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МИСТЕЦЬКИЙ ЛИПЕНЬ–2016

 

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Мандрівний культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну» 

під гаслом «Люди змінюють людей» (01–31.07, міста Покровськ, 

Костянтинівка, Бахмут, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Старобільськ, 

Нікополь, Кривий Ріг, Запоріжжя, Бердянськ, Маріуполь) 

 Всеукраїнський молодіжний фестиваль «Холодний Яр – фестиваль 

нескореної нації» (01–03.07, с. Грушківка, Кам’янський р-н, Черкаська 

обл.) 

 I Всеукраїнський фестиваль авторської пісні «Славен Град» (01–03.07,  

м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл.) 

 Всеукраїнський патріотичний фестиваль «Конотопська битва–2016»  

(08–10.07, м. Конотоп, Сумська обл.) 

 ІІ Міжнародний фестиваль театрів ляльок «І люди, і ляльки – 2016»  

(01–03.07, м. Львів) 

 V Міжнародний фестиваль авторської пісні «На Голубих озерах»  

(01–03.07, с. Олешня, Чернігівська обл.) 

 Міжнародний літературний фестиваль «Місяць авторських читань» 

(05.07–04.08, м. Львів) 

 Міжнародний рок-фестиваль «U-Park Festival» (06.07, 08.07, м. Київ, НСК 

«Олімпійський») 

 Міжнародний рок-фестиваль «Файне місто − 2016» (07−10.07,  

м. Тернопіль) 

 XXIV Міжнародний пісенний фестиваль «Молода Галичина» (07–12.07, 

м. Новояворівськ, Львівська обл.) 

 II Міжнародний музичний фестиваль «ATLAS WEEKEND» (08–10.07,  

м. Київ, Національний комплекс «Експоцентр України») 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зіркові хвилі талантів 2016» 

(15–17.07, м. Скадовськ, Херсонська обл.) 

 I Міжнародний фестиваль українського танцю і культури / International 

Ukrainian Dance & Culture Festival (15–18.07, м. Львів) 

 VII Одеський міжнародний кінофестиваль (15–23.07) 

 II Міжнародний фестиваль оперного мистецтва та класичної музики 

«Опера в мініатюрі» (16–23.07, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька 

обл.) 

 V Благодійний рок-фестиваль Woodstock Ukraine (28–30.07, селище 

Свірж, Львівська обл.) 

                                           

 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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ВИСТАВИ НАПЕРЕДОДНІ ЗАКРИТТЯ ТЕАТРАЛЬНОГО  СЕЗОНУ 

Національна опера України: 

1 – М. Лисенко «Наталка Полтавка» (сповнена гумору, танців та 

фольклору історія кохання на 2 дії) 

2 – Дж. Пуччіні «Мадам Баттерфляй (Чіо-Чіо-сан)» (японська 

трагедія на 3 дії) 

3, 7 – П. Чайковський, А. Лядов, А. Рубінштейн, Е. Гріг, Ж. Массне 

«Снігова королева» за мотивами однойменної казки Х. К. 

Андерсена (прем’єра; балет на 2 дії) 

5 – П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії) 

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

дії) 

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

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

 Основна сцена 

1 – «Грек Зорба» за мотивами роману Н. Казандзакіса «Я, Грек 

Зорба» (театральний роман на 2 дії) 

2, 17 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія на 2 дії) 

3 
(12:00) 

– І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля» (комедія на 2 дії) 

(19:00) – «Швейк» за мотивами роману Я. Гашека «Пригоди бравого 

вояки Швейка» (комедія на 2 дії) 

5 – Н. Кауард «Зірка, або Інтоксикація театром» (прем’єра; ко-

медія на 2 дії) 

6 – У. Шекспір «Приборкання норовливої» (комедія на 2 дії) 

7 – О. Островський «Ліс» (комедія на 2 дії) 

8 – П.-О. Бомарше «Весілля Фігаро» (вистава на 2 дії) 

9 – Ю. Рибчинський, музика В. Васалатій «Едіт Піаф. Життя в 

кредит» (мюзикл на 2 дії) 

10 
(12:00) 

– Г. Квітка-Основ’яненко «Шельменко-денщик» (комедія на 2 

дії) 

10, 20 – П. Квілтер «Незрівнянна» (прем’єра; комедія на 2 дії) 

12 – Л. Толстой «Живий труп» (вистава на 2 дії) 

13 – О. Фредро «Дами і гусари» (комедія на 2 дії) 

14 – Дж. Скарначчі, Р. Тарабузі «Моя професія – синьйор з вищо-

го світу» (комедія на 3 дії) 

15 – Д. Чирипюк, В. Юдов «Великі комбінатори» за мотивами 

роману І. Ільфа, Є. Петрова «Дванадцять стільців» (вистава на 

2 дії) 

16 – Г. Горін «Кін IV» (трагікомедія на 2 дії) 

17 
(12:00) 

– І. Котляревський «Наталка Полтавка» (українське музично-

драматичне рококо; вистава на 2 дії) 
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19 – «Одруження» за п’єсою М. Гоголя (зовсім неймовірна подія 

на 2 дії) 

21 – В. Шекспір «Річард ІІІ» (прем’єра; трагедія на 2 дії) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 Основна сцена 

1 – «Нахлебник» за мотивами однойменної комедії І. Тургенєва 

(вистава без антракту) 

2, 12 – «Джульетта и Ромео» за п’єсою У. Шекспіра (історія любові 

та ненависті) 

3 – А. Касона «Деревья умирают стоя» (вистава з антрактом) 

5, 13 – А. Арбузов «В этом милом старом доме» (прем’єра; комедія 

на 2 дії) 

6, 19 – А. Миллер «Вид с моста» (прем’єра; драма на 1 дію) 

8, 15 – Р. Куни «Слишком счастливый отец» (комедія на 2 дії) 

9 – А. Чехов «Вишнѐвый сад» (комедія на 2 дії) 

10 – Р. Куни «№ 13 (Безумная ночь, или Женитьба Пигдена)» 

(комедія наших днів на 2 дії) 

11 – Д. Псафас «Требуется лжец!» (комедія на 2 дії) 

14 – Р. Куни «Слишком женатый таксист» (комедія на 2 дії) 

16 – Ж. Б. Мольер «Мнимый больной» (комедія на 2 дії) 

17 – М. Камолетти «Семейный ужин» (комедія на 2 дії) 

18 – А. Крым «Завещание целомудренного бабника» (комедія на 

2 дії) 

 Сцена под крышей 

1, 13, 

19 
(20:00) 

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

3, 16 
(20:00) 

– Ю. Яковлев «Все мы родом из детства» (прем’єра; моновис-

тава без антракту) 

4, 12 
(20:00) 

– «Александр Вертинский. Бал Господень...» (моновистава без 

антракту) 

5 
(20:00) 

– О. Гаврилюк «Edith Piaf: жизнь в розовом свете» (вистава без 

антракту) 

9 
(20:00) 

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

без антракту) 

10 
(20:00) 

– «Страдания юного Вертера» за романом Й. В. фон Гете (ви-

става без антракту) 

17 
(20:00) 

– Л. Толстой «Браки совершаются на небесах» (моновистава 

без антракту) 

 Новая сцена 

3 
(18:00) 

– Л. Бэрфус «Ангелочек, или Сексуальные неврозы наших ро-

дителей» (вистава без антракту) 
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4 – В. Мухарьямов «Последняя любовь» (мелодрама на 2 дії) 

7 
(20:00) 

– Н. ЛаБут «Жирная свинья» (вистава на 1 дію) 

8 
(20:00) 

– А. Мардань «Женщины. Фрагмент. Скандал без антракта» 

(драма) 

9, 17 
(18:00) 

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

сногорова «Собака» (прем’єра; вистава без антракту) 

10 
(18:00) 

– Г. Ару «Еѐ безумные мужчины…» (вистава без антракту) 

11 
(20:00) 

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

14 
(20:00) 

– А. Николаи «Женщина и чиновник» (комедія без антракту) 

15 
(20:00) 

– Н. Птушкина «Пизанская башня» (фарс на 2 дії) 

 

16 
(18:00) 

– Н. Ерпулат, Й. Хиллье «Бешеная кровь» (вистава без антрак-

ту) 

18 
(20:00) 

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

без антракту) 

Київський академічний театр «Колесо»: 

1 – Я. Стельмах «Гра на клавесині» («лав сторі» на вітчизняному 

грунті) 

2 – «Любить, пылать и быть таким, как прежде…» (фантазії за 

поезією П.-Ж. Беранже) 

5 – «У Києві на Подолі… або "Гдє ві сохнітє бєльйо?"» за моти-

вами водевілю М. Янчука «По ярмарку» (городська байка з пі-

снями, танцями та цимісом) 

6 – Ж. Ануй «Генерали у спідницях» (французька комедія на 2 

дії тільки для дорослих) 

8 – Д. Фо, Ф. Раме «Я чекаю тебе, коханий!..» (фарс-детектив) 

9 – «Пристрасті дому пана Г.-П.» (водевіль-модерн за п’єсою 

Олени Пчілки «Сужена – не огужена») 

10 – Закриття 28-го театрального сезону. П. Саксаганський «Ша-

нтрапа» (жарт на 1 дію) 

 Камінна зала 

3 – А. Крісті «Мишоловка» (детектив) 

7 – Францобель «Приборкання норовливої» (комедія на 2 дії 

тільки для дорослих; дуже вільно за У. Шекспіром) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 

1 – В. Аим «Случайное танго» (трагікомічне балансування; 

вистава на 1 дію) 
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3 – Ж.-Ж. Брикер, М. Ласег «То, что скрывают французы…» 

(комедія 16+ у ритмі) 

4 – П. Пальмад, К. Дютюрон «Похоже на счастье» (комедія на 2 

дії) 

5 – Е.-Е. Шмітт «Оскар – Богу» (діалог з таїною; вистава на 1 

дію) 

8 – А. Крим «Постіль брати будете?!?!» (прем’єра; любовний 

брудершафт) 

10, 13 – Б. Окуджава «В Барабанном переулке» (вокзальна історія у 

27 картинах; вистава на 1 дію) 

14 – Кобо Абе «Жінка у пісках» (притча; вистава на 2 дії) 

15 – М. Вінграновський «Прекрасний звір у серці» (хореодрама 

на 1 дію) 

 Мікросцена 

1, 2 
(19:30) 

– «О Ромео и Джульетте… только звали их Маргарита и 

Абульфаз» (за романом С. Алексієвич «Время секонд хенд»). 

Моновистава у виконанні О. Дудич (прем’єра) 

3, 7, 

10 
(19:30) 

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

гарбузи» (прем’єра монодрами) 

6, 9, 

14, 15 
(19:30) 

– С. Довлатов «Ослик должен быть худым» (прем’єра; 

сентиментальний детектив) 

Київський державний академічний театр ляльок: 

1, 12 
(12:00) 

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

2 
(11:00) 

– C. Ципін «Солом’яний бичок» (вистава для дітей від 3-х ро-

ків) 

2 
(13:00) 

– Є. Шварц «Попелюшка» (вистава для дітей від 4-х років) 

2, 10 
(16:00) 

– Є. Огородній «Пітер Пен» за казкою Дж. Баррі (вистава для 

дітей від 5-ти років) 

3, 17 
(11:00), 

10 

(13:00) 

– Г. Усач, С. Єфремов «Троє поросят» (вистава для дітей від 3-

х років) 

3 
(13:00), 

8, 13 
(12:00) 

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

рової (прем’єра; вистава для дітей від 3-х років) 

3 
(16:00) 

– Н. Гернет «Чарівна лампа Аладдіна» (вистава для дітей від 4-

х років) 

5 
(12:00) 

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

від 3-х років) 
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Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

2 
(11:00) 

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

рія; для дітей від 3-х років) 

3 
(11:00) 

– Є. Борисова «Буратіно» за мотивами казки О. Толстого (ви-

става для дітей від 4-х років) 

6 
(11:00) 

– М. Шувалов «Кіт у чоботях» за казкою Ш. Перро (вистава 

для дітей від 3-х років) 

9 
(11:00) 

– Н. Гернет «Гусеня» (прем’єра; інтерактивна казка для дітей 

від 3-х років) 

10 
(11:00) 

– С. Коган, С. Єфремов «Еще раз о Красной Шапочке» (виста-

ва-гра для дітей від 3-х років) 

13 
(11:00) 

– Г. Усач, С. Єфремов «Котик та Півник» за українськими на-

родними казками (вистава для дітей від 3-х років) 

16 
(11:00) 

– Г. Усач, С. Єфремов «Троє поросят» (віршована комедія; ви-

става для дітей від 3-х років) 

17 
(11:00) 

– І. Заграєвська «Дикі лебеді» за мотивами казки Х. К. Андер-

сена (вистава для дітей від 4-х років) 

20 
(11:00) 

– А. Мілн, інсценізація С. Єфремова «Вінні-Пух» (казка-

комедія для дітей від 3-х років) 

23 – С. Маршак «Терем-теремок» (казка-забавка для дітей від 3-х 

6 
(12:00), 

17 
(16:00) 

– О. Толстой «Золотий ключик» (вистава для дітей від 3-х ро-

ків) 

7 
(12:00), 

9 
(11:00), 

17 
(13:00) 

– С. Брижань «Івасик-Телесик» (вистава для дітей від 3-х ро-

ків) 

 

 

 

 

9, 16 
(13:00) 

– В. Швембергер «Марійка і ведмідь» (вистава для дітей від 3-

х років) 

9, 16 
(16:00) 

– Б. Заходер «Дюймовочка» за казкою Х. К. Андерсена (виста-

ва для дітей від 4-х років) 

15 
(12:00) 

– М. Петренко «Про курочку Рябу та сонечко золоте» (вистава 

для дітей від 3-х років) 

16 
(11:00) 

– Є. Гімельфарб «Вовк і козенята» (вистава для дітей від 3-х 

років) 

 Мала зала 

10 

(11:00), 

14 

(12:00) 

– Р. Неупокоєв «A Mouse and the pink ribbon, або Мишка та 

рожева стрічка» (прем’єра; вистава для дітей від 4-х років) 
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(11:00) років) 

24 
(11:00) 

– С. Куралех «Золушка» за кіносценарієм Є. Шварца (вистава 

для дітей від 4-х років) 

Театр «Актор»:  

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

В. Шендеровича «Потерпевший Гольдинер») 

6 – М. Жванецький «Одеські дачі» (акторське кабаре) 

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

 Верхня сцена 

2 – Н. Уварова «Шахрайки?.. Лесбійки?!! Красуні!» (дуже 

сучасна комедія; вистава без антракту) 

8 – Н. Халезин «Упс!.. Я пришѐл» (комедія-притча людського 

життя) 

9 – А. Арканов, Г. Горин «Маленькие комедии большого дома» 

(любовна серенада з антрактом) 

16 – Т. Малярчук «Еротичні сни нашого міста» (фантасмагорія 

для дорослих) 

21, 22 – Б. Срблянович «Ролевые игры» (прем’єра; комедія «не по-

дитячому») 

23 – Н. Уварова «Сватовство монтѐра» (інтимна комедія-

водевіль) 

 Нижня сцена 

10 – В. Кино «Любовь – наркотики – шансон» (сповідь зірки) 

15 – А. Чехов «Беззахисні створіння» (прем’єра; комедія з антра-

ктом та фуршетом) 

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

24 – В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (прем’єра; пристрасті 

на паркеті) 

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

 Верхня сцена 

2 – С. Тейлор «Путешествие на волшебный остров» (казковий 

сон для дітей з 4-х років та дорослих) 

3 – С. Козлов «Как львенок и черепаха пели песню» (неймовірні 

пригоди в Африці; для дітей з 4-х до 12-ти років) 

9 – Н. Осипова «Волшебная косточка» (чарівна казка; для дітей 

з 4-х років) 

10 – А. Воробьев «Красная Шапочка и огненный петух» (вистава-

урок для юних пожежників; для дітей з 4-х років) 

16 – М. Кропивницький «Івасик-Телесик» (український народний 

трилер; для дітей з 4-х років) 

23 – Н. Уварова «Фізкультура для Баби Яги» (ну д-у-у-уже добра 

казка; для дітей з 3-х до 10-ти років) 
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24 – Н. Уварова «Божья коровка спасает мир» (казка із життя 

комах; для дітей з 4-х до 12-ти років) 

 Нижня сцена 

1 – В. Орлов «Золоте курчатко» (казка-мюзикл; для дітей з 3-х 

років) 

8 – Г. Остер «Весенняя сказка» (стара казка на новий лад; для 

дітей з 3-х до 11-ти років) 

15 – А. Пушкин «У Лукоморья» (казки Пушкіна; для дітей з 3-х 

років) 

17 – М. Смілянець «Абетка гарних манер» (прем’єра; казка-урок 

від кота Мурчика) 

22 – А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска» 

(прем’єра; детектив на проїжджій частині; для дітей від 4-х 

років) 

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

7, 28 
(20:00) 

– «Женщина на миллион» (філософська комедія за п’єсою Е. де 

Філіппо). Антрепризна вистава за участю акторів київських 

театрів 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

7 – «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 

27 – 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 Національного історико-архітектурного музею «Київська фор-

теця» (вул. Госпітальна, 24а): 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ) 

2 – Э. Потинье «Танго втроем» (прем’єра комедії; до 5-річчя 

театру) 

У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»: 

13 
(20:00) 

– Р. Бэккер «Дикарь Forever, или Несколько слов в защиту пе-

щерного человека» (шоу одного актора за участю Д. Суржико-

ва) 

14 
(20:00) 

– «Facebook. Post scriptum» (інтерактивна моновистава у вико-

нанні Ю. Дяка) 
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ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

Гастролі Полтавського академічного обласного українського музич-

но-драматичного театру ім. М. В. Гоголя 

21 – Г. Квітка-Основ’яненко, музика К. Стеценка «Сватання на 

Гончарівці» (музична комедія на 2 дії) 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

2 «Від Гайдна до Бернстайна» 

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

України І. Кучер (віолончель), з.а. України І. Пліш (сопрано), 

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

В. Балаховська (орган), К. Баженова (фортепіано) 

4 Музика Й. С. Баха 

– І. Харечко (орган) 

5 – І. Іщак (контртенор), М. Сидоренко (орган), Н. Фоменко 

(клавесин), О. Конопляна (скрипка) 

6 Музика доби бароко 

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

І. Калиновська (орган), В. Чікіров (ліричний баритон) 

7 «Віденські вечори» (концерт перший) 

– Тріо «Равісан», С. Котко (колоратурний бас), Г. Бубнова 

(орган) 

8 Німецька органна музика 

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

9, 15 Концерти слухачів міжнародної «Літньої музичної 

академії» 2016 

– Оркестр Ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського 

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

диригент – з.д.м. України І. Андрієвський 

12 «Віденські вечори» (концерт другий) 

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

України В. Кошуба (орган), Т. Рой (флейта), К. Баженова 

(фортепіано) 

13 «Віденські вечори» (концерт третій) 

– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України В. Кошуба (орган) 

14 – М. Сидоренко (орган), Т. Рой (флейта), К. Баженова 

(фортепіано) 

16 «Народне джерело» 

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

(колоратурний бас), Г. Бубнова (орган) 
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18 Музика ХХ сторіччя 

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

І. Калиновська (орган) 

19 Музика доби бароко 

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

баритон), І. Харечко (орган) 

20 Музика Й. С. Баха та французьких композиторів 

– М. Сидоренко (орган) 

21 – З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), з.а. України  

Н. Пилатюк (скрипка), І. Харечко (орган), Т. Войтех 

(фортепіано) 

22 Адажіо, марші, токати 

– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

23 – Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського, І. Харечко 

(орган), Н. Фоменко (клавесин), диригент – художній керівник 

ансамблю, н.а. України В. Іконник-Захарченко 

26 Золота доба романтизму 

– Тріо «Равісан», І. Іщак (контртенор), з.а. України  

Н. Кравченко (фортепіано), Г. Бубнова (орган) 

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

29 Вечір романтичної музики 

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

Г. Бубнова (орган) 

30 Заключний концерт сезону 

– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України І. Пліш (сопрано), 

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

Балаховська (орган), С. Котко (колоратурний бас), К. Баженова 

(фортепіано), Н. Фоменко (клавесин) 

Національна опера України: 

9, 10 – Закриття 148-го театрального сезону (гала-концерт на 2 дії) 

Національний цирк України: 

1 
(18:00), 

2 
(16:00), 

3 
(12:00) 

– «Клоуни FOREVER» (циркова програма) 

Будинок кіно: 

2 
(20:00) 

– «Летняя классика для всех» (нова програма). Концерт класи-

чної музики у виконанні оркестру «Віртуози Києва» (головний 

диригент – Д. Яблонський) 
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Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

7 (перенос концерту з 20.06.2016) – «Legengs of rock» («Легенди 

року»). Рок-хіти у виконанні Д. Маккаферті (Dan McCafferty, 

Nazareth), Д. Нопфлера (David Knopfler, Dire Straits), Д. Уайта 

(Doogie White, Rainbow), Т. Оуенса (Timothy «Ripper» Owens, 

Judas Prist) 

24 
(18:00) 

– Концерт українського фольклорного ансамблю пісні і танцю 

«Viter» (м. Едмонтон, Канада) 

У приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок» (філія Київського 

національного музею російського мистецтва, вул. Шовковична, 17/2): 

1 – Концерт класичної музики за участю асистентів-стажистів 

Нац. музичної академії України ім. П. Чайковського: Ю. Шпиг 

(сопрано), Т. Бондарь (сопрано), Р. Фотуйма (саксафон),  

Н. Королько (концертмейстер)  

 Фестиваль камерної музики «Шоко-Класика» 

3 – Мазурки Ф. Шопена у виконанні Б. Федорова (фортепіано) 

У приміщенні галереї «АртПРИЧАЛ» (вул. Набережно-Хрещатицька, 10, при-

чал № 2): 

5 
(20:00) 

– «MARU». Спільний проект бас-гітариста рок-гурту «Океан 

Ельзи» Д. Дудка і джазової співачки О. Лукачової 

У приміщенні «TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL» (вул. Ольгинська, 6): 

7 
(18:30) 

– «Іван Миколайчук. Той, хто впіймав час (життєпис у семи 

картинах: від "Сну" до "Вавилону ХХ")». До 75-річчя від дня 

народження кіноактора, режисера, сценариста з.а. УРСР  

І. Миколайчука (1941–1987) 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

протягом 

місяця 
– «Магдебурзьке право – основа Європи» (документи та 

печатки) 

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

АТО 

– «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми кін-

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

ткані вироби) 

 – «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Виставка 

експонатів періоду 1922–1991 рр. з фондів музею (вироби з 

порцеляни, кераміки, скла і металу, агітплакати, газети то-

що) 

 − «З історії грошового обігу в Україні» 
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Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

до 17 – «Графіті для Анни». Живопис київської художниці  

К. Косьяненко (в рамках II Міжнародного фестивалю мис-

тецтв «Анна-фест») 
 Будинок митрополита 

до 8 – «Конституційний вимір українського державотворення». 

Виставка до 20-ї річниці Конституції України (за докумен-

тами центральних державних архівів України та Держав-

ного архіву Закарпатської області) 

до 15 – «Скарби княжої церкви св. Миколая» (в рамках мистець-

кого проекту н.х. України М. Отковича «Нація, історія, ку-

льтура») 
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 (Австра-

лія) 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 

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 Заборовсь-

кого»: 
протягом 

місяця 
– «Софія Київська очима юних художників». Виставка 

творів студентів київських мистецьких вищих навчальних 

закладів та учнів середніх художніх шкіл 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(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 Володими-

ра Великого (бл. 956−15.07.1015) 
(корпус № 4) – «Друковано в святій Успенській Києво-Печерській ла-
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врі» (до 400-річчя заснування друкарні Києво-Печерської 

лаври) 
(корпус № 4) – Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 

 Перший ярус Дзвіниці Успенського собору 

до 16 – «У скарбниці ЮНЕСКО. Музей Краківських 

соледобувних підприємств "Величка"». Виставка 

художніх фотографій 

Національний музей літератури України: 

до 17 – «Я сотворив собі свій світ». Літературна виставка до 145-

річчя від дня народження українського письменника, 

громадського діяча і політика В. Стефаника  

з 5 – Виставка «Порцелянові ляльки та дитячі іграшки з колекції 

Л. Соколова та книги для дітей з фондів Музею літератури та 

Національної бібліотеки України для дітей» 

з 25 – «...доторкнутися до людини». Літературна виставка до 85-

річчя від дня народження українського літературознавця, 

літературного критика, громадського діяча, дисидента 

радянських часів Героя України І. Дзюби  

Київський національний музей російського мистецтва: 

з 8 – «В єдиному просторі» (мистецтво 1970–1980 рр.; з колекції 

музею) 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

до 3 – «Запрошення на казковий бал». Виставка дитячих робіт з 

фондів філії 

до 7 – «Зелено-блакитна Хорватія». Фотовиставка М. Врдоляка (з 

нагоди Дня державності та Дня збройних сил Республіки 

Хорватії) 

Національний музей Т. Шевченка: 

з 11 – Живопис С. Грущенка (м. Київ) 

 – «Рани». Фотопроект американського фотохудожника 

українського походження Й. Сивенького 

з 20 – Живопис В. Кабаченка (м. Одеса) 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

протягом 

місяця 
– «Літо. Квіти. Ювілей». Кераміка В. Томашевської (м. 

Київ) 

 – Гобелени н.х. України Л. Жоголь (1930–2015) з колекції 

музею 
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 – «М. П. Фантастична реальність». Ретроспективна вистав-

ка творів н.х. України М. Примаченко (1909–1997), присвя-

чена 80-річчю початку виставкової діяльності художниці 

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

протягом 

місяця 
– «Вірменська спадщина». Документальна фотовиставка з 

нагоди 225-річчя проголошення Дня ікони Вірменської 

Богородиці (за сприяння громадської організації «Спілка 

вірмен України») 

 – «Art&Science. Наука про мистецтво». Виставка творів з 

колекції музею 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 2 – «Дороги, що переплелися». Колекція етноодягу 

(авторські моделі жіночого та чоловічого вбрання) О. 

Литвин та Я. Сахра (м. Коломия, Івано-Франківська обл.) 
протягом 

місяця 
– «Яворівська іграшка». Виставка з колекцій Музею 

етнографії та художнього промислу НАН України (м. 

Львів), Національного центру народної культури «Музей 

Івана Гончара», приватної колекції майстрів з виготовлення 

дерев’яних забавок О. Когут та О. Сойки (м. Яворів, 

Львівська обл.) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 3 – «Простори душі». Арт-проект Х. Гайдамаки (м. Київ) 

6–11 – «Літній арт-вернісаж». Передаукціонна виставка живопи-

су українських художників  

13–26 – «Портрети». Живопис Г. Константюк (м. Львів) 
протягом 

місяця 
– «Дніпро та київська гавань». До 200-річчя судноплавства 

по Дніпру та 120-річчя київської гавані 

 – «Як не посварилися в Києві…». Виставковий проект (ме-

моріальні експонати з фондів музею) 

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

торії міста Києва»): 

протягом 

місяця 
– «Наш Сікорський». Історико-меморіальний виставковий 

проект, присвячений українському та американському авіа-

конструктору І. Сікорському (1889–1972) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 
– «Кіновсесвіт Юрія Іллєнка та Івана Миколайчука». 

Виставка до 80-річчя від дня народження кінорежисера, 

оператора н.а. України Ю. Іллєнка (1936–2010) та 75-річчя 

від дня народження кіноактора, режисера, сценариста з.а 

УРСР І. Миколайчука (1941–1987) 
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 – «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 
– «Довге життя у театрі». До 130-річчя від дня народження 

з.а. УРСР Є. Хуторної (1886–1980) 
 – Фотовиставка «Заньковецька і Київ» 
 − «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.» 

Музей книги і друкарства України: 

до 12 – «Рівновага». Графіка О. Денисенка (м. Львів) 
протягом 

місяця 
– «Життя як дивний сад». Живопис Н. Найди 

Музей сучасного мистецтва України: 

протягом 

місяця 
– «Настрій міста». Виставка творів з колекції музею 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
– «Володимир Різниченко: мандри невтомного серця».  

Виставка карикатур, особистих речей українського вченого 

в галузі геології, географії, художника, поета, перекладача  

В. Різниченка (1870–1932) 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

до 2 – «Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі…». Живопис 

київської художниці К. Калініної (музей Лесі Українки). До 

120-річчя написання І. Франком збірки творів «Зів’яле листя» 

5–26 – Живопис А. Литвиненко 

з 29 – «Академія – музею». Виставка творів, подарованих 

викладачами та випускниками НАОМА (музей Лесі 

Українки). До 160-річчя від дня народження І. Франка  

(у рамках проекту «Мистецька галерея») 

Музей гетьманства: 

4–23 – «Де козак – там і Україна». Виставка живопису та 

патріотичного плаката художника, учасника АТО  

Ю. Неросліка 

 – «Я відкриваю свій світ». Живопис юної художниці  

Л. Дорошенко (м. Покровськ, Донецька обл.) 
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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: 

до 4 – Виставка до 120-річчя від дня народження українського 

та російського літературо- і мистецтвознавця, академіка АН 

СРСР, почесного доктора світових університетів  

М. Алексєєва (1896–1981; світлини, рукописи, видання) 

до 9 – Виставка художниці, майстрині батика Т. Максимової (м. 

Біла Церква, Київська обл.) 
протягом 

місяця 
– Виставка до 125-річчя від дня народження українського 

письменника П. Й. Панча (1891–1978) 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

Арсенал»: 

до 10 – «Формування ідентичності». Виставка творів грузинських 

художників А. Шадунелі, Л. Міндіашвілі, Д. Сумбадзе,  

Н. Зіракашвілі, Д. Табатасзе, Д. Мескі, Т. Мчедлішвілі 

(графіка, інсталяції, живопис, скульптура, фотографія, 

відео) 
протягом 

місяця 
– Арт-проект «Малевич +». Виставка творів В. Єрмілова, 

А. Петрицького, О. Богомазова, К. Малевича та ін. (колек-

ція українського авангарду з фондів «Мистецького Арсена-

лу») 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 3 – VІ Всеукраїнська трієнале живопису 

14–31 – VIII Всеукраїнська художня виставка-конкурс ім.  

Г. Якутовича 

20–31 – Художня виставка «Краса навколо» (організатор – громад-

ське об’єднання «Барви життя») 

Будинок актора: 

1–31 – «На чарiвних сходинках кенаси». Живопис Е. Бекетової,  

В. Хадеєва, Д. Пастушенка, Р. Мусієнка 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

«АВС-арт»: 

до 9 – «Дивина звичайна». Квіткові мотиви у творчості П. Бевзи, 

Г. Глюка, С. Григор’єва, А. Гуренка, Л. Задорожної, В. 

Зарецького, Ю. Зорка, Е. Контратовича, А. Мартона, О. 
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Ясенєва та ін. 

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

з 8 – Виставка фотографій групи «Горсад» 

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

протягом 

місяця 
– «Лондон – Київ». Виставка творів О. Стахова-

Шульдиженка (1922–1988) та об’єктів А. Жмайло, 

виконаних за мотивами монументальних творів і паперової 

пластики художника 

Арт-центр Я. Гретера: 

до 3 – «Близько». Персональний проект живописця І. Мікули  

(м. Львів) 

з 14 – «Спільні риси». Проект М. Зражаєвої (м. Київ) та  

Л. Панчишина (м. Львів) 

Галерея «36»: 

протягом 

місяця 
– Виставка творів художників галереї 

«Dymchuk Gallery»: 

протягом 

місяця 
– «Which way…» Фотовиставка Л. Аггер, Б. Агербо (Данія), 

В. Воротньова (м. Київ) 

«КалитаАртКлуб»: 

до 10 – «Розсекречені малюнки». Графіка Б. Єгіазаряна (м. Київ) 

«Карась Галерея»: 

до 19 – «Звичайні рухи». Живопис Е. Потапенкова та  

С. Корнієвського (м. Київ) 

«KZ ART ROOM Gallery»: 

до 6 – «Saludo Cuba». Проект М. Громенко (м. Київ) 

«Митець»: 

1–9 – Виставка творів сучасних українських художників 

11–20 – Виставка творів сучасних художників Івано-Франківської 

області 

21–30 – Виставка творів родини Волобуєвих 

«НЮ АРТ»: 

до 16 – «Я рисую небо». Перша виставка живопису економіста і 

експерта І. Акімової 

PinchukArtCentre: 

протягом – «Втрата. Спомин про Бабин Яр». Міжнародна групова 
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місяця виставка за участю К. Болтанскі (Франція), Б. де Брьойкере 

(Бельгія), Д. Хольцер (США) 

 Дослідницька платформа PinchukArtCentre представляє: 
протягом 

місяця 
– «Провина». Виставка творів С. Браткова, М. Кадана, А. 

Кахідзе, Ю. Лейдермана, М. Рідного, Л. Хоменко, Групи 

швидкого реагування (художня група Fast Reaction Group), 

Фонду Мазоха 
 – «Перетворення». Живопис О. Голосія (1965–1993), Е. Ко-

лодія, О. Ройтбурда, В. Цаголова, І. Чичкана, С. Мартинчик 

та І. Стьопіна, Інституції нестабільних думок (О. Гнилиць-

кий, Л. Заяць) 
 – «Виставка». Проект Л. Наконечної в рамках «PAC-UA 

Переосмислення» 

«Парсуна»: 

з 14 – «Миттєвості літа». Графіка та авторські ляльки українських 

художників 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

протягом 

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

лонської, Г. Григор’євої, О. Агафонова, П. Фішеля, С. Ка-

рунської, В. Захарчук, С. Григор’єва (молодший), І. Гри-

гор’єва 

«Триптих Арт»: 

до 12 – «Народження Світу». Живопис В. Подлевського (м. Київ) 

Центр української культури та мистецтва: 

до 27 – «Культурний простір Донеччини. Людмила Огнєва: україн-

ське вишиття». Ретроспективна виставка творів майстрині-

вишивальниці Л. Огнєвої (м. Донецьк) 

«ЦЕХ»: 

до 16 – «З життя відпочивальників». Скульптура Є. Петрова  

(м. Одеса) 

«Щербенко Арт Центр»: 

до 16 – «Краєвид: ілюзії». Проект Я. Присяжнюка (м. Київ) 

«Я Галерея»: 

до 11 – «Світла трава». Проект художника-примітивіста  

Д. Молдованова (м. Миколаїв) 

У приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

до 9 – «Україна: шлях до миру!». Виставка творів юних 

http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor
http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor
http://triptych-art.com/index.php?option=com_content&view=article&id=657:2011-06-29-10-34-10&catid=11:2012-02-25-15-36-56&Itemid=6&lang=uk
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художників – переможців та фіналістів IV Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнка 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ЛИПЕНЬ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

 01.07  – День архітектури України 

08.07  – День родини 

17.07  – День етнографа 

28.07  – День хрещення Київської Русі-України 

30.07  – Міжнародний день дружби 

***  

1 – 90 років від дня народження Луб’яного Володимира Яковича, укра-

їнського оперного співака (бас), народного артиста України (1926–1991). 

– 90 років від дня народження Пелехатого Дем’яна Кузьмича, україн-

ського диригента, педагога, народного артиста України (1926–1994). 

– 80 років від дня народження Тищенко Галини Володимирівни, україн-

ського майстра монументально-декоративного (вітраж) та декоративно-ужитко-

вого мистецтва (гобелени), педагога (1936). 

– 75 років від дня народження Корчинського Мирослава Титовича, 

українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1941). 

– 75 років від дня народження Лисенка Віталія Романовича, україн- 

ського хорового диригента, педагога, народного артиста України (1941–1999). 

– 70 років від дня народження Бернацького Івана Йосиповича, україн-

ського актора театру і кіно у США, народного артиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Здоренка Віктора Михайловича, україн-

ського диригента, педагога, народного артиста України (1946). 

2 – 110 років від дня народження Андрусіва Петра Стефановича, україн-

ського живописця, графіка, ілюстратора, іконописця, педагога, громадського 

діяча у США (1906–1981). 

– 70 років від дня народження Леуса Віталія Миколайовича, україн- 

ського прозаїка, публіциста (1946). 

– 55 років від дня народження Роднянського Олександра Юхимовича, 

українського режисера-документаліста, сценариста, теле- і кінопродюсера, за-

служеного діяча мистецтв України (1961). 

3 – 75 років від дня народження Горпенка Володимира Григоровича, 

українського кінорежисера, актора, кінознавця, педагога (1941). 

– 75 років від дня народження Которовича Богодара Антоновича, укра-

їнського скрипаля, диригента, педагога, народного артиста України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941–2009). 
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– 70 років від дня народження Щегельського Павла Григоровича, укра-

їнського поета, прозаїка, гумориста (1946). 

4 – 125 років від дня народження Панча (справж. – Панченко) Петра Йо-

сиповича, українського прозаїка, автора казок для дітей, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1891–1978). 

– 80 років від дня народження Пономарьова Віктора Васильовича, 

українського живописця, графіка, майстра монументально-декоративного 

мистецтва, заслуженого художника України (1936). 

– 80 років від дня народження Попудренка Владилена Антоновича, 

українського актора театру, народного артиста України (1936). 

– 75 років від дня народження Янівського Богдана-Юрія Ярославовича, 

українського композитора, піаніста, педагога, народного артиста України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941–2005). 

5 – 80 років від дня народження Полатайка Яреми Миколайовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева), заслуженого художника України (1936). 

– 65 років від дня народження Чишка Віталія Сергійовича, україн- 

ського історіографа, біобібліографа, громадського діяча (1951–2003). 

6 – 150 років від дня народження Кохановської Августи Йосипівни, 

українського живописця, етнографа польського походження (1866–1927). 

– 120 років від дня народження Коцюбинської Наталі Антонівни, 

українського мистецтвознавця, поетеси, політичної діячки (1896–1937). 

– 60 років від дня народження Опариної Тетяни Станіславівни, 

української актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1956). 

7 – 95 років від дня народження Яцика Петра Дмитровича, канадського 

бізнесмена і мецената українського походження (1921–2001).   

– 90 років від дня народження Міщенко Єфросинії Іванівни, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство, розпис кераміки), 

заслуженого майстра народної творчості України (1926). 

8 – 95 років від дня народження Литовченка Івана Семеновича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового (художнє ткацтво) та монументально-

декоративного мистецтва (мозаїчні панно), заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1921–1996). 

– 80 років від дня народження Чемериса Валентина Лукича, українсько-

го прозаїка, публіциста, заслуженого працівника культури України (1936). 

– 70 років від дня народження Шаварського Олега Микитовича, 

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

– 55 років від дня народження Ільїнської Світлани Миколаївни, україн-

ського кінорежисера, сценариста (1961). 

9 – 80 років від дня народження Ластовецького Миколи Миколайови-

ча, українського театрального актора, народного артиста України (1936). 

− 75 років від дня народження Терена (Таран) Віктора Васильовича, 

українського поета, громадсько-політичного діяча (1941). 



 21 

– 70 років від дня народження Афоніна Віктора Андрійовича, українсь-

кого графіка, педагога, заслуженого художника України (1946). 

– 60 років від дня народження Гресик Ірини Станіславівни, українсько-

го графіка, живописця, заслуженого художника України (1956). 

10 – 140 років від дня народження Садовського Івана Івановича, украї-

нського актора театру, народного артиста УРСР (1876–1948). 

– 80 років від дня народження Пилипчука Ростислава Ярославовича, 

українського театро- і літературознавця, історика культури, педагога, заслуже-

ного діяча мистецтв України (1936–2014). 

– 80 років від дня народження Сергєєва Валентина Дмитровича, україн-

ського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1936). 

– 75 років від дня народження Медвідя Любомира Мирославовича, 

українського живописця, педагога, народного художника України (1941). 

– 75 років від дня народження Палійчука Олексія Андрійовича (Олекса 

Палійчук), українського поета, прозаїка, журналіста, педагога (1941). 

11 – 160 років від дня народження Левченка Петра Олексійовича, укра-

їнського живописця, графіка, майстра інтер’єрних композицій (1856–1917). 

– 80 років від дня народження Винокурова Семена Пилиповича, україн-

ського кінорежисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1936). 

12 – 75 років від дня народження Мережина Павла Васильовича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури 

України (1941). 

13 – 85 років від дня народження Більського Едуарда Антоновича, 

українського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Держав- 

ної премії СРСР (1931). 

15 – 100 років від дня народження Подерв’янського Сергія Павловича, 

українського живописця, графіка, педагога, народного художника України 

(1916–2006). 

– 75 років від дня народження Бондарець Ганни Савівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (килими), заслуженого майстра 

народної творчості України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шев-

ченка (1941–2009). 

16 – 95 років від дня народження Кокіна Михайла Олександровича, 

українського живописця, народного художника України (1921–2009). 

– 65 років від дня народження Кондратовської Надії Дмитрівни, україн-

ської актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1951). 

– 65 років від дня народження Романчука Олега Костянтиновича, 

українського прозаїка, публіциста (1951). 

– 60 років від дня народження Шовкошитного Володимира Федорови-

ча, українського поета, прозаїка, видавця, громадсько-політичного діяча (1956). 
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17 – 145 років від дня народження Колесси Філарета Михайловича, 

українського етнографа, фольклориста, літературо- та музикознавця, компози-

тора, засновника українського етнографічного музикознавства (1871–1947). 

– 80 років від дня народження Нікітіна Петра Івановича, українського 

театрального актора, народного артиста України (1936–2005). 

18 – 100 років від дня народження Діденко Ольги Петрівни, 

українського археолога, краєзнавця, фольклориста, етнографа, музейного та 

громадського діяча (1916–2010). 

– 80 років від дня народження Іллєнка Юрія Герасимовича, 

українського кінорежисера, оператора, сценариста, педагога, народного артиста 

України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1936–

2010). 

– 140 років від дня смерті Сошенка Івана Максимовича, українського 

живописця, іконописця, педагога (1807–1876). 

19 – 50 років від дня народження Дзюби (Мурзенко) Тетяни Анатоліїв-

ни, української поетеси, прозаїка, критика, літературознавця, публіциста (1966). 

20 – 115 років від дня народження Борисова Валентина Тихоновича, 

українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1901–

1988). 

– 65 років від дня народження Сапона Володимира Миколайовича, 

українського поета, прозаїка, заслуженого журналіста України (1951). 

– 55 років від дня народження Скарги Юлії Борисівни, української актри-

си театру і кіно, заслуженої артистки України (1961). 

21 – 110 років від дня народження Теліги Олени Іванівни, української 

поетеси і громадської діячки (1906–1942). 

− 90 років від дня народження Ніколаєвої Олени Петрівни, української 

театральної актриси, першого диктора Українського телебачення (1926−2009). 

– 85 років від дня народження Гнєдаша Вадима Борисовича, україн- 

ського диригента, педагога, народного артиста України (1931). 

– 75 років від дня смерті Лепкого Богдана Сильвестровича, українсько-

го поета, прозаїка, літературознавця, критика, перекладача, історика літератури, 

видавця, публіциста, громадсько-культурного діяча, художника (1872–1941). 

22 – 125 років від дня народження Пилипенка Сергія Володимировича, 

українського прозаїка, байкаря, літературного критика, громадського діяча 

(1891–1934). 

– 75 років від дня народження Міщенко Лариси Василівни, 

українського художника монументального мистецтва, заслуженого художника 

України (1941). 

– 70 років від дня народження Баришевої Наталії Здиславівни, україн- 

ської артистки балету, педагога-репетитора, народної артистки України (1946). 
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– 65 років від дня народження Верес Валентини Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво), заслуженого 

художника України (1951). 

– 30 років від дня смерті Ужвій Наталі Михайлівни, української актриси 

театру і кіно, народної артистки СРСР, лауреата державних премій СРСР, 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, Героя Соціалістичної Праці (1898–

1986). 

23 – 150 років від дня народження Карбульки Йосифа Йосифовича, 

українського композитора, скрипаля, диригента, педагога чеського походження 

(1866–1920). 

– 75 років від дня смерті Кушнерика Федора Даниловича, українського 

кобзаря (1875–1941). 

24 – 70 років від дня народження Бровуна Марка Матвійовича, україн-

ського театрального режисера, народного артиста України, лауреата Національ-

ної премії України імені Тараса Шевченка (1946–2012). 

– 55 років від дня народження Блащук Людмили Сергіївни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва, заслуженого майстра 

народної творчості України (вишивка; 1961). 

25  – 150 років від дня народження Левицького Модеста Пилиповича, 

українського прозаїка, перекладача, композитора, культурного діяча, педагога 

(1866–1932). 

– 85 років від дня народження Соболєва Фелікса Михайловича, україн-

ського режисера науково-популярного кіно, заслуженого діяча мистецтв УРСР, 

лауреата Державної премії СРСР (1931–1984). 

26 – 85 років від дня народження Дзюби Івана Михайловича, 

українського літературознавця, публіциста, критика, громадського діяча, Героя 

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

27 – 85 років від дня народження Рибачук Ади Федорівни, українського 

майстра монументально-декоративного мистецтва, живописця, графіка, 

скульптора (1931–2010). 

– 80 років від дня народження Гурського Анатолія Івановича, україн- 

ського актора театру, народного артиста України (1936). 

– 80 років від дня народження Мельникова Жана Олександровича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, сценографа, 

народного артиста України (1936). 

28 – 80 років від дня народження Косінова Олександра Павловича, 

українського режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1936–2005). 

– 75 років від дня народження Камінецького Ярослава Григоровича, 

українського педагога, вченого, поета (1941). 

– 70 років від дня народження Григорович Оксани Євгенівни, україн- 

ської кіноактриси, режисера (1946). 
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– 70 років від дня народження Слабошпицького Михайла Федотовича, 

українського прозаїка, критика, літературознавця, публіциста, громадського  

діяча, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1946). 

29 – 55 років від дня народження Кикотя Валерія Михайловича, украї-

нського поета, перекладача, прозаїка (1961). 

30 – 155 років від дня народження Яновської Любові Олександрівни, 

українського прозаїка, драматурга, громадського діяча (1861–1933). 

– 80 років від дня народження Марцинюка Миколи Миколайовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), 

заслуженого майстра народної творчості України (1936). 

– 75 років від дня народження Мамченка Олега Миколайовича, україн-

ського оперно-симфонічного диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1941). 

31 – 80 років від дня народження Волошинова Олега Васильовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1936). 

– 80 років від дня народження Гужви Валерія Федоровича, українського 

поета, прозаїка, публіциста, сценариста, перекладача (1936). 
– 70 років від дня народження Шевченка Володимира Дмитровича, 

українського артиста цирку (дресирувальник хижаків), народного артиста Укра-
їни та СРСР (1946–2012). 

 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
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