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МИСТЕЦЬКИЙ ВЕРЕСЕНЬ–2016

 

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Міжнародний молодіжний проект до 75-річчя трагедії Бабиного Яру (24–

29.09, м. Київ) 

 Бієнале «Тиждень актуального мистецтва» (01–11.09, м. Львів) 

 Міжнародний фестиваль сучасного вуличного мистецтва «Respublica» 

(01–04.09, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) 

 V українсько-польський «Фестиваль Партнерства» (02–04.09, м. Львів) 

 ХХІІІ Міжнародний Гуцульський фестиваль (02–04.09, м. Рахів, 

Закарпатська обл.) 

 Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва «BIRUCHIY016» (02–

19.09, о. Бірючий, Генічеський р-н, Херсонська обл.) 

 Міжнародний конкурс-лабораторія постановок молодими режисерами в 

жанрі оперети/мюзиклу/опери-буф «Musical Art Project» (07–11.09, м. 

Київ) 

 VII Міжнародний поетичний фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ» 

(09–11.09, м. Чернівці) 

 Тиждень дружби «Корея–Україна–2016» (09–15.09, м. Київ) 

 Міжнародний фестиваль «Джаз на Дніпрі» (10–11.09, м. Дніпро) 

 Міжнародний джазовий фестиваль «Chernihiv Jazz Open 2016» (10–11.09, 

м. Чернігів) 

 VIII Міжнародний молодіжний фестиваль органної музики ім. Н. Висіч 

(11–25.09, м. Ужгород, Закарпатська обл.) 

 ХІ Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва 

«LINOLEUM» (15–18.09, м. Київ) 

 ХХІІІ Міжнародний книжковий «Форум видавців у Львові» (15–18.09) 

 VII Львівський бібліотечний форум (14–17.09) у рамках ХХІІІ 

Міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові». Тема 

бібліотечного форуму – «Модерна бібліотека в мінливому світі» 

 Міжнародний фестиваль телевізійних фільмів «Корона Карпат» (15–

19.09, м. Трускавець, Львівська обл.) 

 ІХ Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва 

«ГОГОЛЬФЕСТ 2016» (16–25.09, м. Київ, арт-завод «Платформа», ст. м. 

«Лісова», вул. Біломорська, 1) 

 Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев–2016» (17.09–02.10, 

м. Львів) 

 Міжнародний фестиваль інтеграції слова в сучасному арт-просторі 

«Lytavry» (22–24.09, міста Чернігів та Ніжин Чернігівської обл.) 

                                           

 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 XVI Міжнародний джазовий фестиваль «Джаз-фест–2016» (23–25.09, м. 

Одеса) 

 ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс народного танцю ім. Д. Ластівки 

«LASTIVKA DANCE FEST» (23–25.09, м. Чернівці) 

 Дні європейської спадщини (24–25.09, м. Львів) 

 ХХ Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти» (26.09–12.10, 

м. Львів) 

 ІІ Міжнародний літературний фестиваль в м. Одесі (28.09–01.10) 

 Всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення» 

(04–11.09, м. Коломия, Івано-Франківська обл.) 

 Український національний мультимистецький фестиваль Довженко Apple 

Fest (09–11.09, м. Київ) 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародна діяльність 

бібліотек як складова європейського вибору держави» (22–23.09, м. 

Одеса, Одеська національна наукова бібліотека) 

 XXVI Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв «Боромля–2016» 

(23–24.09, м. Тростянець, Сумська обл.) 

 ХХ Всеукраїнський фестиваль корейської культури та мистецтва (23–

24.09, м. Одеса) 

 Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Седнівська осінь» (24.09, м. 

Седнів, Чернігівська обл.) 

 VII Всеукраїнський екологічний фестиваль документального кіно 

«ПолтаваДок» (24–25.09, м. Полтава) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

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

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

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

Андерсена (балет на 2 дії) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

 Основна сцена 

6, 20 – П. Квілтер «Незрівнянна» (комедія на 2 дії) 

11 
(12:00) 

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

М. Бурмаки (нова українська казка на 2 дії) 

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

2 дії) 

23 – У. Шекспір «Річард ІІІ» (трагедія на 2 дії) 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

13 – В. Гавел «Санація» (вистава на 2 дії). Спільний проект 

Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка 

та Чеського центру при Посольстві Чеської Республіки в 
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Україні в рамках ініційованого Чеським центром проекту «Рік 

Гавела в Україні» (з нагоди 80-річчя від дня народження  

В. Гавела, 1936–2011) 

20 – «Персона» за однойменним сценарієм І. Бергмана (екзистен-

ційна драма про актрису, що перестала говорити) 

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

Київський національний академічний театр оперети:  

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

2 дії) 

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

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

15 – В. Дельмар «Поступися місцем!» (сумна комедія на 2 дії) 

18 
(12:00) 

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

казка) 

18 
(19:00) 

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

 Камерна сцена 

14, 30 – «Second love» за п’єсою О. Ісаєвої «Я боюся кохання» 

(мелодрама на 1 дію) 

 Мікросцена 

23 – В. Лєванов «Піаніст» (прелюдія на 1 дію) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

14, 15 – І. Франко «Сойчине крило» (лірична драма) 

17 – А. Чехов «Он и она» (музична комедія) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

 Мала сцена 

3, 4, 

11 
(12:00) 

– Я. Фрідріх «Називай мене Пітером» (іронічна комедія для 

дітей від 10-ти років) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 

25 
(12:00) 

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

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

 Мікросцена 

9, 16, 

28 
(19:30) 

– С. Довлатов «Ослик должен быть худым» (сентиментальний 

детектив) 

13, 22 – «Бій з тінню» за романом Д. Михаїловича «Коли цвіли 
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(19:30) гарбузи» (монодрама) 

18 
(19:30) 

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

льфаз» (за романом С. Алексієвич «Время секонд хенд»). Мо-

новистава у виконанні О. Дудич 

Київський державний академічний театр ляльок:  

4 
(15:00) 

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

ків) 

11, 25 
(17:00) 

 

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

рової (вистава для дітей від 3-х років) 

25 
(11:00) 

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

рожева стрічка» (вистава для дітей від 4-х років) 

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

10, 24 
(11:00, 

13:00) 

– Р. Неупокоєв «Лікар Айболить» за творами К. Чуковського 

(мюзикл для дітей від 3-х років) 

25 
(11:00, 

13:00) 

– Н. Гернет «Гусеня» (інтерактивна казка для дітей від 3-х ро-

ків) 

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

10 
(12:00), 

30 

(14:00) 

– Р. Смоляр «Червона шапочка» за мотивами казки Ш. Перро 

(опера на 2 дії) 

16 
Артис-

тична  

вітальня 

– В. А. Моцарт «Бастьєн і Бастьєнна» (ситком-опера на  

1 дію) 

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

16, 24 – І. Франко «Украдене щастя» (пластична драма) 

30 – Д. Шпіро «ЯК НЕ СТАТИ ПОРОХОМ» (напевне комедія) 

Театр «Актор»:  

14, 21 – «"Секс-символ" с Брайтон-Бич» (комедія за п’єсою  

В. Шендеровича «Потерпевший Гольдинер») 

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

 Верхня сцена 

2, 30 – Б. Срблянович «Ролевые игры» (комедія «не по-дитячому») 

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

 Нижня сцена 

11 – А. Чехов «Беззахисні створіння» (комедія з антрактом та фу-
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ршетом) 

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

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

 Верхня сцена 

3, 18 – М. Смілянець «Країна серйозних» (казка для юних мрійників 

з 4-х до 11-ти років) 

 Нижня сцена 

11 – М. Смілянець «Абетка гарних манер» (казка-урок від кота 

Мурчика) 

18 – А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска» 

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

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

15 – А. Новиков «В сексе только девушки, или Где мои носки» 

(вистава для жінок, але про чоловіків) 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ): 

У приміщенні Музею української діаспори (вул. Московська, 40б): 

18 

(17:00,  
в рамках 

«SikorskyFest») 

– А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» 

У приміщенні Національного історико-архітектурного музею «Київсь-

ка фортеця» (вул. Госпітальна, 24а): 

24 – А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» 

Театр «Тысячелетие»:  

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

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

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

10 
(15:00) 

– «Невероятные приключения Алисы» (інтерактивна вистава 

для дітей за мотивами казок Льюїса Керролла «Аліса в країні 

чудес» та Аліса в задзеркаллі») 
(19:00) – «Плохие парни» (комедія за мотивами однойменної п’єси  

Р. и М. Куні) 

11 
(15:00) 

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

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

12-ти років) 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

24 
(12:00) 

– «Капітан Білл та скарби Морської Чаклунки» за мотивами 

мультфільму «Пірати! Банда невдах» (інтерактивна вистава 

для дітей від 3-х до 12-ти років) 
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На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

27 – Б. Томас «Здрастуйте, я ваша тітонька!» (комедія). 

Антрепризна вистава за участю А. Мухарського, А. Гнатюка, 

Н. Васько, Я. Соколової та ін. 

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

 Експериментальний театр «Performance» 

20 
(19:30) 

– Х. Левин «Холоcтяк» (ексцентрична комедія) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

9 – «Шалене весілля» (романтична комедія на 2 дії). Антреприз-

на вистава за участю українських акторів театру і кіно 

25 – Р. Хоудон «Шикарная свадьба» (комедія положень на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участю заслужених артистів України 

А. Савченко, Астраї, К. Вертинської, А. Салати, Д. Соловйова, 

В. Гладкого (постановка театрального агентства «ТЕ-АРТ») 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ 

У приміщенні Національної музичної академії України ім. П. Чайковського 

(Консерваторія): 

 Гастролі Закарпатського обласного українського музично-

драматичного театру ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв  

(м. Ужгород) 
10 – Х. Ейзель-Валаамова «Моя чарівна Естер» (музично-

історична феєрія) 
11 

(14:00) 
– Д. Р. Кіплінг «Мауглі» (притча-мюзикл на 1 дію) 

(19:00) – О. Гаврош «В Парижі гарне літо…» (інтелігентна драма) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

14 – «Мужики не танцуют стриптиз» (суперкомедія на 2 дії).  

У головній ролі – Д. Рожков (РФ) 

30 – «7:40, или Погуляем по-одесски». Антрепризна вистава за 

участю акторів одеських театрів («Одесские пятницы в Киеве») 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

15 Відкриття 153-го концертного сезону 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Р. Кофман), соліст – А. Баришевський 

(фортепіано) 

16 Хіти ХХ століття. Твори легендарних джазових і поп-
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виконавців та композиторів ХХ століття: Е. Л. Уеббера, К. Ве-

ласкес, Дж. Ласта, Дж. Вільямса, Т. Джонса, Ф. Мерк’юрі, Дж. 

Дассена, Леді Гаги, «АББА», «Бітлз», «Deep Purple»  

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз), солісти – В. Костенко (вокал), Г. Ковтун 

(кларнет) 

17 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти». Дири-

гент – Е. Пехк (Естонія) 

18 До 75-их роковин трагедії Бабиного Яру. За підтримки По-

сольства Держави Ізраїль в Україні 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент –  В. Сірен-

ко), Національна заслужена академічна капела України «Дум-

ка» (художній керівник і головний диригент – Є. Савчук), солі-

сти – М. Чернорудський (фортепіано, Ізраїль), О. Фомічова 

(сопрано), А. Позняк (мецо-сопрано), С. Пащук (тенор). Читець 

– А. Анскі (Ізраїль) 

19 – «Latin Jazz Night». Київський квартет саксофоністів (керівник 

– Ю. Василевич, саксофон-сопрано), М. Мимрик (саксофон-

альт), О. Москаленко (саксофон-тенор), С. Гданський (саксо-

фон-баритон). Участь беруть: Р. Золедзієвський (саксофон, 

Польща), С. Хмельов (ударні), В. Корнієнко (контрабас),  

В. Полянський (фортепіано), В. Таран (фортепіано) 

20 Вечір вокальної музики: арії, романси, пісні 

– М. Кононова (сопрано), Ю. Кругліков (тенор), Національний 

академічний оркестр народних інструментів України (худож-

ній керівник і головний диригент – В. Гуцал) 

21 «Тижні Німеччини в Україні». Урочисте відкриття.  

За підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеч-

чина в Україні, Гете-Інституту в Україні 

– Ансамбль «Oberon Trio» (Німеччина) – Х. Землер (скрипка), 

А. Емануілова (віолончель), Д. Анер (фортепіано) 

22 За підтримки Посольства Французької Республіки в Україні, 

Французького інституту в Україні 

– Ансамбль барокової музики «AMARILLIS» (Франція) –  

Е. Гайяр (флейта, бароковий гобой), В. Кошар (клавесин),  

А. Луї (віолончель), М. де Вілутре (сопрано) 

23 До 110-річчя від дня народження Д. Шостаковича (1906–

1975) 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

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

олончель) 

24 – «Le Grand Tango». Віртуоз-оркестр «Kiev Tango Project» –  

К. Шарапов (скрипка), Т. Павлічук-Тишкевич (фортепіано),  
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Д. Третяк (контрабас), С. Курдицький (бандонеон) 

25 – «Рідна мати моя…». Національна заслужена капела банду-

ристів України ім. Г. І. Майбороди (художній керівник і голов-

ний диригент – Ю. Курач). Участь бере А. Паламаренко (ху-

дожнє слово) 

26 За підтримки Посольства Австралії в Україні. В. А. Мо-

царт  
– Ана де ла Вега (флейта, Австралія). Національний ансамбль 

солістів «Київська камерата» (художній керівник і головний 

диригент – В. Матюхін) 

27 – Національний академічний оркестр народних інструментів 

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

солістка – С. Чахоян (сопрано) 

29 Концерт циклу «Італійський звук». За підтримки Італійсь-

кого інституту культури в Україні 

– Ф. Д’ораціо (скрипка), Д. Нуті (фортепіано) 

30 Чюрльоніс, Бартуліс, Дворжак, Скорик. За підтримки Міні-

стерства культури Литовської Республіки, Інституту ку-

льтури Литви. Концерт в рамках проекту «Литва–Україна. 

Культурне партнерство 2016» 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України. Диригент – М. Пітренас (Литва), солісти – В. Чепінс-

кіс (скрипка, Литва), С. Грабовська (скрипка) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

Відкриття XXXVI концертного сезону 2016–2017 
9 Парад органістів. Музика Й. С. Баха (концерт перший) 

 – Н.а. України І. Калиновська, н.а. України В. Кошуба, з.а. 

України В. Балаховська, Г. Бубнова, М. Сидоренко, І. Харечко 

Відкриття XXXVI концертного сезону 2016–2017 

10 До 260-річчя від дня народження В. А. Моцарта (концерт 

другий) 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

з.д.м. України І. Андрієвський 

Відкриття XXXVI концертного сезону 2016–2017 

12 «Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу!» (концерт 

третій) 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України М. Ліпінська 

(мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), С. Котко 

(колоратурний бас), з.а. України А. Ільків (труба), Г. Бубнова 

(орган), К. Баженова (фортепіано) 

13 Й. С. Бах та його сини 

– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України Н. Лаврєнова (мецо-
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сопрано), Т. Рой (флейта), І. Харечко (орган) 

14 Бароко і сучасність 

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

16 Вечір романтичної музики 

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

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

сопрано), К. Баженова (фортепіано) 

17 Музика Й. С. Баха та О. Гільмана 

– І. Харечко (орган) 

19 Подорож крізь епохи 

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

України В. Кошуба (орган) 

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

(скрипка), Т. Войтех (фортепіано), М. Сидоренко (орган) 

21 До 260-річчя від дня народження В. А. Моцарта (1756–1791) 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент, 

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

партія органа – І. Харечко 

22 Французька органна музика 

– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

23 «Італійський сувенір» 

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

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

бас) 

24 Золота доба романтизму 

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

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

Г. Бубнова (орган), О. Мороз (кларнет) 

27 Музика А. Вівальді 

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

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

(орган), з.а. України І. Пліш (сопрано), Т. Рой (флейта),  

К. Баженова (фортепіано) 

28 – М. Сидоренко (орган) 

30 Музика Й. С. Баха 

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

(контртенор), Г. Бубнова (орган) 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

17 – «Обліко морале». Творчий вечір поета-пісняра, актора, режи-

сера н.а. України П. Маги (до 25-річчя творчої діяльності). 

Участь беруть: народні артисти України І. Білик, О. Білозір,  

В. Павлік, І. Бобул, П. Зібров, В. та С. Білоножки, Н. Валевська 
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та ін. 

 Малий зал 

19 – Проект «Jazz Kolo» з новою концертною програмою «Jazz 

Guitar Kolo». Виконавці: гітаристи О. Павлов, С. Овсяніков, Є. 

Уваров, Д. Коваленко, Д. Мороз, Н. Лебедєва (клавішні), І. 

Закус (бас), С. Балалаєв (барабани), переможці гітарного 

конкурсу «Jazz Kolo» 

27 – «Nine» (за мотивами однойменного фільму). Мюзикл-шоу у 

виконанні акторів Театру «DarimStar» (м. Київ) 

Київський національний академічний театр оперети: 

15 – Гала-концерт до відкриття 82-го театрального сезону 

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

8 – «Музична скринька Івана Козловського». Гала-концерт до 

відкриття IV театрально-концертного сезону 

13 – «Чудацькі думки…». Вечір романсу і поезії (до 175-річчя від 

дня народження М. П. Драгоманова) 

14 – «Коло співочих сердець». Українсько-кримськотатарський 

музичний проект. Відкриття виставки 

17 – «Від кроку до пристрасті». Вечір аргентинського танго 

20 – «Легенди вітчизняної опери». Вечір за участю солістів 

київських музичних театрів і колективів (до 90-річчя від дня 

народження н.а. України К. Огнєвого) 

24 
(12:00) 

– «Чарівна музика країни ельфів. Едвард Гріг». Музична про-

грама для дітей «Казки старого рояля» (казковий концерт) 

27 – «Французький салон». Музично-театральний проект  

Г. Коваль (сопрано) 

29 – «Музика осіннього листя». Вечір романсу за участю солістів 

київських музичних театрів і колективів 

Національний цирк України: 

15  
(15:00),  

17, 24, 25 

(16:00),  

18  
(12:00) 

– «Екстрим Арена» (нова міжнародна програма) 

Будинок актора: 

9 – Творчий вечір барда М. Щербакова (РФ) 

10 – «Чарівні ритми саксофонів». Концерт Київського квартету 

саксофоністів: з.а. України Ю. Василевич (керівник; саксофон-

сопрано), М. Мимрик (саксофон-альт), О. Москаленко (саксо-
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фон-тенор), С. Гданський (саксофон-баритон). Участь беруть: 

з.д.м. України В. Полянський (фортепіано), з.а. України О. За-

харевич (художнє слово) 

11 
(17:00) 

– У. Шекспір «Гамлет» (посміховисько). Прем’єра вистави 

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

керівник - К. Сінчілло. Бенефіс К. Сінчілло 

13 – «Reverie». Концерт з.а. України А. Остапенка (гітара) 

16 – А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава 

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

керівник – К. Сінчілло 

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

часна комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. Укра-

їни В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

21 – Неда Неждана «Морг № 5» за п’єсою «Той, що відчиняє две-

рі» (містична комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – 

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

22 – «Inessa Ivanytska tribute by Henry Mancini». Концерт джазової 

співачки І. Іваницької. Участь беруть: П. Шепета (фортепіано), 

С. Супрун (контрабас), С. Хмельов (ударні). Спеціальний гість 

– О. Ткачук (фортепіано, вокал) 

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

му стилі). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. 

Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

Будинок архітектора: 

28 – «Від Баха – до Гершвіна» (класика у джазових обробках). 

Виконавці: піаніст-віртуоз К. Віленський (Польща), Націона-

льний ансамбль солістів «Київська камерата» 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

28 – «My Queen Tribute Show». Хіти британського рок-гурту 

«Queen» у виконанні «The Hardkiss», «Pianoбой», Злати Огнє-

віч, «MONATIK», П. Табакова та ін. 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

10 – «Співати, щоб жити». Концерт Є. Грея (Yegor Gray). Участь 

беруть: співачка, композитор, актриса Л. Корнєєва, 

Заслужений академічний ансамбль Збройних сил України 

(художній керівник – Д. Антонюк). Спеціальний гість – 

оперний та естрадний співак, режисер, кавалер-баритон  

К. Рiттель-Кобилянський (Німеччина) 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ»: 

25 – Великий концерт кращих пісень Тетяни і Сергія Нікітіних 

(РФ). Участь беруть: М. Барановський (гітара), І. Іванушкін 
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(контрабас) 

На території Національної кіностудії ім. О. Довженка (просп. Перемоги, 44): 

8 

(павільйон 

№ 3) 

– «E.L.L.A». Музична програма, присвячена американській 

джазовій співачці Е. Фіцджеральд. Виконавці: І. Іваницька 

(співачка, джаз-перформер), П. Шепета (піаніст, компози-

тор), С. Супрун (контрабас, бас-гітара), С. Хмелев (ударні, 

перкусія) 

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

(вул. Терещенківська, 15-17):  

18 
(16:00) 
 

– «Гендель в Італії» (концерт барокової музики). Кантати, арії 

з опер, інструментальні сонати у виконанні ансамблю  

«Art-Offertorium»: Т. Журавель (сопрано), А. Дзегановський 

(скрипка), О. Мільграндт (віолончель), О. Жукова (клавесин) 

25 
(16:00) 

– Концерт класичної вокальної європейської музики у 

виконанні К. Болкуневич та О. Братик 

30 
(18:00) 

 

– «Голоси епох». Камерний концерт-екскурсія за участю 

історика мистецтва І. Хоборова та Ансамблю солістів 

«Благовість» (керівник – з.а. України Т. Кумановська) 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

до 15 – «Становлення України: постаті та реліквії». Виставка 

унікальних документів з українських архівів та історичних 

реліквій з колекції музею (до 25-річчя незалежності 

України) 
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» 

8–25 – Живопис, текстиль Н. Бондаренко (м. Київ) 
 Будинок митрополита 

до 12 – «"Земля козаків" очима сирійського мандрівника XVII 

ст.». Міжнародний виставковий проект, присвячений 360-й 
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річниці відвідин України Антіохійським патріархом Мака-

рієм 
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 

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»: 

до 12 – «Цегла з клеймами київських заводів ІІ половини XIX – 

початку XX ст.» 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

 Виставкова зала Успенського собору  
протягом 

місяця 
– «Наріжний камінь». Культурно-мистецький проект до 

25-річчя незалежності України (сакральні раритети з фо-

ндів заповідника, історико-етнографічна колекція Націо-

нального історико-етнографічного заповідника «Переяс-

лав», м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., живо-

пис з.д.м. України Ю. Нагулка) 
(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 

лаврі» (до 400-річчя заснування друкарні Києво-

Печерської лаври) 
 – Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 
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(корпус № 25) – «Шедеври світового вбрання XIX – поч. XX ст. 

(вінчальна палітра)». Виставка європейського костюму 

та аксесуарів 1800–1930 рр. (жіночі вінчальні костюми, 

взуття, віяла, капелюшки, дитячі іграшки) 

Національний художній музей України: 

з 2 – «Інша історія: мистецтво Києва од відлиги до перебудови» 

(твори київських художників з фондів музею та приватних 

колекцій) 

Національний музей літератури України: 

 До 25-річчя незалежності України 

до 13 – «...Доторкнутися до людини...». Літературна виставка до 

85-річчя від дня народження українського літературознавця, 

літературного критика, громадського діяча, дисидента 

радянських часів, Героя України І. Дзюби  

до 18 – Літературна виставка «Усе моє, все зветься Україна». 

Літературний простір незалежної України (з фондів музею); 

 – Мистецька виставка «Скарби нації. Майстри України та 

діаспори до 25-річчя Незалежності України». Організатори 

виставки – Національна рада жінок України, Товариство 

зв’язків з українцями за межами України «Україна–Світ» та 

Національний музей літератури України 
протягом 

місяця 
– «Діти вітають тебе, Україно». Виставка творчих робіт 

вихованців Київської дитячої школи мистецтв ім. М. 

Вериківського  

 До 160-річчя від дня народження Івана Франка у рамках 

музейного проекту «ФРАНКО ФЕСТ» 

до 24 – Літературно-мистецька виставка «Книги – морська 

глибина...» (Іван Франко. Книжкова графіка) 

до 29 – Літературна виставка «Іван Франко: ідея державності» за 

участю Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України та Центрального державного історичного архіву 

України у м. Києві 

з 20 До 125-річчя від дня народження П. Филиповича і  

Ю. Клена 

– Літературна виставка «Благословенні й прокляті роки» 

з 28 До 150-річчя від дня народження М. Грушевського 

– Виставка «Михайло Грушевський – вчений, письменник, 

літературознавець. Що він заповів нам» 

з 23 – Виставка народного мистецтва села Букатинка 

Чернівецького району Вінницької області в рамках 

Всеукраїнської культурно-мистецької акції «Мистецтво 

одного села». Спільно з Вінницьким центром народної 
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творчості 
протягом 

місяця 
– Виставка янголів Луганського музею «Музей на крилах»  

(м. Кремінна) 

Київський національний музей російського мистецтва: 

6–22 – «Віктор Корольчук. Живопис. Ретроспектива». Виставка 

творів н.х. України В. Корольчука (1933–2015) 
протягом 

місяця 
– «Врятований шедевр Іллі Рєпіна». Відреставрований 

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

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

Харківська обл.) 
 – «Д. Л. Сігалов – киянин, колекціонер, даритель». Вистав-

ка, присвячена 30-річчю надходження до музею колекції ка-

ртин вченого, колекціонера, мецената Д. Сігалова (1894–

1985) 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

з 30 – «Секрети майстерності». Фотовиставка Г. Аванесяна (м. 

Київ) 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 11 – «Перемоги переможених». Фотовиставка Є. Бєлорусець 

з 27 – «Майстри польського малярства на зламі XX i XXI століть». 

Виставка творів польських художників 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 3 – Гобелени н.х. України Л. Жоголь (1930–2015) з колекції 

музею 

з 5 – «Дивосвіт Лаврських майстерень. Іконопис» 

з 9 – «Оксана Стратійчук. Емалі. Графіка» (м. Київ) 
протягом 

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

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

80-річчю початку виставкової діяльності художниці 

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» (вул. 

Госпітальна, 24а):  

до 4 – «Зачарований Схід». Фотороботи українських та 

китайських майстрів 

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

до 4 – «Світ творчості Рабіндраната Таґора: Де душа живе без 

страху…». Виставка репродукцій малюнків та рукописів 

поета, видань перекладів його творів, дослідження творчості 

різних років (за підтримки Інституту літератури ім. Т. Г. 
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Шевченка НАН України) 
протягом 

місяця 
– Виставка «Art&Science». Наука про мистецтво (наукові 

дослідження творів з колекції музею) 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 4 – «Шедеври української народної вишивки» (з фондів 

музею) 

до 10 – «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.) 

до 11 – «Мальовані рушники». Ескізи традиційних полтавських 

рушників з.м.н.тв. України Г. Гриня (смт Опішня, 

Полтавська обл.) 
протягом 

місяця 
– «Мудрість народу». Виставковий проект художників 

Клубу ілюстраторів та графічних дизайнерів «Pictoric» (до 

25-річчя незалежності України) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 4 – «МОЯ АРМІЯ. Бачити серцем». Фотовиставка, присвячена 

відродженню української армії (до 25-річчя незалежності 

України) 

 – «Revival. Ukraine. Відродження». Живопис А. Преобра-

женської-Ронікер 

7–20 – «Кіото. Історія та сучасне життя стародавнього міста» (до 

45-річчя дружби між містами-побратимами Києвом та Кіо-

то) 

з 16 – «Бабин Яр» (до 75-ї річниці трагедії в Бабиному Яру) 

з 22 – Живопис І. Троц 

з 24 – «Смак літа». Живопис А. Крайнєвої 

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 шістдесятництва (філія Музейно-виставкового центру «Музей історії 

міста Києва»): 

до 13 – «Дерева і Тіні». Графіка Лейтенанта Штурма (мистецький 

псевдонім) 
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Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

з 9 – Виставка, присвячена творчості бандуриста, композитора 

Ю. Китастого (США) 
протягом 

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

 – «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 
 – «ART спротив окупації». Виставка фото, відео із зони АТО 

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 19 – «Американські меценати музеям світу». Мультимедійна 

виставка 
протягом 

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

народження І. Франка (1856–1916) 

 До 25-річчя незалежності України 

до 10 – «Трагічні скрижалі української науки» (147 біографій 

маловідомих і забутих українських вчених за нарисами 3-х 

частин книги В. Шендеровського «Хай не гасне світ 

науки»). За сприяння Всеукраїнської правозахисної 

організації «Меморіал» ім. В. Стуса 
протягом 

місяця 
– «Пантеон. Війни за незалежність» (на матеріалах Музею 

книги і друкарства України, Бориспільського державного 

історичного музею, видань з особистої бібліотеки  

С. Дячука) 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 4 – «Настрій міста». Виставка творів з колекції музею 

з 8 – «Під сузір’ям Риби». Виставка творів Е. Коткова (1931–

2012), В. та І. Коткових (у рамках проекту «Семейные 

ценности – Родинні зв’язки») 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

до 5 – «Квіти України». Живопис М. Громенко (м. Київ; музей 

Лесі Українки) 
протягом 

місяця 
– «Іван Франко в графіці» (музей Лесі Українки).  

До 160-річчя від дня народження І. Франка (у рамках 

проекту «Мистецька галерея») 

 – «Іван Франко і Київ» (музей Лесі Українки) 

Музей гетьманства: 

1–18 – «Мутагенез». Живопис, інсталяції О. Єськової та  

А. Шевченка (м. Київ) 

з 19 – Живопис Ю. Седюк (м. Київ) 

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського: 

до 29 – «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 24 – «Ми ще ніколи не були собою». Виставка рідкісних видань 

з меморіальної бібліотеки М. Рильського та О. Дейча (до 

Дня незалежності України) 
протягом 

місяця 
– Виставка до 125-річчя від дня народження українського 

письменника П. Й. Панча (1891–1978) 
 – «В тобі, мистецтво, є захист». Живопис н.х. УРСР  

М. Глущенка (1901–1977) 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

Арсенал»: 

 Мала галерея 

до 13 – Графіка Р. Вернер (м. Київ) 

Центральний будинок художника НСХУ: 

2–25 – «Чутливість». Фотороботи Н. Акакі (Японія),  

Й. Вінкельманна (Німеччина), В. Воротньова (Україна),  

Д. Вульффіуса (Україна), Я. Замойскі (Польща), С. Леґуса 

(Польща), К. Подобєд (Україна), Бао Тінґ (Китай) та ін. 

(незалежний проект, організований галереєю «Czułość»,  

м. Варшава, Польща) 

У приміщенні Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України (вул. Є. 

Коновальця (Щорса), 18д): 

до 22 – Арт-проект «Рецепт для утопії». Фото, відео, живопис, арт-
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об’єкти українських художників (в рамках IX платформи 

«Новітні спрямування») 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АВС-арт»: 

до 10 – «Жовтий/Блакитний». Групова виставка живописних робіт 

П. Бевзи, П. Сипняка, С. Савченка, М. Мазура, І. Марчука, М. 

Демцю, Ф. Гуменюка, О. Полякова та ін. 

«АртПРИЧАЛ» (вул. Набережно-Хрещатицька, 10, причал № 2): 

до 4 – «НеВигадані історії». Живопис О. Яценко 

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

протягом 

місяця 
– «My magic home». Групова виставка за участю моделі, 

співачки, телеведучої Д. Астаф’євої, групи «GORSAD», 

російського художника О. Кулика 

Арт-центр Я. Гретера: 

до 18 – «Спільні риси». Проект М. Зражаєвої (м. Київ) та  

Л. Панчишина (м. Львів) 

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

до 11 – «Ілюзія і шепіт». Фотовиставка Е. Буске (Франція) 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

до 20 – Виставка живопису учасників художньої студії 

«Антресоля» при КМЦ НаУКМА (керівник – І. Цикура) 

«Dymchuk Gallery»: 

з 8 – «Скажи "ні" кольоровим трусам!». Виставка творів худож-

ниці Kinder Album (м. Львів) 

«Карась Галерея»: 

2–20 – «Ambient». Живопис В. Харабарука (м. Ужгород, Закарпат-

ська обл.) 

з 22 – Живопис П. Бевзи (міста Київ, Вишневе) 

«KZ ART ROOM Gallery»: 

з 1 – «Синтез відчуттів». Живопис В. Подлевського (м. Київ) 

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

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

(м. Київ) 

Мистецький центр «Локація» (пров. Георгієвський, 7): 

до 8 – «Не формат». Виставка малої скульптури українських 
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художників 

 – «Учні та вчитель». Виставка нарисів та замальовок учнів 

художниці В. Руднєвої 

«Митець»: 

1–10 – Живопис О. Петренка (м. Київ) 

12–21 – Графічний дизайн В. Вештака, І. Остроменської (м. Київ) 

22–30 – Виставка творів сучасних українських художників 

(живопис, графіка, скульптура) 

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ): 

до 4 
(павільйон 

№ 6) 

– «Казковий Київ» (1 і 2 частини). Фотопроект за участю 

українських зірок (до Дня незалежності України) 

«Nebo Art Gallery» (вул. Драгомирова, 14): 

до 5 – Виставка творів С. Гриневича (Білорусь) 

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: 

до 4 – «Виставка». Проект Л. Наконечної в рамках «PAC-UA Пе-

реосмислення» 
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) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

до 17 – «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 

«Триптих Арт»: 

до 6 – «Ровер для Повітрулі». Скульптура О. Малих (м. Київ) 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

5–11 – «Hard Art». Відеоарт, скульптура Л. Кондес 

http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor
http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor
http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor
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Центр української культури та мистецтва: 

3–25 – «Печворк – перехрестя користі й краси». Витвори 

клаптикового шиття майстрині О. Корольової, фотороботи  

М. Капусти 

з 29 – «Тепла осінь». Всеукраїнська виставка в’язання (іграшки, 

біжутерія, елементи декору, аксесуари, в’язане вбрання, взут-

тя, авторські арт-об’єкти) 

«Щербенко Арт Центр»: 

до 3 – «Мистецтво бачити» (твори українських художників, 

об’єкти предметного дизайну від провідних українських 

студій) 

8–24 – «Ініціація». Проект Т. Карташевої 

«Я Галерея»: 

до 12 – «Георгій Якутович і Карпати». Графіка н.х. України  

Г. Якутовича (1930–2000) 

У галереї Національного центру ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

до 4 – «Квіт нації». Мистецький проект Р. Бончука (м. Івано-

Франківськ), присвячений 25-річчю незалежності України 

(портрети визначних історичних постатей) 

 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ВЕРЕСЕНЬ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

 01.09  – День знань 

08.09  – Міжнародний день солідарності журналістів 

   – Міжнародний день грамотності 

10.09  – День українського кіно 

   – День фізичної культури і спорту 

15.09  – Міжнародний день демократії 

21.09  – Міжнародний день миру 

22.09  – День партизанської слави 

26.09  – Європейський день мов 

27.09  – Всесвітній день туризму 

30.09  – Всеукраїнський день бібліотек 

 

***  
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1 – 90 років від дня народження Губарева Олександра Івановича, 

українського графіка, народного художника України (1926). 

– 90 років від дня народження Зарубіна Леоніда Семеновича, 

українського актора театру, режисера-аніматора (1926–2003). 

– 80 років від дня народження Мерзликіна Миколи Івановича, україн-

ського актора театру і кіно, театрального режисера, народного артиста України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1936–2006). 

2 – 205 років від дня народження Вагилевича Івана Миколайовича, 

українського поета, філолога, фольклориста, етнографа, громадського діяча 

(1811–1866) 

– 160 років від дня народження Василя Лукича (справж. – Левицький 

Володимир Лукич), українського журналіста, видавця, літературознавця, біб-

ліографа, громадсько-культурного діяча (1856–1938). 

– 125 років від дня народження Филиповича Павла Петровича, 

українського поета, літературознавця, перекладача, педагога (1891–1937).  

– 70 років від дня народження Крима Анатолія Ісааковича, 

українського прозаїка, драматурга, сценариста, заслуженого діяча мистецтв 

України (1946). 

– 70 років від дня народження Попова Михайла Івановича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1946). 

– 65 років від дня народження Абазопуло Володимира Костянтиновича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1951). 

– 60 років від дня народження Бєльської Людмили Василівни, україн-

ської співачки, актриси оперети, народної артистки України (1956). 

3 – 100 років від дня народження Виноградської Марії Кузьмівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво, вишивка), 

заслуженого майстра народної творчості УРСР (1916–1979). 

– 85 років від дня народження Басанця Олександра Дмитровича, 

українського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1931). 

– 65 років від дня народження Поклад Наталії Іванівни, української по-

етеси, публіциста, громадської діячки (1951). 

5 – 80 років від дня народження Кудрицького Анатолія Вікторовича, 

українського видавця, дослідника історії України XX ст., заслуженого праців-

ника культури України (1936–1997). 

– 75 років від дня народження Кочур Валентини Олексіївни, 

української оперної співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки 

України (1941). 

– 75 років від дня народження Стінкового Тараса Дмитровича, україн-

ського хорового диригента, педагога, культурно-громадського діяча (1941–

2014). 

6 – 85 років від дня народження Брюховецького Якова Михайловича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство), заслу-

женого майстра народної творчості України (1931–2006). 
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– 75 років від дня народження Гуменюка Феодосія Максимовича, україн-

ського живописця, графіка, народного художника України, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941). 

– 65 років від дня народження Хорунжого Володимира Петровича, 

українського театрального актора, режисера, педагога, народного артиста 

України (1951). 

7 – 110 років від дня народження Миллого Дезидерія, українського жи-

вописця, мистецтвознавця, одного з найвидатніших митців лемківського поход-

ження, народного художника ЧССР (1906–1971). 

9 – 80 років від дня народження Завгородньої Олени Василівни, україн-

ського сценариста, редактора кіно, заслуженого працівника культури України 

(1936). 

– 70 років від дня народження Бровкіна Анатолія Григоровича, україн-

ського бібліотеко- і книгознавця, бібліографа, заслуженого працівника культу-

ри України (1946). 

10 – 225 років від дня смерті Григоровича-Барського Івана 

Григоровича, українського архітектора, майстра українського бароко (1713–

1791). 

– 75 років від дня смерті Донця Михайла Івановича, українського опер-

ного і камерного співака (бас), народного артиста УРСР (1883–1941). 

11 – 100 років від дня народження Кандиби Наталії Григорівни, україн-

ської актриси театру і кіно, режисера, майстра художнього слова (1916–1983). 

– 70 років від дня народження Криволапа Анатолія Дмитровича, 

українського живописця, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1946). 

– 55 років від дня народження Дончика Андрія Віталійовича, україн- 

ського кіно- і телережисера, заслуженого діяча мистецтв України (1961). 

13 – 60 років від дня народження Вернигор Лідії Володимирівни, 

української артистки балету, педагога, заслуженої артистки України (1956). 

– 60 років від дня народження Палинського Віктора Івановича, україн-

ського поета, прозаїка, сценариста (1956). 

14 – 110 років від дня народження Пащенка Олександра Сафоновича, 

українського графіка, народного художника УРСР (1906–1963). 

– 95 років від дня народження Лисенка Івана Івановича, українського 

самодіяльного художника, колекціонера, культурного діяча, заслуженого май-

стра народної творчості України (1921–1997). 

– 70 років від дня народження Цимбал Тетяни Василівни, українського 

диктора і ведучої програм українського телебачення, педагога, народної 

артистки України (1946). 

15 – 120 років від дня народження Набатова (справж. – Туровський) Іллі 

Семеновича, українського актора театру, кіно, естради, заслуженого артиста 

УРСР, народного артиста РРФСР, лауреата Державної премії СРСР (1896–

1977). 
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– 95 років від дня народження Білостоцького Анатолія Юхимовича, 

українського скульптора, народного художника України (1921–1993). 

– 70 років від дня народження Бородая Олександра Андрійовича, 

українського майстра станкового та монументального живопису, заслуженого 

художника України (1946). 

16 – 80 років від дня народження Криволапова Михайла Олександро-

вича, українського мистецтвознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України, заслуженого діяча культури Польщі (1936). 

17 – 115 років від дня народження Глущенка Миколи Петровича, укра-

їнського живописця, народного художника СРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1901–1977). 

18 – 70 років від дня народження Вєркіної Тетяни Борисівни, 

української піаністки, співачки, педагога, громадського діяча, народної 

артистки України (1946). 

– 60 років від дня народження Пахльовської Оксани Єжи-Янівни, укра-

їнської поетеси, перекладача, культуролога, критика, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1956). 

19 – 175 років від дня народження Вахнянина Анатоля Климентовича, 

українського композитора, письменника, педагога, журналіста, музично-

громадського діяча (1841–1908). 

– 120 років від дня народження Калина Володимира Івановича, 

українського театрального актора, режисера, балетмейстера (1896–1923). 

– 75 років від дня народження Попкова Володимира Михайловича, 

українського кінорежисера, сценариста, актора (1941–2007). 

20 – 195 років від дня народження Мікулі Кароля, українського піаніста, 

композитора, диригента, педагога, музичного фольклориста, музичного і 

громадського діяча (1821–1897). 

– 155 років від дня народження Пачовського Михайла Івановича, україн-

ського письменника, педагога, фольклориста, композитора-аматора, громадського 

діяча (1861–1933). 

– 120 років від дня народження Демчука Теофіля Семеновича, 

українського театрального актора, театрознавця, педагога (1896–1992). 

– 105 років від дня народження Нагнибіди Миколи Львовича, 

українського поета, сценариста, перекладача, заслуженого працівника культури 

БРСР, лауреата Державної премії СРСР, Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев- 

ченка (1911−1985). 

– 80 років від дня народження Доріченка Олеся (Олександр) Васильовича, 

українського поета, мистецтвознавця, художника (1936). 

21 – 85 років від дня народження Новиковського Володимира Огійови-

ча, українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1931). 

– 80 років від дня народження Макаренка Олексія Дмитровича, україн-

ського художника-самоука, заслуженого майстра народної творчості України 

(1936–2005). 
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– 80 років від дня народження Мірошниченка Віктора Панасовича, 

українського театрального актора, режисера, народного артиста України (1936–

2001). 

– 55 років від дня народження Козака Сергія Борисовича, українського 

літературознавця, публіциста (1961). 

22 – 70 років від дня народження Катеринюка Михайла Васильовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева і металу), заслуженого майстра народної творчості України (1946). 

23 – 80 років від дня народження Блажкова Ігоря Івановича, українсь-

кого диригента, народного артиста України (1936). 

– 70 років від дня народження Стратієнко Тамари Миколаївни, україн-

ської актриси, диктора, телеведучої, педагога, народної артистки України 

(1946). 

– 60 років від дня народження Полтавець-Гуйди Оксани Вікторівни, 

українського живописця, педагога, заслуженого художника України (1956). 

24  – 200 років від дня народження Чалого Михайла Корнійовича, 

українського письменника, педагога, історика, громадсько-культурного діяча, 

фольклориста, етнографа, першого біографа Т. Г. Шевченка (1816–1907). 

25 – 125 років від дня народження Ткачука Івана Васильовича, україн-

ського прозаїка, журналіста (1891–1948). 

– 65 років від дня народження Єфіменко Людмили Пилипівни, 

української кіноактриси, режисера, сценариста, педагога, народної артистки 

України (1951). 

26 – 165 років від дня народження Калачевського Михайла Миколайо-

вича, українського композитора, піаніста, музично-громадського діяча, юриста 

(1851–1907). 

– 115 років від дня народження Скляренка Семена Дмитровича, 

українського прозаїка, публіциста, журналіста (1901–1962). 

– 95 років від дня народження Сарани Федора Кузьмовича, українського 

бібліографа, літературознавця, бібліофіла, шевченкознавця, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка  (1921–1995). 

– 90 років від дня народження Овчаренка Іллі Пантелійовича, українсько-

го скульптора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–1978). 

– 80 років від дня народження Негреску Ігоря Антоновича, українського 

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

– 75 років від дня народження Риндзака Тадея Йосиповича, українського 

художника театру, народного художника України (1941). 

27 – 120 років від дня народження Бойчука Тимофія (Тимко) Львовича, 

українського майстра станкового та монументального живопису (1896–1922). 

28 – 95 років від дня народження Глікмана Геннадія Наумовича, україн-

ського графіка, скульптора-анімаліста (1921–1991). 
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– 90 років від дня народження Крвавича Дмитра Петровича, україн- 

ського скульптора, мистецтвознавця, педагога, народного художника України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1926–2005). 

– 80 років від дня народження Чернихівського Гаврила Івановича, 

українського краєзнавця, історика, літературознавця, поета, редактора, журна-

ліста, заслуженого працівника культури України (1936–2011). 

– 75 років від дня народження Пінчук-Серебрякової Євгенії Климівни, 

української театральної актриси, критика, народної артистки України (1941). 

– 60 років від дня смерті Остапа Вишні (справж. – Губенко Павло Ми-

хайлович), українського прозаїка, новеліста, класика сатиричної прози XX ст. 

(1889–1956). 

29 – 150 років від дня народження Грушевського Михайла 

Сергійовича, українського історика, літературознавця, соціолога, 

письменника, публіциста, державного діяча (1866–1934). 

– 65 років від дня народження Ярича Василя Якимовича, українського 

скульптора, народного художника України (1951). 

30 – 175 років від дня народження Драгоманова Михайла Петровича, 

українського публіциста, історика, філософа, літературознавця, фольклориста, 

громадського діяча (1841–1895). 

– 145 років від дня народження Кузневича Григорія Микитовича, укра-

їнського скульптора (1871–1948). 

– 120 років від дня народження Барнича Ярослава Васильовича, 

українського композитора, диригента, скрипаля, педагога, громадського діяча 

(1896–1967). 

– 90 років від дня народження Бабенко Надії Несторівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє килимарство, вишивка), 

заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2009). 

– 90 років від дня народження Огнєвого Костянтина Дмитровича, укра-

їнського оперного і камерного співака (ліричний тенор), народного артиста 

України (1926–1999). 

– 80 років від дня народження Бойко Тамари Антонівни, українського 

редактора кіно, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України (1936). 

– 65 років від дня народження Реви Анатолія Андрійовича, українського 

театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1951). 

– 55 років від дня народження Гамади Романа Романовича, українсько-

го літературознавця, перекладача, сходознавця (1961). 

Цього місяця минає 75 років від часу смерті Старицької-Черняхівської 

Людмили Михайлівни, української письменниці, громадської діячки (1868–1941). 
 
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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