
 1 

МИСТЕЦЬКИЙ СЕРПЕНЬ–2016  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Фестиваль «Літні музичні промені» (оркестрова музика; 08–26.08, 

Національна філармонія України, м. Київ) 

 IX Фестиваль сучасного театру «Молоко» (02–06.08, м. Одеса) 

 ІХ Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Wiz-

Art» (04–07.08) 

 ХХ Міжнародна книжкова виставка-ярмарок «Зелена хвиля» (04–07.08,  

м. Одеса) 

 ІІ Міжнародний фестиваль мистецтв «Пісенний Спас» (18–22.08,  

м. Житомир) 

 Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ZaxidFest» (19–21.08,  

с. Родатичі, Городоцький р-н, Львівська обл.) 

 Форум української молоді діаспори «Вінниця–2016» (22–27.08) 

 Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир» (24–28.08, м. Львів) 

 VII Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого фольклору «Котилася 

торба...» (24–26.08, м. Дубно, Рівненська обл.) 

 XIV Міжнародний музичний фестиваль «Джаз Коктебель» (25–28.08,  

м. Чорноморськ, Одеська обл.) 

 Музичний фестиваль «СХІД-РОК» (27–28.08, м. Тростянець, Сумська 

обл.) 

 Перша Міжнародна культурно-мистецька акція «Українська фотокнига–

2016» (31.08–10.09, м. Київ) 

 І Фестиваль фільмів для дітей «ФільмФестБук» (01–05.08, дитячий табір 

«Артек-Буковель», Івано-Франківська обл.) 

 Х Всеукраїнський фестиваль української альтернативної музики 

«Бандерштат–2016» (05–07.08, м. Луцьк, Волинська обл.) 

 І Фестиваль документального кіно просто неба Lampa.doc (22–24.07 –  

м. Луцьк; 05–07.08 – м. Умань; 26–28.08 – о. Хортиця, м. Запоріжжя) 

 Фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань! – 2016»  

(05–07.08, с. Урич, Львівська обл., Державний історико-культурний 

заповідник «Тустань») 

 XVII Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони 

Лемківщини» (06–07.08, урочище Бичова, Монастириський р-н, 

Тернопільська обл.) 

 ІІІ Всеукраїнський благодійний музично-мистецький фестиваль Тараса 

Шевченка «Ше.Fest» (13–14.08, с. Моринці, Черкаська обл.) 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 Національний Сорочинський ярмарок під гаслом «Розквітає ярмарок – 

квітне Україна!» (16–21.08, с. Великі Сорочинці, Миргородський р-н, 

Полтавська обл.) 

 Культурно-просвітницький проект «Фестиваль Параджанова на 

Левандівці» (19–28.08, м. Львів) 

 VII Всеукраїнський культурно-мистецький проект «Україна від Трипілля 

до сьогодення в образах сучасних художників» (23.08–25.09, 

Маріупольський художній музей ім. А. І. Куїнджі, Донецька обл.) 

 Урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці незалежності України (24.08,  

м. Київ, майдан Незалежності) 

 Independence Fest (свято для вільних та незалежних людей) з нагоди  

25-річчя незалежності України (24.08, м. Київ) 

 Всеукраїнський фестиваль національних культур «Таврійська родина» 

(26–27.08, Генічеський р-н, Херсонська обл.) 

 Київська книжкова виставка до Дня знань (25–28.08, м. Київ, 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім») 

ТЕАТРАЛЬНІ ВИСТАВИ 

Київський академічний театр «Колесо»: 

25 – П. Саксаганський «Шантрапа» (жарт на 1 дію) 

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

Олени Пчілки «Сужена – не огужена») 

27, 31 – Ж. Ануй «Генерали у спідницях» (французька комедія на 2 

дії тільки для дорослих) 

28 
(15:00) 

– «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) 
(19:00) – Н. Симчич «Ми, Майдан. FB.doc» (прем’єра) 

 Камінна зала 

30 – К. Людвиг «Примадонны» (комедія на 2 дії) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

 Мала сцена 

20 
(11:00, 

13:00) 

– О. Несміян «Ти особливий» (музична казка на 1 дію) 

(18:00) – О. Островський «Вовки та…» (криміналістична комедія на 

3 дії) 

21 
(11:00, 

13:00) 

– К. Драгунська «Догоридригом» (казка-гра на 1 дію) 

21, 27 
(18:00) 

– А. Курейчик «Обережно – жінки!» (мелодраматична 

комедія на 2 дії) 
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27 
(11:00, 

13:00) 

– С. Бєлов, С. Куваєв «Не хочу бути собакою» (казка-гра для 

дітей на 1 дію) 

28 
(11:00) 

– «Вождь червоношкірих» за мотивами оповідання О’Генрі 

(трагікомедія на 2 дії) 
(18:00) – О. Галін «Сирена та Вікторія» (комедія на 2 дії) 

Київський державний академічний театр ляльок: 

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

 Верхня сцена 

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

сучасна комедія; вистава без антракту) 

20 – «Три анекдоти на одну тему» (комедія-детектив про 

подружню зраду) 

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

дитячому») 

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

для дорослих) 

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

 Нижня сцена 

26 – Т. Вільямс «Спогади із присмаком мартіні» (інтимні сцени з 

антрактом) 

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

 Верхня сцена 

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

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

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

сон для дітей з 4-х років та дорослих) 

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

10-ти років) 

26, 27 – М. Смілянець «Країна серйозних» (прем’єра; казка для юних 

мрійників з 4-х до 11-ти років) 

18, 26 
(12:00) 

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

для дітей від 3-х років) 

19 
(12:00) 

27 
(11:00) 

– Ю. Сікало «Кіт у чоботях» за казкою Ш. Перро (вистава для 

дітей від 3-х років) 

20 
(11:00) 

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

ків) 

21, 28 
(11:00) 

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

х років) 

25, 31 
(12:00) 

– Г. Гусарова «Гуси-лебеді» (вистава для дітей від 3-х років) 
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28 – Н. Уварова «Фізкультура для Баби Яги» (ну д-у-у-уже добра 

казка для дітей з 3-х до 10-ти років) 

 Нижня сцена 

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

від кота Мурчика) 

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

дітей з 3-х до 11-ти років) 

30 – А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска» 

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

років) 

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

х років) 

Театр «Тысячелетие»:  

На сцені Малого залу Національного палацу мистецтв «Україна» 

4 – «Плохие парни» (комедія за мотивами однойменної п’єси  

Р. та М. Куні) 

27 
(15:00) 

– «Невероятные приключения Алисы» (інтерактивна вистава 

для дітей за мотивами казок Л. Керролла «Аліса в країні чу-

дес» та «Аліса в Задзеркаллі») 

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

18 
(20:00) 

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

Філіппо). Антрепризна вистава за участю акторів київських 

театрів 

25 
(20:00) 

– «Счастливый горбун» (ексцентрична комедія за п’єсою П. де 

Філіппо). Антрепризна вистава за участю акторів київських 

театрів 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

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

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

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

В. Задніпровського, К. Степанкової, А. Ємцова 

22 – «Два анекдота на ужин» (комедія 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. Бенефіс н.а. України О. Сумської 

У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»: 

30 
(20:00) 

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

пещерного человека» (шоу одного актора за участю Д. Суржи-

кова) 

31 – «Facebook. Post scriptum» (інтерактивна моновистава у вико-
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(20:00) нанні Ю. Дяка) 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

5 – М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Антрепризна вистава за 

участю В. Стєклова (РФ), І. Калниньша (Латвія) та ін. 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

 Фестиваль «Літні музичні промені» (оркестрова музика) 

8 Музичні ремінісценції. Подорож по Європі. Концерт пер-

ший: Італія, Іспанія. А. Вівальді, Дж. Боттезіні, Н. Пага-

ніні, Л. Боккеріні, І. Альбеніс, П. Сарасате 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (худо-

жній керівник і головний диригент – н.а. України В. Матюхін), 

солісти: з.а. України Б. Півненко (скрипка), К. Фейнер (скрип-

ка, Польща), М. Дик (скрипка), С. Клінкова (скрипка), Н. Стець 

(контрабас), К. Супрун (альт) 

9 «Вальс, вальс, вальс» 
– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз), солістки: з.а. України В. Матюшенко (соп-

рано), А. Гордій (флейта) 

10 – Київський камерний оркестр (диригент – В. Протасов), соліст 

– з.а. України А. Остапенко (гітара) 

11 Л. Бетховен – Концерт № 4 для фортепіано з оркестром. Й. 

Брамс – Симфонія № 4 мі мінор 
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – з.д.м. України Н. Пономарчук), соліст – О. 

Гринюк (фортепіано, Велика Британія) 

15 Музичні ремінісценції. Подорож по Європі. Концерт другий: 

Німеччина, Австрія, Чехія, Угорщина. Г. Ф. Телеман, В. А. 

Моцарт, Ф. Крейслер, А. Дворжак, М. Брух, Б. Барток 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (худо-

жній керівник і головний диригент – н.а. України В. Матюхін), 

солісти: В. Жук (скрипка), Т. Журавель (сопрано), К. Худякова 

(скрипка), О. Завада (скрипка), А. Тучапець (альт), І. Онещак 

(альт), В. Буграк (альт) 

16 «Класика у джазовому вимірі». Джазові обробки творів Й. 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Дж. Верді, Дж. Кач-

чіні, Е. Гріга, Дж. Гершвіна, Ф. Сарторі, Т. Альбіноні, П. 

Чайковського 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз), солісти: з.а. України В. Матюшенко (сопра-
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но), Г. Ковтун (кларнет), Д. Мельниченко (труба) 

17 А. Вівальді – «Пори року», А. П’яццолла – «Пори року в Буе-

нос-Айресі» 

– Київський камерний оркестр (диригент – В. Протасов), соліс-

ти: Н. Булат (скрипка), В. Іванов (скрипка), Я. Морозова (скри-

пка), К. Мороз (скрипка), А. Рахманін (скрипка), О. Колесник 

(скрипка), А. Юша-Криса (скрипка) 

18 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

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

тинський (фортепіано) 

22 Музичні ремінісценції. Подорож по Європі. Концерт тре-

тій: Франція, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Фінлян-

дія, Польща. К. Сен-Санс, К. Дебюссі, М. Равель, Б. Бріттен, 

Е. Елгар, Е. Гріг, К. Аттерберг, Я. Сібеліус, Г. Венявський 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (дири-

гент – О. Маринченко), солісти: з.а. України Б. Півненко 

(скрипка), М. Скрипа (скрипка), К. Бондар (скрипка), О. Завада 

(скрипка), І. Онещак (альт), Д. Таванець (фортепіано), Я. Не-

кляєва (арфа) 

23 «Променад-концерт» 
– Київський камерний оркестр, н.а. України В. Борисов 

(direction/violin) 

25 Ф. Мендельсон-Бартольді – Скерцо з музики до драми «Сон 

літньої ночі», Концерт для скрипки з оркестром мі мінор. 

С. Рахманінов – Симфонічні танці 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – В. Протасов), соліст – Є. Кострицький 

(скрипка) 

26 «Планета Голлівуд». Музика до кінофільмів «Зіркові війни», 

«Титанік», «Аватар», «Охоронець», «Агент 007» 
– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – О. Рощак) 

30 – Молдовський національний молодіжний оркестр (диригент –  

Г. Бебешеля, Румунія), соліст – Р. Кроітору (віолончель, Мол-

дова) 

На території Національного культурно-мистецького та музейного комплексу 

«Мистецький Арсенал» (концертний майданчик під відкритим небом «Arsenal 

Open-Air»): 

23 – Концерт культового британського гурту «The Herbaliser» 

(хіп-хоп, джаз, фанк) 
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ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

до 9 – «Магдебурзьке право – основа Європи» (документи та 

печатки) 
протягом 

місяця 
– 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» 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 
протягом 

місяця 
– «Архітектура. Документ і образ» (ескізні проекти буді-

вель, плани, обміри, реконструкції, макети, живописні 

етюди, графічні начерки відомих пам’яток архітектури) 
 Будинок митрополита 

протягом 

місяця 
– «"Земля козаків" очима сирійського мандрівника XVII 

ст.». Міжнародний виставковий проект, присвячений 360-й 

річниці відвідин України Антіохійським патріархом Мака-

рієм 

 – «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-
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кого»: 
протягом 

місяця 
– «Цегла з клеймами київських заводів другої половини 

XIX – початку XX ст.» 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус № 4) 

– «Друковано в святій Успенській Києво-Печерській ла-

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

лаври) 
(корпус № 1) – «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції 

Національного Києво-Печерського історико-культурного 

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

Святого рівноапостольного князя Київського 

Володимира Великого (бл. 956−15.07.1015) 
(корпус № 4) – Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 

Національний художній музей України: 

з 19 – «Спецфонд. Графіка» 

Національний музей літератури України: 

до 10 – Мистецька виставка «Літнє буйноцвіття». Живопис  

О. Савинової 

до 15 – Мистецька виставка «Дует палітри і нот». Графічні 

ілюстрації Г. Полякової до пісень поета-барда Б. Коваля  

(м. Маріуполь, Донецька обл.) 

до 31 – Виставка янголів Луганського музею «Музей на крилах» 

(м. Кремінна, Луганська обл.) 

 До 25-річчя незалежності України 
протягом 

місяця 
– «...доторкнутися до людини...». Літературна виставка до 

85-річчя від дня народження українського 

літературознавця, літературного критика, громадського 

діяча, дисидента радянських часів, Героя України І. Дзюби  

з 22 – Виставка малюнків вихованців Київської дитячої школи 

мистецтв ім. М. Вериківського 

 – Літературно-мистецька виставка «Лицарі духу...в герці за 

Незалежність». Малярство Р. Бончука і сучасна воєнна 

поезія 

з 23 – Літературна виставка «Двадцять п’ять років 

Незалежності: знакові твори сучасної української 

літератури» 

 До 160-річчя від дня народження Івана Франка у рамках 

музейного проекту «ФРАНКО ФЕСТ» 

з 25 – Виставка «Іван Франко: ідея української соборності» 
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(спільно з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України) 

з 27 – Виставка «Книги – морська глибина...» (Іван Франко. 

Книжкова графіка) 

Київський національний музей російського мистецтва: 

протягом 

місяця 
– «В єдиному просторі. Мистецтво 1970–1980-х років» 

(твори живопису та скульптури з колекції музею) 
 – «Врятований шедевр Іллі Рєпіна». Відреставрований пор-

трет Є. В. Сапожнікової (1880 р., полотно, олія) з фондів 

Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна (м. Чугуїв, 

Харківська обл.) 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

2–17 – Виставка дитячих робіт з фондів філії 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 14 – «Володимир Кабаченко. Живопис». Виставка творів  

В. Кабаченка (м. Одеса) 

 – «Nature morte / Nature vivante». Живопис В. Чорноморченко 

(м. Київ) 

2–14 – Живопис Д. Засєди (м. Київ) 

Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка: 

протягом 

місяця 
– «Душа України». Живопис О. Гайдамаки (м. Київ) 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 12 – «Літо. Квіти. Ювілей». Кераміка В. Томашевської  

(м. Київ) 
протягом 

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

музею 

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

колекції музею 

 – «Світ творчості Рабіндраната Таґора: Де душа живе без 

страху…». Виставка репродукцій малюнків та рукописів 

поета, видань перекладів його творів, дослідження творчос-

ті різних років (за підтримки Інституту літератури ім. Т. Г. 

Шевченка НАН України) 
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Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 14 – «На традиціях вічності». Виставка оптичного живопису 

В. Химочки (1950–2016) 
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.) 
 – «Шедеври української народної вишивки» (з фондів му-

зею) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 15 – «Портрети». Живопис Г. Константюк (м. Львів) 

до 16 – «Дніпро та Київська гавань». До 200-річчя судноплавства 

по Дніпру та 120-річчя Київської гавані (з колекції Г. Кір-

кевича) 

до 17 – «Revival. Ukrein. Відродження». Виставка живопису  

А. Преображенської-Ронікер 

з 19 – «Перші». Виставка до 125-річчя з часу поселення україн-

ців в Канаді 

 – Виставка, присвячена українській армії та бійцям АТО 
протягом 

місяця 
– «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 «Духовні скарби України» (вул. Десятинна, 12): 

до 4 – «Маестро портрету». Виставка творів н.х. України  

М. Максименка (м. Житомир) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

до 28 – «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) 
протягом 

місяця 
− «Лесь Курбас. Людина, яка була театром» 

− «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 
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Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

місяця 
– «Довге життя у театрі». До 130-річчя від дня народження 

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

Музей книги і друкарства України: 

з 4 – «Вірю в силу духа…». Виставка до 160-річчя від дня 

народження І. Франка (1856–1916) 

з 8 – «Трагічні скрижалі української науки» (147 біографій мало-

відомих і забутих українських вчених за книгою В. Шенде-

ровського «Хай не гасне світ науки»). За сприяння Всеукраїн-

ської правозахисної організації «Меморіал» ім. В. Стуса 

Музей сучасного мистецтва України: 

протягом 

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

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
– «Мандри невтомного серця. Володимир Різниченко – 

митець та пілігрим». Виставка наукових робіт, фотографій 

з мандрівок, автографів поезій, малюнків українського 

вченого в галузі геології, географії, мандрівника, поета, 

перекладача, художника-карикатуриста В. Різниченка 

(1870–1932) 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

з 5 – «Іван Франко в графіці» (музей Лесі Українки). До 160-

річчя від дня народження І. Франка (у рамках проекту 

«Мистецька галерея») 

з 19 – «Квіти України». Живопис М. Громенко (м. Київ; музей 

Лесі Українки) 

Музей гетьманства: 

до 14 – «25 сестер незалежності». Вишиті ляльки-мотанки сестер 

Наталі й Тетяни Катриченко (до 25-ї річниці незалежності 

України) 

4–31 – «Остання з роду Скоропадських». Виставка до 2-ї річниці 

смерті О. Отт-Скоропадської (1919–2014) 

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 
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1907–1924 рр.) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 29 – Виставка до 125-річчя від дня народження українського пи-

сьменника П. Й. Панча (1891–1978) 

з 24 – Виставка до Дня незалежності України 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

Арсенал»: 

до 7 – Арт-проект «Малевич +». Виставка творів В. Єрмілова,  

А. Петрицького, О. Богомазова, К. Малевича та ін. (колекція 

українського авангарду з фондів «Мистецького Арсеналу») 

 – «Архів застережень». Абстрактно-символічні твори О. Ду-

бовика (до 85-річчя від дня народження митця) 

Центральний будинок художника НСХУ: 

12–28 – Всеукраїнська художня виставка, присвячена Дню 

незалежності України (всі види образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва) 

Будинок актора: 

протягом 

місяця 
– «На чарівних сходинках кенаси». Живопис Е. Бекетової,  

В. Хадеєва, Д. Пастушенка, Р. Мусієнка 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

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

протягом 

місяця 
– Виставка фотографій групи «Горсад» 

Арт-центр Я. Гретера: 

протягом 

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

Л. Панчишина (м. Львів) 

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

до 28 – «Лондон – Київ». Виставка творів О. Стахова-Шульдиженка 

(1922–1988) та об’єктів А. Жмайло, виконаних за мотивами 

монументальних творів і паперової пластики художника 

«Brucie Collections» (вул. Січових стрільців, 55б): 

протягом 

місяця 
– «Ілюзія і шепіт». Фотовиставка Е. Буске (Франція) 

Галерея «36»: 

протягом 

місяця 
– Виставка творів художників галереї 



 13 

«Дукат»: 

до 8 – «Річний звіт». Виставка творів Є. Чернишова (м. Луганськ) 

«Dymchuk Gallery»: 

до 10 – «Which way…» («У якому напрямку»). Проект Л. Аггер (м. 

Копенгаген, Данія), В. Воротньова (м. Київ) 

«Карась Галерея»: 

до 9 – «Hardcore». Інсталяція, скульптура С. Панасенка 

з 11 – «Київський пейзаж». Групова виставка українських 

художників 

«KZ ART ROOM Gallery»: 

до 2 – «Cognitio Rerum». Графіка К. Білан (м. Київ) 

«Lera Litvinova Gallery» (вул. Кільцева дорога, 14): 

з 18 – «Virgo». Живопис Л. Литвинової, скульптура М. та Є. Зігур 

(м. Київ) 

«Митець»: 

1–10 – «Мистецтво Чжень Шань Жень» (Істина Доброта Терпіння). 

Міжнародна виставка творів художників з США, Канади, 

Китаю, Тайваню, Японії 

11–20 – Живопис Ю. Баранова 

22–31 – Графіка В. Лященка 

«НЮ АРТ»: 

до 27 – Виставка-продаж картин українських художників 

PinchukArtCentre: 

протягом 

місяця 
– «Втрата. Спомин про Бабин Яр». Міжнародна групова 

виставка за участю К. Болтанскі (Франція), Б. де Брьойкере 

(Бельгія), Д. Хольцер (США) 

 Дослідницька платформа PinchukArtCentre представляє: 
протягом 

місяця 
– «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) 
 – «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 
 – «Виставка». Проект Л. Наконечної в рамках «PAC-UA 

Переосмислення» 

http://mitec.ua/category/artists/chernishov-yevgeniy/
http://mitec.ua/category/mista/lugansk/
http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor
http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor


 14 

«Парсуна»: 

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

художників (з колекції галереї) 

«Ра» (вул. Б. Хмельницького, 32): 

до 4 – «Look at me». Живопис С. Макяна 

«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 

«Sky Art Foundation» (вул. Стрілецька, 7/6):  

до 14 – «Синергія». Керамічні скульптури Ю. Мусатова (м. Київ), 

графіка А. Оласюк (КНР) 

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

протягом 

місяця 
– Виставка творів сучасних українських художників 

«Триптих Арт»: 

до 9 – «Україна. Карпати, Крим». Живопис В. Вештака (м. Київ) 

Центр української культури та мистецтва: 

до 30 – «Світ за дверима». Акварелі В. Мельник (Білошицької, м. 

Київ) 

«ЦЕХ»: 

до 30 – «З життя відпочивальників». Скульптура Є. Петрова  

(м. Одеса) 

«Щербенко Арт Центр»: 

протягом 

місяця 
– «Мистецтво бачити» (твори українських художників, 

об’єкти предметного дизайну від провідних українських 

студій) 

«Я Галерея»: 

з 3 – «Георгій Якутович і Карпати». Графіка н.х. України  

Г. Якутовича (1930–2000) 

http://www.triptych-art.com/index.php?option=com_content&view=article&id=662:2011-06-29-10-34-10&catid=11:2012-02-25-15-36-56&Itemid=6&lang=uk
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КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

СЕРПЕНЬ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

 09.08  – Міжнародний день корінних народів світу 

12.08  – Міжнародний день молоді 

15.08  – День археолога 

19.08  – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

23.08  – День Державного Прапора України 

24.08  – День незалежності України 

 

***  

1 – 100 років від дня народження Гутянського Степана Корнійовича, 

українського історика, дослідника історії культури України, бібліотеко- та біб-

ліографознавця, заслуженого працівника культури УРСР (1916–1979). 

– 85 років від дня народження Дубовика Олександра Михайловича, 

українського живописця, графіка, майстра монументально-декоративного мис-

тецтва, громадського діяча (1931). 

– 75 років від дня народження Довгого Василя Манолійовича, україн- 

ського драматурга, прозаїка, заслуженого журналіста України (1941). 

2 – 140 років від дня народження Слободянюка-Подоляна Степана 

Івановича, українського живописця (1876–1932). 

– 90 років від дня народження Чорної Марії Романівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), педагога, заслуженого 

майстра народної творчості України (1926–2011). 

– 75 років від дня народження Балана Івана Дмитровича, українського 

графіка, заслуженого художника України (1941). 

– 70 років від дня народження Захарченко Валентини Олександрівни, 

українського хорового диригента, педагога, народної артистки України (1941). 

– 55 років від дня смерті Білецького Олександра Івановича, 

українського літературо- та мистецтвознавця, драматурга, театрального діяча, 

педагога, заслуженого діяча науки УРСР (1884–1961). 

3 – 55 років від дня народження Боровської Любові Збігнєвни, української 

актриси театру, педагога, народної артистки України (1961). 

– 55 років від дня народження Ютеш Наталії Григорівни, української 

оперної співачки (сопрано), педагога, заслуженої артистки України (1961). 

4 – 155 років від дня народження Зіньківського Трохима Аврамовича, 

українського прозаїка, літературознавця, фольклориста, публіциста, переклада-

ча, громадського діяча (1861–1891). 
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– 85 років від дня народження Митницького Едуарда Марковича, укра-

їнського театрального режисера, педагога, народного артиста України (1931). 

– 65 років від дня народження Єрмоленка Павла Васильовича, 

українського оперного співака (баритон), педагога, заслуженого артиста 

України (1951). 

5 – 150 років від дня народження Леонтовича Володимира Миколайо-

вича, українського письменника, мецената, видавця, громадсько-культурного 

діяча (1866–1933). 

– 85 років від дня народження Вінника Юрія Павловича, українського 

звукорежисера, композитора, диригента (1931). 

6 – 65 років від дня народження Панька Миколи Леонідовича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

заслуженого майстра народної творчості України (1951). 

7 – 110 років від дня народження Левицького Леопольда Івановича, 

українського графіка, живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1906–

1973). 

– 95 років від дня народження Задорожного Івана-Валентина 

Феодосійовича, українського живописця, графіка, художника 

монументального мистецтва, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1921–1988). 

– 70 років від дня народження Постнікова Володимира Михайловича, 

українського театрального актора, заслуженого артиста України (1946). 

9 – 130 років від дня народження Заклинського Богдана Романовича, 

українського публіциста, фольклориста, літературознавця, педагога (1886–

1946). 

– 85 років від дня народження Сивоконя Григорія Матвійовича, україн-

ського літературознавця, критика, заслуженого діяча науки і техніки України 

(1931–2014). 

10 – 200 років від дня народження Похилевича Лаврентія Івановича, 

українського краєзнавця, історика (1816–1893). 

– 75 років від дня народження Лубківського Романа Мар’яновича, 

українського поета, перекладача, культуролога, державного і громадського 

діяча, заслуженого діяча мистецтв України, заслуженого діяча культури 

Польщі, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941–2015). 

11 – 80 років від дня народження Терлецького Віктора 

Володимировича, українського публіциста, літературо- і краєзнавця, педагога 

(1936). 

– 70 років від дня народження Залізняка Богдана Васильовича, україн-

ського поета, публіциста, журналіста (1946). 

– 65 років від дня народження Діброви Володимира Георгійовича, 

українського прозаїка, перекладача, есеїста в США (1951). 

– 55 років від дня народження Роєнка Олега Олеговича, українського 

актора театру і кіно, педагога, заслуженого артиста України (1961). 
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12 – 70 років від дня народження Кавац Зої Євгенівни, українського 

балетмейстера, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 65 років від дня народження Малик (Курій) Галини Миколаївни, ук-

раїнської поетеси, прозаїка, драматурга, перекладача (1951). 

13 – 115 років від дня народження Юрчак Євдокії (Доня) Іванівни, 

української співачки, казкарки (1901–1979). 

– 75 років від дня народження Турчин Ніни Іванівни, українського май-

стра декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), заслуженого 

майстра народної творчості України (1941). 

14 – 125 років від дня народження Анастазієвського Миколи, 

українського живописця, графіка, мистецтвознавця, педагога, громадського 

діяча (1891–1974). 

– 125 років від дня народження Ватулі Олексія Михайловича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1891–1955). 

– 80 років від дня народження Мишанича Степана Васильовича, 

українського фольклориста, літературознавця, педагога (1936–2013). 

15 – 155 років від дня народження Беклемішева Володимира Олексан-

дровича, українського та російського скульптора, педагога (1861–1920). 

– 95 років від дня народження Мяскова Костянтина Олександровича, 

українського композитора, баяніста, народного артиста України (1921–2000). 

16 – 135 років від дня народження Дряпаченка Івана Кириловича, 

українського живописця, графіка (1881–1936). 

– 120 років від дня народження Карабіневич Аполлінарії (сценічне ім’я − 

Люся Барвінок), української театральної актриси, режисера, педагога, 

театрально-громадського діяча (1896–1971). 

17 – 80 років від дня народження Лаврова Олександра Івановича, 

українського художника-аніматора (1936). 

18 – 180 років від дня народження Кониського Олександра Яковича, 

українського перекладача, письменника, видавця, лексикографа, педагога, гро-

мадського діяча (1836–1900). 

– 100 років від дня народження Бернацького Михайла Михайловича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву; 

1916–1981). 

– 70 років від дня народження Забой Аліси Василівни, українського 

скульптора, заслуженого художника України (1946). 

– 70 років від дня народження Мелеця Ярослава Антоновича, 

українського актора театру, заслуженого артиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Слонова Валентина Івановича, 

українського художника театру, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 60 років від дня народження Герасим’юка Василя Дмитровича, україн-

ського поета, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1956). 



 18 

19 – 65 років від дня народження Баканурського Анатолія 

Григоровича, українського культуролога, мистецтвознавця, педагога (1951). 

– 55 років від дня народження Целюха Степана Андрійовича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1961). 

20 – 75 років від дня народження Олендера Віктора Петровича, 

українського режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1941). 

– 70 років від дня народження Цюпи Наталії Петрівни, української 

співачки (контральто), народної артистки України (1946). 

21 – 75 років від дня народження Божко-Лацанич Людмили 

Федорівни, української оперної співачки (колоратурне сопрано), педагога, 

народної артистки України (1941). 

– 65 років від дня народження Котюка Богдана Миколайовича, україн-

ського композитора, диригента, видавця, етномузикознавця, музично-громадсь-

кого діяча, педагога (1951). 

22 – 70 років від дня народження Нагурного Дмитра Васильовича, 

українського живописця, графіка, художника монументального мистецтва, 

заслуженого художника України (1946). 

– 50 років від дня народження Сумської Ольги В’ячеславівни, української 

актриси театру і кіно, телеведучої, громадського діяча, народної артистки України, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1966). 

23 – 65 років від дня народження Ворончака Володимира Івановича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева), педагога, громадського діяча, заслуженого майстра народної творчості 

України (1951). 

– 65 років від дня народження Клим Марії Іванівни, українського май-

стра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1951). 

24 – 65 років від дня народження Шиптура Богдана Васильовича, 

українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1951). 

25 – 70 років від дня народження Рожка Володимира Івановича, україн-

ського хорового диригента, музично-громадського діяча, педагога, народного 

артиста України (1946). 

– 65 років від дня народження Шапка Юрія Івановича, українського 

скульптора (1951). 

26 – 140 років від дня народження Юрчака Василя Михайловича, укра-

їнського драматичного актора (1876–1914). 

– 85 років від дня народження Вітковського Лева Івановича, 

українського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1931–

2008). 
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– 80 років від дня народження Шевчука Василя Федоровича, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

заслуженого художника України (1936). 

27 – 160 років від дня народження Франка Івана Яковича, українського 

поета, прозаїка, драматурга, критика, історика літератури, публіциста, перекла-

дача, видавця, вченого, бібліографа, громадського діяча (1856–1916). 

– 90 років від дня народження Жугана Володимира Олександровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1926–2008). 

– 75 років від дня народження Ступки Богдана Сильвестровича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України, Героя України, 

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

та Державної премії України ім. О. Довженка (1941–2012). 

– 55 років від дня народження Москвіна Станіслава Костянтиновича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1961). 

29 – 110 років від дня народження Баляса Володимира Олексійовича, 

українського живописця, графіка, ілюстратора, скульптора, педагога (1906–
1980). 

– 85 років від дня народження Бесфамільнова Володимира Володими-

ровича, українського баяніста, педагога, народного артиста України (1931). 

– 80 років від дня народження Уманського Генріха Морицовича, україн-

ського художника театру і кіно, заслуженого художника України (1936). 

– 70 років від дня народження Ковача Івана (Йоан) Андрійовича, 

українського поета, прозаїка, перекладача, редактора у Румунії (1946). 

– 70 років від дня народження Форостецького Володимира Васильовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 55 років від дня смерті Тютюнника Григорія Михайловича, україн- 

ського прозаїка, поета, педагога, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Ше-

вченка (1920–1961). 

30 – 75 років від дня народження Волошина Миколи Григоровича, укра-

їнського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

– 75 років від дня народження Шпачинського Омеляна Артемовича, 

українського хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого праців-

ника культури України (1941). 

– 65 років від дня народження Ільїної Ніни Олександрівни, української 

кіноактриси, громадського діяча, заслуженої артистки України (1951). 

31 – 70 років від дня народження Завгородньої Галини Федорівни, 

українського музикознавця, педагога (1946). 

– 65 років від дня народження Кумановського Миколи Івановича, укра-

їнського графіка (1951). 
 
 
 



 20 

Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 
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Тел. 068-358-02-89 
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