе (в рамках 13-го фестивалю мистецтв «Французька 

весна в Україні») 

до 18 – «Чоловічий портрет». Виставка живопису Б. Фірцака та 

скульптури О. Дяченка (м. Київ) 

«Dymchuk Gallery»: 

до 23 – «Новий пейзаж». Виставка творів О. Сая (м. Київ) 

з 26 – «Classified». Виставка творів І. Багірової (м. Київ), В. Трубі-

ної (м. Берклі, США), Т. Галаган (м. Київ) 

«КалитаАртКлуб»: 

до 16 – «Золотий фонд міні-текстилю Литви». Виставка сучасного 

литовського текстилю 

«Карась Галерея»: 

до 17 – «Ганді». Виставка живопису А. Блудова (м. Київ) 

з 19 – Виставка живопису І. Канівця та М. Шерстюк (м. Київ) 

 «Мистецька збірка»: 

до 29 − «Обережно, пофарбовано!». Живопис О. Ройтбурда  

(м. Київ) 

«НЮ АРТ»: 

до 14 – «Гротеск образов графики Пабло Пикассо и Сальвадора 

Дали». Виставка-продаж графічних творів художників ХХ ст.: 
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П. Пікассо, С. Далі, А. Модільяні, Т. Лемпицкої, Ерте  

(Р. Тиртов), М. Шемякіна та ін. 

«Парсуна»: 

з 13 – «Дерево життя». Живопис Л. Кімбел-Добровольської 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

протягом 

місяця 
– «Напередодні свята». Виставка творів з.х. України  

О. Яблонської, Г. Григор’євої, О. Агафонова, П. Фішеля,  

С. Карунської, В. Захарчук, С. Григор’єва (молодший),  

І. Григор’єва 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

до 16 – Живопис М. Когана-Шаца (1911−1989) 

«Триптих Арт»: 

до 10 – «Гора. Світила. Небо» (із приватних колекцій). Живопис  

Д. Касаткіна (м. Київ; 1974–2014) 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

до 10 – Живопис С. Жалобнюка (м. Одеса) 

Центр української культури та мистецтва: 

до 10 – «Сонячний Великдень – 2016». Виставка творів майстрів 

декоративно-ужиткового мистецтва: 

 – Авторські гобелени О. Пілюгіної (смт Решетилівка, Полтав-

ська обл.) 

 – «Янголоманія». Графіка М. Ващенко (м. Київ) 

 – Старовинні вишиті рушники та сорочки з колекції О. Опарія 

(м. Львів) 

 – «Великоднє диво». Сплетені з трави та соломи тотемні тва-

рини з української міфології, створені народною майстринею 

Л. Колосенко та вихованцями майстерні «Колодій» зі спеціа-

лізованої школи-інтернату (с. Глинськ, Сумська обл.) 

«ЦЕХ»: 

з 20 – «З життя відпочивальника». Скульптура Є. Петрова  

(м. Одеса) 

«Щербенко Арт Центр»: 

до 7 – «Подих у Чорнобилі». Проект фотографа Сонгте Джонга 

(Dr. Sungtae Jung) з Республіки Корея (до 30-річчя катастрофи 

на Чорнобильській АЕС) 

з 12 – «Рефрижератор». Проект В. Бажая (м. Львів) 
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«Я Галерея»: 

до 24 – «Вегетація». Виставка творів А. Сагайдаковського та 

О.Турянської (м. Львів) 

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

до 15 – «Смарагдова альтанка». Живопис А. Юрковської (м. Київ) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ТРАВЕНЬ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

 01–02.05 – Дні міжнародної солідарності трудящих 

03.05  – Всесвітній день свободи преси 

08.05  – День матері 

   – День пам’яті та примирення 

09.05  – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

15.05  – Міжнародний день сім’ї 

15.05  – День пам’яті жертв політичних репресій 

17.05  – Всесвітній день телекомунікації та інформаційного 

    суспільства 

18.05  – Міжнародний день музеїв 

   – День боротьби за права кримськотатарського народу 

– День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського 

народу 

21.05  – День науки 

   – День Європи 

   – Всесвітній день культурного різноманіття задля  

    співробітництва та розвитку 

22.05  – День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на  

    Чернечій горі поблизу Канева 

24.05  – День слов’янської писемності і культури 

28.05  – День працівників видавництв, поліграфії   

    і книгорозповсюдження 

31.05  – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

 

***  

1 – 80 років від дня народження Заславського Веніаміна Фішельовича, 

українського живописця, сценографа, заслуженого діяча культури Польщі 

(1936). 

– 75 років від дня народження Сенкевич Серафими Федорівни, україн-

ського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 
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– 70 років від дня народження Коваленко Валентини Іванівни, україн-

ської оперної співачки (сопрано), народної артистки України (1946). 

– 70 років від дня народження Мартиненко Віри Григорівни, україн-

ської співачки (сопрано), народної артистки України (1946). 

– 65 років від дня народження Колесникова Володимира Григоровича, 

українського живописця, народного художника України (1951–2014). 

– 65 років від дня народження Шумейка Григорія Григоровича, україн-

ського актора, театрального режисера, педагога, народного артиста України 

(1951). 

2 – 95 років від дня народження Петруся Василя Васильовича, україн-

сь-кого диригента, кларнетиста, саксофоніста (тенор), народного артиста Укра-

їни (1921–1992). 

– 85 років від дня народження Дзири Ярослава Івановича, українського 

літературознавця, критика, публіциста, історіографа, шевченкознавця, перекла-

дача (1931–2009). 

3 – 75 років від дня народження Корнієнко Алли Андріївни, української 

актриси театру, заслуженої артистки України (1941). 

4 – 135 років від дня народження Карлашова (Карлаш) Миколи, україн-

ського оперного співака (баритон, бас), актора, режисера, диригента (1881–

1948). 

– 100 років від дня народження Шликова Петра Олександровича, укра-

їнського кінооператора-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1916–1998). 

– 75 років від дня народження Кудлика Романа Миколайовича, україн-

ського поета, критика, перекладача (1941). 

– 70 років від дня народження Десятника Григорія Овсійовича, україн-

ського кінорежисера, сценариста, поета-пісняра (1946). 

– 65 років від дня народження Верети Григорія Степановича, україн-

ського хорового диригента, композитора, народного артиста України (1951). 

– 65 років від дня народження Дмитренка (літ. псевдонім – Максим Ду-

мич) Юрія Михайловича, українського поета, прозаїка, журналіста (1951). 

5 – 180 років від дня народження Воробкевича Сидора (Ісидор) Івано-

вича, українського письменника, композитора, музично-культурного діяча, пе-

дагога, священика (1836–1903). 

– 90 років від дня народження Трегубової Валентини Михайлівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, фарфор, 

декоративна скульптура), заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2010). 

– 85 років від дня народження Кондратюка Миколи Кіндратовича, 

українського оперного та концертно-камерного співака (баритон), педагога, му-

зично-громадського діяча, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931–2006). 
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– 80 років від дня народження Лебедя Миколи Яковича, українського 

графіка, дизайнера, заслуженого художника України (1936–2007). 

6 – 80 років від дня народження Кудряшова Олега Сергійовича, україн-

ського флейтиста, педагога, народного артиста України (1936). 

– 80 років від дня народження Красотова Олександра Олександровича, 

українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1936–2007). 

– 75 років від дня народження Небоженка Володимира Павловича, 

українського скульптора, народного художника України (1941). 

– 70 років від дня народження Чумака Євгена Федоровича, українсько-

го скульптора, народного художника України (1946–2012). 

– 35 років від дня смерті Авраменка Василя Кириловича, українського 

балетмейстера, хореографа, актора, кінорежисера, педагога, громадського діяча 

(1895–1981). 

7 – 175 років від дня народження Познанського Бориса Станіславови-

ча, українського письменника, етнографа, історика, громадського діяча (1841–

1906). 

– 80 років від дня народження Лукашева Володимира Анатолійовича, 

українського оперного режисера, педагога, народного артиста України (1936). 

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

ського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

8 – 160 років від дня народження Грицая (справж. – Колтановський)  

Василя Овсійовича, українського оперного співака (тенор, баритон), театраль-

ного актора, режисера (1856−1910). 

– 75 років від дня народження Бузилевича Олександра Вікторовича, 

українського кінооператора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев-

ченка (1941). 

9 – 145 років від дня народження Гнатюка Володимира Михайловича, 

українського етнографа, літературо- й мистецтвознавця, історика і теоретика 

фольклористики, перекладача, громадсько-культурного діяча (1871–1926). 

– 55 років від дня народження Неборака Віктора Володимировича, 

українського поета, есеїста, літературознавця, перекладача (1961). 

10 – 55 років від дня народження Малковича Івана Антоновича, укра-

їнського поета, видавця (1961). 

– 150 років від дня смерті Вагилевича Івана Миколайовича, українсь-

кого поета, філолога, фольклориста, етнографа, громадського діяча (1811–

1866). 

11 – 75 років від дня народження Закордонця Леоніда Олексійовича, 

українського лікаря, поета, публіциста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1941). 

– 60 років від дня народження Корж-Радько Людмили Андріївни, укра-

їнського художника монументального мистецтва, живописця, графіка, педагога, 

заслуженого художника України (1956). 
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– 60 років від дня народження Шумського Ігоря Петровича, українсько-

го живописця, заслуженого художника України (1956). 

12 – 85 років від дня народження Луціва Юрія Олексійовича, українсь-

кого симфонічного та оперного диригента, педагога, народного артиста Украї-

ни, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931). 

– 80 років від дня народження Марчука Івана Степановича, українсько-

го живописця, графіка, художника монументального мистецтва, народного ху-

дожника України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1936). 

13 – 65 років від дня народження Ткаченка Сергія Івановича, українсь-

кого поета, перекладача, літературознавця (1951). 

– 60 років від дня народження Вербича Віктора Олексійовича, україн-

ського поета, публіциста, критика, журналіста (1956). 

– 100 років від дня смерті Шолом-Алейхема (справж. – Рабинович Шо-

лом Нохумович), українського єврейського письменника, драматурга (1859–

1916). 

14 – 145 років від дня народження Стефаника Василя Семеновича, 

українського письменника, громадського діяча (1871–1936). 

15 – 125 років від дня народження Булгакова Михайла Опанасовича, 

російського письменника, драматурга, уродженця м. Києва (1891–1940). 

– 65 років від дня народження Василевича Юрія Володимировича, 

українського музиканта (кларнет, саксофон), педагога, заслуженого артиста 

України (1951). 

16 – 80 років від дня народження Гроха Миколи Никифоровича, укра-

їнського графіка, народного художника України (1936). 

– 80 років від дня народження Золотухіна Володимира Максовича, 

українського композитора, педагога, громадського діяча, народного артиста 

України (1936–2010). 

17 – 90 років від дня народження Ряснянського Михайла Олексійови-

ча, українського живописця, графіка, громадського діяча, народного художника 

України (1926–2003). 

– 50 років від дня смерті Дольд-Михайлика (справж. – Михайлик) Юрія 

Петровича, українського прозаїка, драматурга, кіносценариста, критика, пуб-

ліциста (1903–1966). 

18 – 80 років від дня народження Білінського Володимира Броніславо-

вича, українського письменника, публіциста, дослідника історії (1936). 

– 75 років від дня народження Вичигжанінової-Старикової Ельзи Во-

лодимирівни, української артистки балету, заслуженої артистки України 

(1941). 

21 – 125 років від дня народження Севери (Шігель) Івана Васильовича, 

українського скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1891–

1971). 
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22 – 80 років від дня народження Засенка Петра Петровича, українсь-

кого поета, перекладача, критика, заслуженого працівника культури України 

(1936). 

– 80 років від дня народження Шелеста Миколи Миколайовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України, 

заслуженого діяча культури Польщі (1936). 

– 75 років від дня народження Оляліна Миколи Володимировича, укра-

їнського та російського актора театру і кіно, кінорежисера, сценариста, народ-

ного артиста України (1941–2009). 

– 70 років від дня народження Галанти Гейзи Едмундовича, українсько-

го флейтиста, заслуженого артиста України (1946). 

– 65 років від дня народження Іванова Сергія Петровича, українського 

кіноактора, кінорежисера, телеведучого, громадського діяча, народного артиста 

України (1951–2000). 

♦ 155-та річниця перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі 

поблизу Канева (1861). 

23 – 55 років від дня народження Барана Євгена Михайловича, україн-

ського критика, літературознавця, есеїста, заслуженого працівника культури 

України (1961). 

24 – 125 років від дня народження Бенцаля Миколи Гнатовича, україн-

ського драматичного актора, співака (тенор), режисера, театрального діяча 

(1891−1938). 

25 – 125 років від дня народження Ерделі Адальберта Михайловича, 

українського живописця, педагога, одного із основоположників закарпатської 
школи живопису (1891−1955). 

– 75 років від дня народження Карпенка Анатолія Степановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба), заслуженого май-

стра народної творчості України (1941–2011). 

– 70 років від дня народження Куликова Євгена Леонідовича, україн- 

ського скульптора, сценографа, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев-

ченка (1946). 

– 70 років від дня народження Сукача Миколи Васильовича, українсь-

кого баяніста, диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 70 років від дня народження Шаріфова Юрія Багіровича, українсько-

го композитора, музиканта (1946). 

– 55 років від дня народження Баклана Олексія Федоровича, українсь-

кого диригента, народного артиста України (1961). 

26 – 120 років від дня народження Брижахи Олександра Прокоповича, 

українського диригента, хормейстера, громадського діяча (1896–1938). 

– 80 років від дня народження Коротича Віталія Олексійовича, україн-

ського прозаїка, поета, публіциста, перекладача, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого діяча культури Польщі (1936). 
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– 150 років від дня смерті Коципінського Антона Гіацинтовича, україн-

ського та польського композитора, етнографа, фольклориста, педагога, видавця 

(1816–1866). 

27 – 170 років від дня народження Альтані Іполита Карловича, україн-

ського та російського скрипаля, диригента, хормейстера, педагога (1846–1919). 

28 – 75 років від дня народження Дрозда Георгія Івановича, українсько-

го актора театру і кіно, народного артиста України (1941–2015). 

– 100 років від дня смерті Франка Івана Яковича, українського поета, 

прозаїка, драматурга, публіциста, критика, історика літератури, перекладача, 

видавця, громадського діяча (1856–1916). 

29 – 180 років від дня народження Горбаля Костя Гавриловича, україн-

ського літературного критика, педагога, журналіста, громадського й культурно-
освітнього діяча (1836–1903). 

30 – 70 років від дня народження Зайцева Станіслава Миколайовича, 

українського сценографа, заслуженого художника України (1946). 

– 65 років від дня народження Гаврилюк Валентини Євгенівни, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1951). 

31 – 85 років від дня народження Кононенка Петра Петровича, україн-

ського літературознавця, критика, прозаїка, заслуженого працівника освіти Ук-

раїни (1931). 

– 60 років від дня народження Редько Олени Григорівни, українського 

музично-театрального діяча, заслуженого працівника культури України (1956). 
 
 
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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