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МИСТЕЦЬКИЙ БЕРЕЗЕНЬ – 2017 
 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ 

 

 Конкурс акустичної пісні на слова з «Кобзаря» Т.Г. Шевченка «Ше. Пісня» 

(09.03 – гала-концерт та нагородження переможців конкурсу, м. Київ) 

 Міжнародний культурно–просвітницький проект «Нас єднає Шевченкове 

слово», присвячений відзначенню 203–ї річниці від дня народження Т. Г. 

Шевченка, за участю послів іноземних держав та представників 

дипломатичного корпусу (10.03, 12:00, м. Київ, Національний музей 

Тараса Шевченка) 

 VІІ Міжнародна конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна 

безперервна освіта: європейські орієнтири» (01-04.03, смт Славське, 

Львівська обл.) 

 VI Фестиваль американського кіно «Незалежність–2017» за підтримки 

Посольства США в Україні (02–06.03 – м. Київ, культурний центр 

Кінотеатр «Київ»; 05–07.03 – м. Харків, «Fabrika. Space») 

 VІІ Міжнародний конкурс «PREMIER-2017» у номінаціях хореографія та 

академічний вокал (03-05.03, м. Київ) 

 Дні Франкофонії в Україні (10-28.03, міста Бахмут, Дніпро, Запоріжжя, 

Київ, Львів, Одеса, Рівне, Харків, Чернівці) 

 Міжнародний багатожанровий фестиваль мистецтв «ArtTalentFest-2017» 

(11-12.03, м. Київ) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Місто Лева 2017» (17-19.03, 

м. Львів) 

 Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс мистецтв «Український 

унісон» (19.03, м. Київ) 

 Міжнародний семінар «Адвокація на користь сталого фінансування 

бібліотек в умовах економічної нестабільності» (19-20.03, м. Київ, Goethe-

Institut в Україні) 

 Міжнародний фестиваль майстрів мистецтв та конкурс юних піаністів 

ім. С. Ріхтера на батьківщині піаніста (20-22.03, м. Житомир) 

 ХІV Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини 

«Docudays UA» (24-31.03, м. Київ, Будинок кіно) 

 Міжнародний конкурс-фестиваль «Золота скрипка» ім. М. Ельмана, 

присвячений 126-річчю від дня народження видатного скрипаля-віртуоза 

ХХ ст. (24-26.03, м. Тальне, Черкаська обл.) 

 Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс хореографії і 

вокального мистецтва «Яскрава країна в Одесі» (24-26.03) 

 ХVІІ Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та юнацького 

виконавського мистецтва «Акорди Хортиці» (26-31.03, м. Запоріжжя) 

 Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Посміхаючись Дюку-

2017» (27-30.03, м. Одеса) 
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 VІІ Міжнародний конкурс гітарного мистецтва «ГітАс» (29.03-01.04, 

м. Київ) 

 Міжнародний фестиваль мистецтв «Єдина Країна. Трускавець» (30.03, м. 

Трускавець, Львівська обл.) 

 ІV Всеукраїнський конкурс піаністів на здобуття премії фірми «C. 

Bechstein», присвячений 175-річчю від дня народження М. Лисенка 

(25.02-01.03, м. Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного, циркового та 

вокального мистецтва «7 чудес дитинства» (25-26.03, м. Київ) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Bukovel Arts Festival» (26-29.03, курорт «Буковель», Івано-Франківська 

обл.) 

 V Ювілейний Всеукраїнський дитячий фестиваль-конкурс талантів 

«Гармонія душі» (31.03, м. Київ) 

 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 
 

Національна опера України: 

10 – С. Рахманінов «Алєко» за поемою О. Пушкіна «Цигани», 

М. Римський-Корсаков «Моцарт і Сальєрі» за однойменною 

драмою О. Пушкіна (опери на 1 дію) 

21 – М. де Фалья «Ночі в садах Іспанії», «El sombrero de tres picos» 

(«Трикутний капелюх»), балети на 1 дію 

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

«Снігова королева» за мотивами однойменної казки 

Х. К. Андерсена (балет на 2 дії) 

31 – Д. Пуччіні «Флорія Тоска» (опера на 3 дії) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

Основна сцена 

8 – «Великі комбінатори» (вистава на 2 дії за мотивами роману 

І. Ільфа і Є. Петрова ”Дванадцять стільців”) 

11, 14 – Л. Барфус «Подорож Аліси до Швейцарії» (вистава без 

антракту) 

15 – «Три товариші» (інсценізація за мотивами  однойменного 

роману Е. М. Ремарка) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

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

Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка 

та Чеського центру при Посольстві Чеської Республіки в Україні 

в рамках ініційованого Чеським центром проекту «Рік Гавела в 
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Україні» (з нагоди 80-річчя від дня народження В. Гавела, 1936–

2011) 

 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки:  
Основная сцена 

13, 27 – «Смесь небес и балагана» (вечір спогадів; театралізоване 

видовище на 2 акти) 

Новая сцена 

5 (18:00),  

21 (20:00) 

– Ж. Ануй «Антигона» (трагедія на 1 дію) 

Сцена под крышей 

5, 26 (20:00) – А. Гельман «Скамейка» (трагікомедія на 1 дію) 

8 (18:00),  

24, 30 (20:00) 

– Г. Мамлин «Эй ты, – привет!» (лірична комедія без 

антракту) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

10, 26 – Музика І. Кальмана «Графиня Маріца» (оперета на 2 дії) 

12 

(12:00) 

– Музика О. Рибнікова «Пригоди Буратіно» за мотивами казки 

О. Толстого «Пригоди Буратіно, або Золотий ключик» (дитяча 

музична казка на 2 дії) 

31 – Д. Елдрідж «Під синім небом» (фарс у супроводі оркестру на 1 

дію) 

Театр у фойє 

12 – Музика та лібрето Г. Доніцетті ”Дзвіночок” (комічна опера на 

1 дію) 

 

Київський академічний театр «Колесо»: 
Камінна зала 

23, 26 – Софокл «Антігона» (трагедія) 

 

Київський академічний Молодий театр:  
Основна сцена 

8, 23 – О. Грибоєдов «Горе з розуму» (брутальна класика на 2 дії) 

9, 31 – Т. Леттс «Серпень: Графство Осейдж» (специфічна 

комедія) 

10, 22 – В. Дельмар «Поступися місцем!» (сумна комедія на 2 дії) 

Камерна сцена 

10, 25, 30 – «Дівочий виноград» за п’єсою М. Коляди «Дируватий 

камінь» (комедія тут і зараз) 
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11, 21 – Н. Ворожбит «Саша, винеси сміття» (драма на 1 дію) 

Мікросцена 

2,  5, 12, 21 – Ю. Винничук, Р. Горовий, Л. Дереш, С. Жадан, 

Є. Кононенко «Гагарін і Барселона» (сучасні оповідання) 

9, 28 – «Попіл» за мотивами роману І. Мераса «Вічний шах» 

(остання дія) 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 
Театральна вітальня 

4, 5, 7, 8, 29 – А. П. Чехов «Сильніше пристрасті, більше, ніж любов» 

(комедія) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

2, 21 – М. Хейфец «Веревка» (трагікомедія на 2 дії) 

4, 15, 23 – Л. Герш «Любовь… на ощупь…» (світла історія у повній 

темряві; вистава на 2 дії за п’єсою «Ці вільні метелики») 

19 – А. Островский «Бесприданница. Версия» (трагіфарс на 2 дії) 

Мала сцена 

18, 19 

(12:00) 

– В. Шекспір «Дванадцята ніч, або що захочете» (пустотлива 

комедія на 2 дії) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

Велика сцена 

3, 18, 26 

(12:00) 

– «Невидима з солодкого королівства» (казка на 2 дії) 

11 (11:00) – В. Зимін «Жила собі Сироїжка» (музична казка на 2 дії) 

24 (13:00) – «Скрудж (Різдвяна пісня у прозі)» (фентезі у п’яти 

куплетах за мотивами твору Ч. Дікенса «Різдвяна пісня») 

Мала сцена 

4, 19 (12:00) – «Де знайти ялинку?» (новорічна пригода) 

11 (12:00), 

18 (18:00) 

– Я. Фрідріх «Мене звати Пітер» (іронічна комедія на 2 дії для 

дітей від 10-ти років) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

Велика сцена 

1, 12, 26 

(12:00),  

15 (11:00) 

– Л. Жуховицький «Принцеса і сажотрус» (казкова історія) 

1, 17 – К. Ветлінгер «Нетутешній» (драма за п’єсою «Чи знаєте ви 
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чумацький шлях?») 

17 (11:00), 

19 (12:00) 

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

28 – Б. Швайгер «Випадок у дамській кімнаті» (трагікомедія) 

Мікросцена 

1, 16, 17 

(19:30) 

– С. Довлатов «Віслючок повинен бути худим» 

(сентиментальний детектив) 

 

Київський державний академічний театр ляльок: 

24 – Леся Українка «Лісова пісня» (драма-феєрія) 

25, 26 (15:00), 

31 (12:00) 

– В. Сінакевич «Гидке каченя» (вистава для дітей від 5-х 

років) 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок: 

11 – «SON.NET» за мотивами сонетів В. Шекспіра (для дітей 

від 12-ти років) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: 

3 (14:00), 

25 (12:00) 

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

за романом  М. Твена (мюзикл на 2 дії) 

12 (12:00, 15:00), 

29 (12:00) 

– В. Назаров «Жив собі пес…» (потужний мюзикл на 2 

дії за мотивами української народної казки) 

16 (14:00), 

31 (12:00) 

– Р. Смоляр «Червона Шапочка» за мотивами казки 

Ш. Перро (опера на 2 дії) 

Артистична вітальня 

10 – «Я – романтика!» (концерт-вистава у виконанні хору 

театру) 

 

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

2 – П. Ар’є «Кольори» (жива історія) 

9, 24 – Е. Мазія, Н. Блок ”Сама хотіла” (недитячі ігри) 

Проект OPEN_MIND_СТУДЕНТ 

4, 16 – В. Сігарєв «Детектор брехні» (типу комедія) 

8, 19 – Т. Трунова «КостяКатяМамаЧай» (комедія з привидами) 

 

Київський драматичний театр «Браво»: 

4, 18, 31 – С. Затуловский «Во имя истинной любви» 
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Київський театр «Актор»: 

19 (17:00) – «"Секс-символ" с Брайтон-Бич» (комедія за п’єсою 

В. Шендеровича «Потерпевший Гольдинер») 

29 – А. Котляр «Наша кухня» (і життя, і сльози, і кохання) 

 

Новий драматичний театр на Печерську: 

10 (19:00), 

11 (18:00) 

– А. Пушкин «Онегин» (романтична неокласика) 

13 – «Любить» (музична вистава-перформанс за творами 

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

Й. Бродського, А. Чехова) 

19, 26 

(18:00) 

– Д. Масловская «Двое бедных румын, говорящих по-

польски» (соціальна комедія) 

22, 23 – За підтримки Британської Ради в Україні. Д. Макміллан 

«Легені» (сучасна британська драма) 

 

Дикий театр: 
На сцені Київської малої опери (вул. Дегтярівська, 5) 

16, 17 – М. М. Бушар «Том на фермі» ((не) ніжна вистава) 

 

Театр «Дивні люди»: 
На сцені концертного залу Будинку архітектора 

1 (19:15) – А. Новиков «В сексе только панды, или Любовь неизбежна» 

(заключна частина трилогії розмов про Секс, стосунки та 

виховання) 

 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ): 

У виставково-театральній залі Національного історико-архітектурного музею 

«Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24а) 

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

18 – М. Булгаков «Дні Турбіних» 

 

Театр «МіжІІІКолон»: 

На сцені Актового залу Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ 

«Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» 

(Львівська пл., 14) 

5 , 7,  8 – «Вісім люблячих жінок» (комедійний детектив за мотивами 

творів Р. Тома) 

11 – «Хто є хто» (комедія вдач за Г. Горіним) 
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17, 24 – «Ліфт вверх» (ліричний фарс за п’єсою О. Слаповського «Від 

червоної криси до зеленої зірки») 

18, 25 – «Жінки Кокто» (мелодраматична вистава–пазл за творами 

Ж. Кокто) 

19, 26 – «Голомоза співачка» (абсурдна комедія  за однойменною 

п’єсою Е. Йонеско) 

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

23 – «Ліфт вверх» (ліричний фарс за п’єсою О. Слаповського «Від 

червоної криси до зеленої зірки») 

 

Театр «Тысячелетие»: 

Камерна сцена (просп. П. Григоренка, 26а) 

4, 11, 25 

(15:00) 

– «Пригоди собаки Моті» (вистава для дітей) 

5, 12, 21 – «Лист незнайомки» за мотивами однойменної новели 

С. Цвейга 

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

14 – «Девичник по-американски» (комедія) 

29 – «Ремонт или реставрация чувств» (комедія за мотивами п’єси 

Р. Куні та Дж. Чепмена «Move Over, Mrs. Markham») 

30 – «Мене звати Хома Брут» (містична комедія за мотивами 

повісті М. Гоголя «Вій») 

 

*** 

 

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі 

Українки: 

1 – ”Спасибо, Марго!” (парадоксальна комедія за п’єсою 

В. Мухар’ямова) за участю з.а. Росії А. Варпаховської 

(Монреаль, Канада) 

 

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

 10 – Музика А. Адана «Жизель» (балет у виконанні артистів «Київ-

модерн балету» у постановці Раду Поклітару) 

 

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна»: 

7 – «Кіно та німкені» (чорно-біла трагікомедія). Антрепризна 

вистава за участю О. Борбат та К. Забари 
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На сцені НМАУ ім. П. І. Чайковського (Консерваторія): 

12 – А. де Бенедетті «Сублімація любові” (комедія) за участю 

народних артистів України О. Сумської, Є. Паперного та з. а. 

України В. Борисюка  

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

8 – «Готель "Беверлі-Хіллз" (лірична комедія в 2 діях з антрактом 

за мотивами п’єс Н. Саймона). У ролях: н.а. України 

О. Богданович, К. Кистень, Н. Васько, Т. Аркушенко 

12 – «Скарби мадам Петухової» (пригодницька комедія за мотивами 

роману І. Ільфа та Є. Петрова). Антрепризна вистава за участю 

Р. Писанки, В. Черненка, С. Позднякова та ін. 

30 – «Ідеальна сімейка» (ексцентрична комедія). Антрепризна 

вистава за участю н.а. України В. Горянського, з.а. України 

О. Стальчука, з. а. України Л. Самаєвої, О. Лавренюк та ін. 

31 – Р. Хоудон «Розкішне весілля» (комедія у 2 діях). Антрепризна 

вистава за участю з. а. України А. Савченко, з. а. України 

Астрії, К. Вертинської, Д. Соловйова, А. Салати, В. Гладкого 

  

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

7 – «СуперMAN, суперLOVE, суперSEX» (комедія). У головній 

ролі Г. Поволоцький. Вистава Київського театру пригод та 

фантастики «Каскадер» та «M&S Entertainment» Germany 

 

На сцені Центру культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського: 

24 

(20:00) 

– Опера–цирк «BABYLON». Музика Р. Григоріва та І. 

Разумейка. Режисер – з. д. м. України В. Троїцький 

 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ 

 

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі 

Українки (нова сцена): 
 Гастролі Театру університету Людвіга Максиміліана (м. Мюнхен, 

 Німеччина) 

10 (20:00),  

11 (12:00),  

12 (18:00) 

– В. Фрітч «Каменоломня» (монолог проти війни) 

 

На сцені Київського академічного театру юного глядача на Липках (велика 

сцена): 

Гастролі відомого інклюзивного танцювального колективу Candoco 
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Dance Company (Велика Британія) 

1 (19:30),  

2 (19:00) 

– Музика Н. Фрама в адаптації Р. Зудервельта «Beheld» та «Set 

and Reset/Reset» (перформанси) 

 

На сені Київського державного академічного театру ляльок: 

  

Гастролі Дніпровського академічного обласного українського 

 молодіжного театру  

8 (13:00, 

16:00) 

–  О. Болдінов «Не відлітай» (вистава для дітей від 4-х років) 

   

Гастролі Чернігівського обласного театру ляльок імені О. Довженка 

10 –  Г. Мюллер «Гамлет-машина» (18+) 

 

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

3 – «В джазе только женщины» (чоловіча комедія за п’єсою 

Н. Кауарда) за участю С. Садальського, Т. Васильєвої та ін. 

(РФ) 

11 – «Любов по-італійські» (кримінальна комедія в 2 діях) за участю 

С. Стругачова, О. Солоненко, О. Воробей (РФ) 

30 – «Несравненная» (історія співачки Флоренс Фостер Дженкінс) 

за участю С. Пермякової, Г. Мартиросяна та ін. (РФ) 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

1 – «Скандал» (закулісна комедія за творами Ж. де Нерваля та 

Ж. де Марсана) за участю російських акторів Д. Назарова, С. 

Колесникова, О. Васильєвої, Н. Громушкіної 

5 – «Мужики не танцюють стриптиз» (суперкомедія в 2 діях). 

Режисер – Д. Рачковський. Антрепризна вистава Московського 

незалежного театру за участю акторів Д. Рожкова, І. Каблова, 

В. Мороз, Р. Данильченка, В. Протасова, М. Войтенко, К. 

Цикіна, М. Григоренка 

 

На сцені Будинку художника НСХУ: 

 Гастролі Театру без кордонів (РФ) 

23 – «Острів шаленого кохання» (лірична комедія у 2 діях) за участю 

Д. Ісаєва, О. Корікової 

 

Французький інститут в Україні  (вул. О. Гончара, 84): 

12 

(17:00) 

– «Цар Едіп / Симфонія Псалмів» (вистава у постановці П. 

Селларса на фестивалі Екс–ан–Прованс  у 2016 році: на перетині 
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опери, ораторії, симфонічної музики, розмовного театру, 

пластичного мистецтва за творами І. Стравінського) 

 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

 

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

1 За сприяння Посольства Польщі в Україні, Польського інституту в 

Києві 

– «Присвята Фридерику Шопену» (щорічний концерт до дня 

народження композитора). Я. Кортус (фортепіано, Польща) 

2 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти». Диригент – 

О. Линів, солісти – С. Чахоян (сопрано), В. Андрійченко 

(контртенор, скрипка) 

3 За сприяння Посольства Польщі в Україні, Польського інституту в 

Києві 

– Абонемент № 7 – «Мистецтво фортепіанної гри». Я. Кортус 

(фортепіано, Польща) та Академічний симфонічний оркестр 

Національної філармонії України (диригент – В. Протасов) 

4 – Містерія у ритмі танго «Марія. Tangus dei» (за мотивами оперіти 

А. П’яццолли «Марія з Буенос-Айреса», автор українського 

лібрето О. Юрін). Дійові особи і виконавці: Марія — Є. Ліпітюк 

(сопрано), Соловей — О. Чувпило (тенор), Відьмак — 

А. Маслаков (бас-баритон), від автора — О. Рудько. Ансамбль 

народних інструментів ”Рідні наспіви” (керівник — Ю. Карнаух), 

ансамбль балету ”Терен” (керівник — Є. Дралов). Виконавці 

аргентинського танго — І. Ніколуліас, Д. Ланшин. Партія 

фортепіано — М. Віхляєва, режисер-постановник — А. Гнатюк, 

керівник проекту — І. Нестеренко 

5 Концерт циклу  «Наш сучасник Бах» (Бах&Сильвестров, Бібік) 

– Київський камерний оркестр (головний диригент – М. Дядюра), 

солісти – Н. Фоменко (клавесин), А. Рахманін, О. Колесник, 

В. Іванов, Я. Морозова (скрипка) 

6 «Сьогодні день такий» (літературно-музична композиція за творами 

Л. Костенко) 

– О. Захаревич (художнє слово), О. Богданович (художнє слово), 

О. Чубарева (сопрано), В. Тіткін (баритон), Н. Афанасьєва 

(фортепіано). Режисер-постановник — І. Нестеренко 

8 Вам, любі жінки! Найдорожчим, найкращим, коханим. «Музика на 

ім’я Штраус» 

– Національний академічний духовий оркестр України (диригент – 

М. Мороз), солістка – Є. Ліпітюк (сопрано) 
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9 «Борітеся – поборете!» (до 203-ї річниці від дня народження 

Т. Г. Шевченка) 

– Національна заслужена капела бандуристів України імені 

Г. І. Майбороди (художній керівник і головний диригент – 

Ю. Курач), художнє слово – А. Паламаренко, солістка — Т. 

Журавель (сопрано) 

10 – Абонемент № 10 «Симфонічний вимір» Академічного 

симфонічного оркестру Національної філармонії України 

(диригент – М. Дядюра). 

«Відлуння Гайдна». Соліст — В. Давід (скрипка, Австрія) 

11 За сприяння Посольства Королівства Іспанія в Україні 

– «La voz de Espana» («Голос Іспанії»). Лаура Алонсо Падін 

(сопрано, Іспанія), М. Шуляк (тенор) та Національний ансамбль 

солістів «Київська камерата» (художній керівник і головний 

диригент – В. Матюхін) 

12 Ф. Шопен 

– І. Порошина (фортепіано) 

14 «Школа імені М. В. Лисенка запрошує» 

– Звітний гала-концерт Київської спеціалізованої музичної школи-

інтернату імені М. В. Лисенка із циклу «Вечори виконавської 

майстерності» (до 175-річчя від дня народження М. В. Лисенка) 

15 Шостий концерт із циклу «KyivAccordionFest» за підтримки 

Італійського інституту культури в Україні, Товариства імені Данте 

Аліг’єрі 

– «Ad memoriam di M. Francesco Visentin». Участь беруть: професор 

Консерваторії ім. Н. Піччінні Ф. Палаццо (акордеон, Італія), 

професори і викладачі НМАУ ім. П. І. Чайковського — 

Є. Черказова (акордеон),  С. Шабалтіна (клавесин), Д. Мотузок 

(акордеон), М. Шутко (скрипка), Л. Титаренко (клавесин), 

А. Білоус, Д. Демчук, М. Гафич, П. Хадкевич, Віктор Кравчук, 

Василь Кравчук, оркестр ”GRAND ACCORDEON” 

17 Й. Брамс, Л. ван Бетховен 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – І. Палкін), солісти – В. Борисов (скрипка), 

І. Кучер (віолончель) 

18 

(18:00) 

Парад юних талантів «Діти і музика» 

– Звітний концерт Дитячої музичної школи № 28 м. Києва 

19 Й. Брамс (1833-1897) 

– Т. Андрієвська (фортепіано), І. Андрієвський (скрипка) 

20 – Академічний симфонічний оркестр «Філармонія» Чернігівського 

філармонійного центру фестивалів та концертних програм. 
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Диригент – Міцунобу Такая (Японія), солісти – Йоко Канеко 

(фортепіано, Японія), Кіміко Такая (сопрано, Японія), Чікако 

Танака (мецо-сопрано, Японія), Юкіма Ібарагі (тенор, Японія), Д. 

Вишня (бас) 

21 – Фортепіанний дует «Kiev Piano Duo»: О. Зайцева, Д. Таванець 

22 Вечір пам’яті хорового диригента З.-Б. Антківа (1942-2009) 

– Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені 

Л. Ревуцького (художній керівник – А. Карпінець, головний 

диригент – В. Курач) 

23 Солоспіви на вірші Т. Шевченка, І. Франка 

– Ф. Мустафаєв (баритон), Національний академічний оркестр 

народних інструментів України (художній керівник і головний 

диригент – В. Гуцал) 

24 – Абонемент № 10 «Симфонічний вимір» Академічного 

симфонічного оркестру Національної філармонії України 

(диригент – М. Дядюра). 

«Відлуння Гайдна». Солісти — Б. Стельмашенко (флейта), 

Д. Гудима (гобой) 

25 

(17:00) 

Парад юних талантів «Діти і музика» 

– «Музичні діалоги – Україна та світ» (до 100-річчя першого 

виконання «Щедрика»). Звітний концерт Дитячої музичної школи 

№ 10 Печерського району м. Києва 

27 Три Моцарти 

– Львівський академічний камерний оркестр «Віртуози Львова», 

Маріупольський муніципальний камерний оркестр «Ренесанс» 

(диригенти – С. Бурко, В. Крячок), солісти – М. Лаба (сопрано), 

В. Борецький (кларнет) 

28 – Звітний концерт Київського інституту музики імені Р. М. Глієра 

29 – «Містерії класики і джазу» (ХХХІV концерт з Міжнародного 

концертного циклу «Елітні вечори камерної музики Євгенії 

Басалаєвої» міжнародного фестивалю мистецтв ”Діалоги 

культур”) 

30 Р. Шуман, Е. Блох, Ф. Шуберт 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Р. Кофман), соліст – Г. Хоффман (віолончель, 

США) 

31 Серія «Галерея скрипкових геніїв» 

–  «ITALIA: AB OVO». К. Стеценко (скрипка), Н. Строчан 

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

Т. Ясницький (бандура), А. Павлов (скрипка), Національний 
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ансамбль солістів «Київська камерата» (художній керівник і 

головний диригент – В. Матюхін) 

 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

4 «Магія Вівальді» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

керівник — н. а. України В. Іконник-Захарченко, диригент — з. 

д. м. України І. Андрієвський) 

6 Французька органна музика 

– М. Сидоренко (орган) 

7 «Музика кохання» 

– Н. а. України І. Кучер (віолончель), н. а. України В. Кошуба 

(орган), з. а. України Н. Пилатюк (скрипка), А. Полуденний 

(віолончель), Т. Войтех (фортепіано) 

8 «Весняний музичний дарунок жінкам» 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, Камерний 

ансамбль ”Київ-Брасс», М. Сидоренко (орган), І. Іщак 

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

С. Котко (колоратурний бас), М. Білич (скрипка), А. Васін 

(фортепіано) 

9 Італійська органна музика ХVІІ-ХІХ ст. 

– З. а. України І. Харечко (орган) 

10 Шедеври доби бароко 

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

Н. Хмілевська (сопрано), Р. Меліш (контртенор, Україна-

Швейцарія), Н. Фоменко (клавесин) 

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

(орган) 

13 Музика Й. С. Баха та Г. Ф. Генделя 

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

(орган) 

14 Музика Антоніо Вівальді 

– Н. Сіваченко (скрипка), О. Швидка (сопрано), Г. Бубнова (орган) 

15 – «Музика української землі». Виконавці: «Музклуб Івана 

Тараненка», Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського 

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

диригент — з. д. м. України І. Андрієвський),  Камерний ансамбль 

”Київ-Брасс», н. а. України Р. Гриньків (бандура), з. а. України 

О. Нікітюк (вокал), з. а. України  Б. Півненко (скрипка), 

М. Которович (скрипка), С. Охрімчук (скрипка), М. Бережнюк 
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(етно-духові інструменти), Н. Стець (контрабас) 

16 Золота доба романтизму 

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

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

сопрано), Т. Рой (флейта), з. а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано) 

18 Твори Й. С. Баха 

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

21 Бароко і сучасність 

– Камерний ансамбль ”Київ-Брасс», н. а. України І. Калиновська 

(орган), В. Чікіров (ліричний баритон) 

22 Л. Керубіні – «Реквієм» 

– Хорова капела «Почайна» Національного університету «Києво-

Могилянська академія» (диригент – н. а. України О. Жигун), 

солістка – з. а. України І. Харечко (орган) 

23 Французька та італійська романтична музика 

– Тріо «Равісан», М. Сидоренко (орган), Т. Рой (флейта), О. Мороз 

(кларнет) 

24 «У стилі бароко» 

– Н. а. України І. Кучер (віолончель), н. а. України В. Кошуба 

(орган), з. а. України Н. Пилатюк (скрипка), Т. Войтех (фортепіано) 

25 Вечір романтичної музики 

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

(орган) 

27 Вечір романсу 

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

України І. Калиновська (орган), з. а. України І. Пліш (сопрано), з. а. 

України М. Ліпінська (мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний 

баритон), С. Котко (колоратурний бас), К. Баженова (фортепіано) 

28 Музика Й. С. Баха 

– Г. Бубнова (орган) 

29 – Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

солістка – з. а. України І. Харечко (орган) 

30 «Музичний феєрверк» 

– Н. а. України В. Кошуба (орган) 

31 Голоси різних епох 

– З. а. України В. Балаховська (орган), І. Іщак (контртенор), 

С. Андрощук (тенор), Т. Рой (флейта), К. Баженова (фортепіано) 
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Національна опера України: 

1 – «4 стихії». Концерт популярного українського піаніста 

О. Ботвінова у супроводі симфонічного оркестру «Odessa classics» 

8 – Гала-концерт до Міжнародного жіночого дня 8 Березня за участю 

солістів опери та балету Національної опери України, 

симфонічного оркестру театру. Режисер – н. а. України 

А. Солов’яненко. Диригенти – А. Кульбаба та О. Баклан 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

2 – «Колесо життя». Нове шоу піаніста-віртуоза та композитора 

Є. Хмари 

5, 7 – «Ліга сміху — 2017». Третій чемпіонат України з гумору   

9 – Концерт музичного рок-колективу «Jethro Tull»  

16 – Авторський вечір н. а. України М. М. Жванецького 

22 – «My George Michael Tribute Show». Концерт  із циклу триб’ютів, 

присвячених легендам світової музики 

25, 26 – Лібрето І. Хентов «Dracula Vlad» (прем’єра мюзиклу) 

29 – Курт Шмід та оркестр «Metropolis Orchestra» з програмою 

«Віденська весна»  

31 – Великий сольний концерт білоруського гітариста-віртуоза, 

композитора ДіДюЛі  

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

1 – «Весняний бал». Концерт О. Малініна (РФ) 

4 

(17:00) 

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

року» 

6 – «Бессонница». Ювілейний концерт зірки сучасної естради, 

актриси театру та кіно К. Орбакайте (РФ) 

9, 10, 

11, 12 

– Концерт Національного балету Грузії «Сухішвілі» (прем’єра 

програми) 

16 – «Вечірній квартал». Нова концертна програма студії «Квартал 95» 

18 – Концерт «VIVA! Самые красивые 2016» (дев’ята церемонія 

нагородження) 

21 – Концерт гурту «ТІК» 

24 – «Оля Полякова. На біс!» (повторний показ шоу-програми, яка 

ввійшла до Книги рекордів України) 

25 – Міжнародне музичне шоу «Битва оркестрів» за участю 

Національного академічного оркестру народних інструментів 
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України та Національного академічного народного оркестру 

Республіки Білорусь 

26 

(18:00) 

– «Весняна музична платформа у великому місті» (музичне шоу -

концерт найкращих артистів України) 

28 – «Моя історія». Концерт співачки З. Огневич 

29 – «Laima love show». Концерт популярної латвійської співачки 

Л. Вайкуле 

30 – Концерт «Comedy Woman. Найкраще для вас, з любов’ю» 

31 – «The Great Gatsby Ballet». Балет за однойменним романом 

Ф. Фицджеральда на музику К. Меладзе, Ю. Шепети. Постановка 

під керівництвом з. а. України Д. Матвієнка та Д. Родена (США) 

 

НМАУ ім. П. І. Чайковського (Консерваторія): 

1 – Концерт  лауреатів ІV Всеукраїнського конкурсу піаністів премії 

фірми «С. Весhstein», присяченого 175-річчю від дня народження 

М. Лисенка (урочисте закриття конкурсу) за участю 

Симфонічного оркестру НМАУ ім. П. І. Чайковського (диригент 

— з. д. м. України І. Палкін) 

4 – Дж. Верді «Ріголетто» (прем’єра опери на 3 дії за драмою В. 

Гюго «Король розважається»). Лібрето Ф. Піаве 

5 

(13:00, 

16:00, 

19:00) 

– «Вічна історія». Прем’єра нового спектаклю Театру тіней 

«TEULIS» 

8 – «Романтична музика піску» (пісочна фантазія з оркестром) у 

виконанні лауреата міжнародного конкурсу з пісочної анімації 

К. Дзюби 

10 Посольство Королівства Бельгія в Україні презентує 

– Концерт бельгійського гурту «Four Aces Guitar Quartet» з нагоди 

святкування 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між 

Бельгією та Україною 

19 – «Asia Tengri Jazz». Концерт відомої джазової співачки Н. 

Шукаєвої (Казахстан) 

25 

(12:00) 

– «Кіт у чоботях» (весела вистава-мюзикл за мотивами 

однойменної казки Ш. Перро). Вистава Київського театру пригод 

пригод і фантастики «Каскадер» за участю Степ-шоу-балету 

«Narnia» 

29 

(14:00) 

– «Музика – ідеальна форма життя». Концерт-розмова 

легендарного піаніста А. Гаврилова (РФ) 
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Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

3 – «Inspiration. Натхнення». Концерт Національного камерного 

ансамблю «Київські солісти», Квартету У. Бекірова та К. Шарапова 

(скрипка) 

24 – Г. Малер «Симфонія 5» у виконанні симфонічного оркестру 

«Віртуози Києва». Диригент — Д. Яблонський (США-Ізраїль) 

27 – Сольний концерт  відомого вірменського джазового піаніста і 

композитора Т. Амасяна 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

6, 7 – Святковий концерт ”Тобі, коханій...” (до Міжнародного жіночого 

дня 8 Березня) 

15 – За підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні. 

Гала-концерт за участю солістів Каунаського державного 

музичного театру та колективу Київського національного 

академічного театру оперети 

25 – Концерт ”Музика з кінофільмів. Дубль 2” 

27 – За підтримки Посольства Аргентинської Республіки в Україні. 

Концерт «Світові зірки аргентинського танго» за участю Н. Піліу,  

Ш. Кіньонес, С. Акости, М. Ван де Вурда,  у супроводі 

італійського танго-оркестру «Tango Spleen Orquesta» 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: 

4 – «Серце лебедя». Музична вистава за щоденниками російської 

балерини А. Павлової. Режисер — Т. Зозуля 

5 – «Французький салон». Музично-театральний проект солістки 

Київського національного академічного театру оперети Г. Коваль 

(сопрано) 

9 – «І на оновленій землі…» (музично-літературний проект за 

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

10 – «Пульхафонія» (прем’єра трагікомічного театрального квесту за 

мотивами повісті М. В. Гоголя «Старосвітські поміщики»). 

Вистава-переможець конкурсу-лабораторії ”Small Theater 

Productions” 

11 – «Ти – моя мелодія» (вечір пам’яті М. Магомаєва). Українсько-

азербайджанський міжнародний мистецький проект «Коло 

співочих сердець»  

18 – «Незвичайна чайна або жовтий лелека» (музична вистава для 
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(12:00) дітей та дорослих) за участю акторів Київського національного 

академічного театру оперети. Музика О. Костіна 

21 – «Уж вечер…» (музично-літературний вечір до Всесвітнього дня 

поезії) за участю солістів Київського національного академічного 

театру оперети і Національної опери України 

22 – «Молитва за Україну». Концерт української музики до 175-річчя 

від дня народження М. Лисенка (1842-1912) 

23 – Театральний капусник до Всесвітнього дня театру за участю 

солістів київських театрів та колективів  

24 – Гала-концерт до дня народження І. С. Козловського (1900-1993) за 

участю солістів київських театрів та колективів 

25 

(18:00) 

– «Аліса в країні чудес». Вистава зразкового театру-студії мюзиклу 

«ОКей!» 

26 

(12:00) 

– «Чарівна музика країни ельфів. Едвард Гріг» (музична програма 

для дітей із циклу  «Казки старого рояля») 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

6 – «Чорна шкатулка» (музична вистава за мотивами творів 

Л. Ашкеназі) за участю н. а. України О. Горбунова та групи 

«Грусть пилота» 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: 

10 – «Лісова пісня» (літературно-музична композиція за твором Лесі 

Українки на музику М. Скорульського) 

23 

(14:00) 

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

батьків» 

28 

(12:00) 

– Музичні класики. Класик 1-й. «Симфонічна абетка для дітей та 

їхніх батьків» 

31 – М. Воллінгер, Б. Чілкотт «Дві месси в стилі jazz» у виконанні 

хору і симфонічного оркестру театру 

 

Київський державний академічний театр ляльок: 

9 – «Наш Шевченко» (поетичний вечір за творами та щоденниками Т. 

Шевченка) 

 

Національний цирк України: 

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 (12:00, 16:00),  

10 (18:00), 31 (13:00, 18:00) 

– «Вода та вогонь» (цирк на воді) 
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Будинок актора: 

1 – «Не промовчи Шевченка у собі…. Сповідь барда». Постановка, 

музика та виконання керівника і актора Хмельницького міського 

моно-театру «Кут» В. Смотрителя 

2 – Міжнародний науково-художній журнал на сцені «Collegium» 

3 – Н. Неждана ««Морг № 5» (той, що відчиняє двері)» (містична 

комедія). Вистава Класичного художнього альтернативного театру 

4 – Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода). Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру 

5 – «Marinita». Концерт-подорож у часі і просторі. Марініта – вокал, 

фортепіано, О. Агабейлі – перкусія 

7 – Л. де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспанському стилі). 

Вистава Класичного художнього альтернативного театру 

9 – «Борітеся – поборете!». Концерт Київського академічного 

ансамблю української музики «Дніпро» за участю н. а. України 

О. Харченко та родинного квартету бандуристів Яницьких 

10 – Концерт оркестру «Святограй» (керівник – В. Дмитренко) 

11 – Капела бандуристів об’єднання художніх колективів Черкаської 

обласної ради. Художній керівник та головний диригент – з. д. м. 

України Й. Франц 

12 

(14:00) 

–  «CANCION ESPANOLA». Концерт в рамках проекту «Inspration 

classic» за участю К. Болкуневич (сопрано), К. Мікаелян 

(фортепіано), О. Братик (сопрано), Н. Крот (фортепіано), 

К. Козачишиної (скрипка) 

12 – М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру 

13 – «Вічна загадка любові» (моновистава за творами Г. Тютюнника) у 

виконанні М. Булата 

14 – «Київські солісти» запрошують. А. Вівальді – А. П’яццолла 

«Пори року» 

15 – «Тризубий Стас. The best» (присвячується пам’яті Станіслава та  

Марічки Щербатих) 

16, 30 – І. Аліфанов «Гроші, шафа, наречена» (комедія). Вистава Театру 

«Шкаff» 

17 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник» (сучасна 

комедія). Вистава Класичного художнього альтернативного театру 

18 – В. Шекспір «Гамлет» (посміховисько). Вистава Класичного 
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художнього альтернативного театру 

19 – Проект н. а. України Є. Басалаєвої «Молода Філармонія»  

22 – Сольний концерт з. а. України І. Завадського (кнопковий 

акордеон) 

23 – «Ноуруз — Nowrooz». Іранський новий рік з групою «Avaye del» 

(сучасна та класична музика країн Близького Сходу та Північної 

Африки від Ірану до Туніса) 

24 – «Нова Філармонія» представляє квартет «Лабіринт» та друзі 

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

Класичного художнього альтернативного театру 

26 – Вонг Кар Вай «Любовний настрій + 2046» (естетська 

ретромелодрама). Вистава Сірого театру чуттєвого психоаналізу 

27 – Т. Г. Шевченко «Посланіє» (моновистава у виконанні з. а. України 

М. Фіци) 

28 – «5 років як...». Вечір пам’яті маестро (у виконанні друзів та колег 

прозвучать твори гітариста, композитора, музикознавця, поета А. 

Шевченка) 

29 

(18:00) 

Посольство Королівства Бельгії в Україні 

– «Верхарн і його час» (літературно-музичний вечір). У програмі 

твори бельгійських поетів–символістів на музику  н. а. України 

В. Губи у виконанні відомих артистів 

31 – «Київські солісти» запрошують на «Побачення з класикою». 

Концерт Національного камерного ансамблю «Київські солісти» 

 

Будинок архітектора: 

8 – «Аромат жінки» (концерт-букет). У програмі популярні танго, 

класика, музика з улюблених кінофільмів у виконанні струнного 

оркестру 

26 – Концерт українського композитора та піаніста Є. Грушина у 

супроводі камерного оркестру 

  

Будинок кіно: 

2 

(18:30) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Невідома» (режисери – Ж.-П. та Л. Дарденн, 

Бельгія, Форанція, 2016 рік) 

3 – «Закоханість». Шоу-концерт композитора-імпровізатора, 

музиканта-новатора, піаніста М. Шоренкова 

4,  11 

(11:00) 

– «Класика для дітей». Класична музика та саундтреки із 

мультфільмів у виконанні оркестру «Віртуози Києва» 



21 

 

4 

(14:00) 

Родинний кінозал 

– Повнометражний анімаційний фільм «Тролі» (режисери – 

М. Мітчелл, У. Дорн, США, 2016 рік) 

6 

(18:30) 

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

(Анатолій) Литвак (1902–1974) 

– Художній фільм «Чи любите ви Брамса?» (режисер – А. Литвак, 

Франція, США, 1961 рік). Ведучий проекту – кінознавець 

С. Сукненко 

8 – «Старий добрий джаз» (оновлена програма) за участю кращих 

джазменів України, квартету Р. Єгорова та оркестру «Віртуози 

Києва» 

9 До Міжнародного жіночого дня. Посольство Аргентини в Україні 

представляє 

– Художній фільм «Я вийшла заміж за недоумка» (режисер – Х. 

Таратуто, Аргентина, 2016 рік) 

10 

(18:30) 

Вечір пам’яті кінодраматурга Олександра Рожена 

– У програмі: спогади друзів, колег, показ фільмів «Солов’ї, 

солов’ї» (режисер – А. Рожен), «Пам’ятник, який створив 

Лук’ян» (режисер – А. Рожен, к/с «Контакт», 2013 рік). 

Модератор вечора кінооператор С. Волков 

13 

(18:30) 

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

(Анатолій) Литвак (1902–1974) 

– Художній фільм «П’ять миль до опівночі» (режисер – А. Литвак, 

Франція, Італія, 1962 рік). Ведучий проекту – кінознавець 

С. Сукненко 

14 

(18:30) 

Фільми – презери міжнародних кінофестивалів 

– Художній фільм «Трамбо» (режисер – Д. Роуч, США, 2015 рік) 

15 

(18:00, 
Синій 

зал) 

Гармонії Тетяни Яблонської. До 100–річчя великого українського 

художника. Особливий гість вечора Гаяне Атоян, художник, дочка Т. 

Яблонської 

– У програмі: виступи мистецтвознавців, показ документальних 

фільмів «Тетяна Яблонська» (режисер – Л. Островська, 1971 рік), 

«Тетяна Яблонська: натхнення самоти» (режисер – С. Сукненко, 

2008 рік). Модератор вечора С. Тримбач 

15 

(18:30, 
Черво–

ний зал) 

– Прем’єрний показ художнього фільму «Чунгул» (режисери – О. 

та В. Альошечкіни, Україна, 2016 рік) 

16 

(18:00) 

Ретроспективний показ українських фільмів 1990–х років «Межі 

свободи: Незалежність по обидва боки екрану» 

– Художній фільм «Оберіг» (режисер – М. Рашеєв, Україна, 1991 
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рік). За підтримки Національного центру Олександра Довженка 

19 

(20:00) 

– «Чарівна музика з чарівного кіно». Улюблені саундтреки з 

фільмів у виконанні оркестру «Віртуози Києва» та Р. Єгорова 

(рояль) 

20 

(18:30) 

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

(Анатолій) Литвак (1902–1974) 

– Художній фільм «Дама в окулярах та з рушницею в автомобілі» 

(режисер – А. Литвак, Франція, США, 1970 рік). Ведучий проекту 

– кінознавець С. Сукненко 

21 

(18:30) 

Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в Будинку 

кіно» 

– Художній фільм «Моя краля» (режисер – Б. Дюмон, Франція, 

2016 рік) 

24–31 ХІV Міжнародний фестиваль документального кіно про права 

людини «Docudays UА» 

 

Київський будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45а): 

7 – «Портрети весни». Концерт джазового піаніста, педагога, 

композитора і аранжувальника О. Боголюбова 

  

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

3 – Концерт співака, композитора, музиканта та оранжувальника 

В. Лимаренка 

4 – «За 4 дні до 8-го Березня!». Концерт рок-оркестру Національного 

академічного оркестру народних інструментів України до 

Міжнародного жіночого дня 8 Березня 

6 – Гала-концерт кращих пісень ВІА «Пламя», соліст — С. Черемухін  

(РФ) 

7 – «Я Одессит, я из Одессы, здрасте!» (персональне ток-шоу з 

дивертисментом). Естрадний концерт за участю доктора сміху 

Л. Сичкіна 

25 – «Словотерапія». Концерт н. а. України О. Гаврилюка 

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

8 – «Cabaret» (джаз-степ шоу з елементами легкої еротики) за 

участю акторів В. Шпудейка, Д. Макухи, В. Єрмолаєва, К. 

Меланич, почесних гостей Віденського балу "Bon-Bon-Buason" 

(Австрія), кінофестивалю "Undine" (Австрія), степ солістів 

танцювальної компанії Dance-Empire-International "(Австрія) та Д. 

Забунова. Режисер-постановник – Д. Макуха 
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Київський Палац спорту: 

8 

(20:00) 

– LOBODA «К черту любовь». Нова концертна програма з. а. 

України С. Лободи 

23 – «Небо – це я». Ювілейне шоу відомого українського композитора 

Р. Квінти за участю Героя України, н. а. України С. Ротару, н. а. 

України І. Білик та інших зірок естради 

 

Центр культури та мистецтв НАУ: 

12 

(18:00) 

– «Ліга сміху». Концерт команд «VIP Тернопіль», «Дніпро»  

 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського: 

 8 – «Супер хіти 70-80!». Концерт ВІА «Лейся песня», художній 

керівник — В. Домін (РФ) 

25 – Концерт ВІА «Песняры» (Білорусь) 

 

Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс»  
(у приміщенні Палацу культури ВАТ «Більшовик») 

2 – Романтика романсу 

3, 17 – «Серенада в готелі «Табір» (музична мелодрама за мотивами 

п’єси О. Хабалова) 

4 – Святковий концерт до Міжнародного жіночого дня 8 Березня 

9 – «Віднеси мене, серце» (фентезі за мотивами творів А. Чехова, О. 

Пушкіна, В. Шекспіра, П. Меріме, Е. Радзинського) 

10, 24 – «Весільний переполох» (фольклорна музична комедія) 

11, 25 – «Циганочка з виходом» (музична мелодрама в 2-х діях за 

мотивами повісті М. Лєскова «Зачарований пілігрим») 

18 – «Циган і в Африці циган» (народна музична комедія за мотивами 

п’єси О. Хабалова) 

23 – Весняний концерт 

 

Палац культури ВАТ «Більшовик»: 

15 – Концерт «Хіт-парад на Шулявці» (світові хіти ХХ століття у 

викоанні артистів Шоу-хор-проекту «Khreschatyk Choir & Сover 

Band» – відомого київського колективу Камерний хор 

«Хрещатик» з інструментальним супроводом) 
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Київський планетарій (вул. Велика Васильківська, 57/3): 

19 

(20:00) 

– «35» Д. Кораблев» (сольний стендап–концерт українського 

коміка)  

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

9 

(14:00) 

– Літературно–музична композиція до 203–річниці від дня 

народження Т. Г. Шевченка за участю студентів Київської дитячої 

академії мистецтв 

9 

(16:00) 

– «Нам не байдуже». Концерт до 203–ї річниці від дня народження 

Т. Г. Шевченка. Участь беруть: студенти Інституту мистецтв 

Київського університету ім. Б. Грінченка та Київського коледжу 

культури і мистецтв. Автор проекту – з. а. України С. Кисла 

25 

(13:00) 

– «Я осилю Баха» (із циклу концертів-лекцій для дітей, 

присвячених творчості видатних композиторів різних епох)  

 

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

12 

(17:00) 

– Концерт класичної європейської інструментальної музики у 

виконанні К. Бойчук (скрипка) та В. Крускаль (фортепіано)  

26 

(17:00) 

– Концерт європейської класичної вокальної музики у виконанні 

В. Мітряєва (контртенор) та  Г. Ходаківської (сопрано) 

 

Музей Шолом-Алейхема у Києві  (філія Музею історії  міста Києва): 

2 

(17:30) 

– «Шолом-Алейхемські читання» у супроводі музичних творів, які 

виконують  А. Мельник (гітара) та В. Козак (скрипка) 

 

Дім освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницького, 57б): 

3 

(20:00) 

– «Сторони світу». Концерт гурту «Acoustic Quartet»  

 

ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

з 3 – «100 років Української революції». Виставка реліквій 1917 

року: грошові монети та банкноти, марки, зброя, преса, 

бюлетені з виборів, нагороди тощо 

протягом 

місяця 

– «Зброя з колекції НМІУ: від давнини до сучасності» 

(проводитиметься вперше з 1930-х років) 

 – «Від гривни до гривні». Виставка, присвячена 20-річчю 

проведення грошової реформи в Україні (історія створення 

сучасних обігових та пам’ятних монет України) 

 –  Виставка-інсталяція «Історії з війни». 19 історій з життя АТО 
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 –  «Діра. Серпень чотирнадцятого… Досвід ненасильницького 

культурного спротиву». Виставка графічних робіт С. 

Захарова (художник з Донецька, який побував в полоні у 

російських бойовиків за свою творчість, та зобразив у своїх 

малюнках жахіття російської окупації) 

 – «Келих: історія та сучасність». Виставка келихів з колекції 

музею 

 – «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Виставка 

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

порцеляни, кераміки, скла і металу, агітплакати, газети тощо) 

 – «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми кінця 

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

ткані вироби) 

 – «Історія грошового обігу в Україні» 

 – «Репресована археологія». Виставка матеріалів з 

археологічних розкопок, присвячена 140-річчю від дня 

народження українського археолога М. О. Макаренка (1877–

1938) 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

з 3 – «Метаморфози фемінності». Виставка українського 

мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (у рамках 

арт-фестивалю «Княжа родина / Regio genos») 

 Будинок митрополита 

протягом 

місяця 

– «Улюбленець долі чи її Творець? Архітектор Павло Альошин 

(1881–1961)». Виставка, присвячена 135-річчю від дня 

народження та 55-річчю від дня смерті видатного 

українського архітектора, метра української архітектури 

 Трапезна церква 

протягом 

місяця 

– «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські храми 

Києва» 

 Південна вежа Софійського собору 

протягом 

місяця 

– «Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого собору 

ХІІ ст.» 

  

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(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» 
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(твори іконопису та декоративно-літургійного мистецтва) 

(корпус № 

25) 

– «Фрески церкви Спаса на Берестові XVII століття». 

Виставка до 1025-річчя Хрещення Київської Русі 

 Виставкова зала Успенського собору 

протягом 

місяця 

– «Благословення Святої Гори Афон». Науково-

просвітницька виставка, присвячена 1000-літтю 

давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон 

 

Національний художній музей України: 

протягом 

місяця 

– «І спогади, і мрії». Виставка до 100-річчя від дня народження 

Героя України, н. х. України Т. Н. Яблонської (1917–2005), де 

представлено близько 100 творів живопису й графіки, 

матеріали з родинного архіву художниці 

 

Національний музей літератури України: 

до 15 – «Як в нації вождів нема, тоді вожді  її поети!». Літературно-

мистецька виставка  до 120-річчя  від дня народження 

письменника, культуролога-енциклопедиста, публіциста, 

літературного критика Є. Ф. Маланюка (1897–1968) 

до 20 – «Лірика». Мистецька виставка до 100-річчя від дня 

народження Героя України, н. х. України Т. Н.  Яблонської 

(1917–2005). З фондів Дирекції художніх виставок України 

4-31 – «Шевченко в графіці».  Літературно-мистецька виставка  до 

дня народження Т. Г. Шевченка (з фондів музею та 

приватних колекцій) 

6-31 – Виставка творчих робіт вихованців Центру творчості дітей та 

юнацтва «Шевченківець» (м. Київ) 

протягом 

місяця 

– «Під знаком Леся Курбаса». Літературно-мистецька виставка 

до 130-річчя від дня народження актора, режисера, 

драматурга, теоретика театру, публіциста та перекладача 

Леся Курбаса (1887–1937, з фондів музею та ін. колекцій) 
 

Київський національний музей російського мистецтва:  

до 12 – «Натхнення іноді приходить раптово…». Виставка до 100-

річчя від дня народження Героя України, н. х. України Т. Н. 

Яблонської (1917–2005) 

до 15 – Виставка відреставрованих живописних творів з колекції 

Запорізького обласного художнього музею 

10-26 – «Ретроспектива». Виставка живопису н. х. України А. 

Чебикіна (м. Київ) 
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Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

до 9 – Виставка живопису О. Висоцького (м. Дніпро) 

з 21 – Виставка графіки К. Свіргуненко (м. Київ) 

23-30 – Виставка живопису учнів Печерської міжнародної школи (м. 

Київ) 

 

Національний музей Т. Шевченка: 

1-19 

 

10 

– «Культурний код України в художньому просторі пейзажу». 

Виставка творів сучасних українських художників 

– «Шевченко і Київщина». Одноденна виставка матеріалів  з 

музеїв Київської області (Вижгородського історико-

культурного заповідника, Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» та ін.) 

з 21 – Виставка живопису Д. Стецька (1943–2017) 

 – Виставка робіт Х. Баратучугіла (ебру – малюнок на воді; 

спільно з Посольством Туреччини в Україні) 

 

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка: 

з 7 – «Віч-на-віч з Тарасом Шевченком». Виставка портретів Т. Г. 

Шевченка з колекції музею 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 5 – Зооморфний посуд з музейної колекції кераміки (в рамках 

культурно-мистецького проекту «Aqva vita від гончарних 

красенів») 

до 10 – «Йордань». Виставка живопису П. Бевзи та робіт з колекції 

музею 

з 15 – «Києво-Межигірський фаянс». Виставка з колекції музею 

з 17 – Персональна виставка н. х. України П. Печорного (кераміка, 

м. Київ) 

 

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

до 6 – «Спокуси Ієроніма Босха». Виставка до 400-ї річниці з дня 

смерті Ієроніма Босха  (інформаційний зал експозиції 

«Східна колекція») 

з 10 – «Царство Флори». Виставка живопису, графіки та 

скульптури з фондів музею (виставковий зал експозиції 

«Європейська  колекція») 

протягом 

місяця 

– Виставка «Микола Макаренко – перший директор Музею 

Ханенків. До 140-річчя від дня народження» 

(інформаційний зал експозиції «Східна колекція») 
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Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 19 – «Колір». Виставка живопису з. х. України М. Малишка 

з 24 – «Брокар». Виставка з фондів музею (вишивані сорочки та 

рушники) 

протягом 

місяця 

– «Небеса». Виставка рушників та очіпків (експонати ХІХ-

ХХ століть з фонду музею) 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 5 – Фотовиставка «Promka» (серія чорно-білих фотографій та 

полароїдних знімків воєнного кореспондента О. Кромпляса 

про промзону Авдіївки, Донецька обл.) 

з 2 – «LOVE. Сontemporary». Виставка сучасного живопису з 

колекції фонду Zenko Foundation 

3-15 – «Які ж гарні шатра твої, Якове… Настінні розписи синагог 

Буковини». Виставка фресок Чернівецького музею історії та 

культури євреїв Буковини 

з 6 – «Задзеркалля». Виставка живопису Ю. Полякової (м. Київ) 

 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музею історії міста Києва): 

з 2 – «Завітайте до Штетла, панове!». Виставка живопису А. 

Фельдмана (м. Київ) 

 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 

– «Курбас у Києві». Виставка до 130-річчя від дня 

народження актора, режисера, драматурга, теоретика 

театру, публіциста та перекладача  Леся Курбаса (1887–

1937), створена музеєм та Ярою Мистецькою Групою (м. 

Нью-Йорк, США) 

 − «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 

 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

з 3 – Виставка до 150-річчя від дня народження української 

театральної актриси та співачки Є. Зарницької (1867–1936) 

з 10 – «Моя Україна». Виставка картин-барельєфів з солоного 

тіста Ю. Петренко (м. Ніжин, Чернігівська обл.), за 

творами Т. Г. Шевченка та М. В. Гоголя  

протягом 

місяця 

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

 

Музей книги і друкарства України: 

з 3 – «Якими нас прагнете: фемінізм в українській літературі». 

Книжкова виставка (автографи, фото, ілюстрації до творів 

відомих та сучасних письменниць України) 



29 

 

протягом 

місяця 

– «Знаки життя». Виставка живопису з. х. України С. 

Баранніка (м. Маріуполь, Донецька обл.) 

 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 19 – «Білий альбом». Скарби колекції з музейної збірки. Глава 2 

(ікона, живопис, графіка, скульптура) 

з 23 – «Білий альбом». Скарби колекції з музейної збірки. Глава 3 

(ікона, живопис, графіка, скульптура) 

 

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: 

до 13 – «ART-TWINS» («Uniti» Єднання). Виставка творчості 

митців-близнят України (за підтримки Президентського 

фонду Леоніда Кучми «Україна») 

з 15 – Виставка живопису Д. Безкостої, спільно з ВГО «Народна 

академія творчості інвалідів» (музей Лесі Українки) 

з 17 – «Фактури». Фотовиставка А. Нечай (м. Київ, музей Лесі 

Українки) 

з 29 – «Іван Франко і Василь Доманицький: на перехресті 

літературознавчих студій». Виставка з фондових 

матеріалів музею (музей М. Старицького) 

 

Музей гетьманства: 

до 10 – «Козацький шлях». Виставка робіт гуртківців Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського району 

м. Києва 

 8-26 – Виставка живопису Г. Самойлюка та В. Бабенка (м. 

Макарів, Київська обл.) 

 14-30 – Виставка живопису Л. Чайки (м. Київ) 

 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 17 – Виставка до 170-річчя від дня народження українського 

етнографа, фольклориста, громадського діяча О. О. Русова 

(1847–1915) 

1-15 – Виставка дитячих малюнків до Міжнародного дня котів (1 

березня) 
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6-31 – «Та сонце устає на сході». Виставка художньої чеканки 

О. Миронова на тему «Слово про похід Ігорів» 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал» 

до 26 – «Реальність ілюзії». Персональна виставка О. Гнилицького 

(1961–2009) 

 

Музей вишивки (вул. Грушевського, 10) 

до 15 – «М. Грушевський на Грушевського, 10». Виставка 

художньої вишивки Т. Протчевої  виконаної в техніці 

«GLOW АRT» (сяюче мистецтво) 

протягом

місяця 

– «Квіти на стелі». Виставка вишивки цейтраферної зйомки 

розпускання квітів Т. Протчевої   

 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 12 – «Тетяна Яблонська». Виставка до100-річчя від дня 

народження Героя України, н. х. України Т. Н. Яблонської 

(1917–2005) 

 – Виставка творчих робіт учнів київської Арт-студії 

«Художня Майстерня» 

2-14 – «Йди і дивись». Виставка художніх творів М. Неджера, 

присвячена 203-ій річниці від дня народження 

Т. Г. Шевченка  

17-27 – «Пробудження». Художня виставка громадського 

об’єднання «Барви життя» (у рамках благодійного проекту 

«Мистецтво лікує») 

 

Будинок актора: 

6–19 – Виставка живопису О. Новікової 

20–30 – «Маски  японського театру Но». Виставка живопису 

Г. Сергеєва 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

«АВС-арт»: 

до 18 – Персональна виставка живопису та графіки Н. Ярової.  До 

70-річчя від дня народження мисткині  

 

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

до 7 – «Из Пустоты». Виставка абстрактного живопису і графіки 

Саші Прахової (1950–2011) та німецького художника 

японського походження Канта Кімура 
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ART 14 gallery» (пров. Михайлівський, 14): 

з 2 – Персональна виставка живопису Г. Кургіняна (м. Запоріжжя) 

 

«Vozdvizhenka Arts House» (вул. Воздвиженська, 32): 

до 13 – «Відсутність». Персональна виставка В. Савківа (м. Київ) 

 

«Voloshyn gallery» (колишня «Мистецька збірка»)                

до 26 – «Близьке серед забутого». Персональна виставка В. Ралко (м. 

Київ) 

 

 «Дім Миколи»: 

до 8 – «Альтернатива». Фотовиставка Я. Голубчика (фотографія 

ручного друку) 

з 29 – «Квіти Любові». Виставка живопису Л. Мартинюка 

 – Виставка робіт переможців Міського конкурсу-виставки 

«Палітра» (образотворче мистецтво, м. Київ) 

 

«Дукат»: 

до 12 – «Я нескінченність. Фрипулья!». Виставка живопису до 75-

річчя від дня народження Ф. Тетянича (1942–2007) 

3-8 – «RAW». Фотопроект 33-х сучасних фотографів України 

10-26 – «Чемодан Троха». Меморіальна виставка фотографій до 10-

річчя від дня смерті М. Троха (1961–2007) 

 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

з 7 – Виставка живопису В. Крутіліної (м. Київ) 

 

Платформа культурних ініціатив «Ізоляція» (вул. Набережно-Лугова, 8): 

до 22 – «Марнославство дрібних відмінностей». Виставка 

британського художника  Грейсона Перрі (гобелен, 

кераміка)                    

 

«Карась Галерея»: 

до 7 – «Безумство та спокій». Виставка живопису В. Яковця (м. 

Черкаси) 

9-28 – «Літо прийшло». Фотовиставка А. Шебетка (м. Київ) 

 

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

до 8 – «Пробудження». Виставка В. Григор’євої (акварель) 

9-22 – «Levkas». Виставка декоративно-ужиткового мистецтва Т. 

Губіної (картини, інсталяції тощо, м. Київ) 
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«Митець»: 

1-9 – Колективна виставка декоративно-ужиткового мистецтва 

сучасних київських художників (гобелени, батик, художнє 

скло, кераміка тощо) 

10-20 – Персональна виставка з. х. України А. Валієва (скульптура, 

м. Київ) 

21-30 – Колективна виставка сучасних українських митців 

(живопис, графіка, скульптура) 

 

«ЦеГлинаАрт» (вул. Набережно-Лугова, 2в): 

з 17 – «Світло». Виставка сучасної кераміки українських митців 

 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

2-5 – «Швейцарський пейзаж». Фотовиставка М. Бізас 

(Швейцарія) 

10-12 – Арт-Вікенд. Виставка живопису сучасних українських 

художників 

 

«НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2): 

протягом 

місяця 

– «Естетика чистих відчуттів». Виставка абстрактних творів 

українських художників ХХ століття 

 

PinchukArtCentre : 

протягом 

місяця 

– Виставка 21 номінанта міжнародної премії Future Generation 

Art Prize 2017 для молодих художників 

 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики) : 

протягом 

місяця 

– «VIVAT, PASTEL!». Виставка пастелі О. Животкова та 

О. Захарчука (1929–2013) 

 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL» : 

2–26 – «Рух у просторі та часі». Виставка живопису н. х. України В. 

Г. Колеснікова (1951–2014) 

 

Центр  візуальної культури (віл. Костянтинівська, 26):    

з 8 – «Textus. Вишивка, текстиль, фемінізм». Виставка 

феміністичного мистецтва у творчості сучасних українських 

мисткинь 

 

PinchukArtCentre : 

протягом 

місяця 

– Виставка 21 номінанта міжнародної премії Future Generation 

Art Prize 2017 для молодих художників 
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Центр української культури та мистецтва: 

з 4 – «Бісер: Вчора. Сьогодні. Завтра». V щорічна Всеукраїнська 

виставка виробів з бісеру 

 

«Щербенко Арт Центр»: 

1-25 – «UNTITLED». Персональна виставка В. Бажая (живопис, 

інсталяція, м. Львів) 

 

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б)   

до 21 – «Цвіль». Виставка живопису А. Логова (м. Київ) 

 

 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

Серед дат, що відзначатимуться:  
03.03  – Всесвітній день письменника 

08.03  – Міжнародний жіночий день (Міжнародний день  

   – боротьби за права жінок і міжнародний мир) 

21.03  – Всесвітній день поезії 

   – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 

    дискримінації 

   – Міжнародний день лялькаря 

21–27.03 – Тиждень солідарності з народами, які борються проти

    расизму та расової дискримінації 

24.03   Міжнародний день права на встановлення істини  

    щодо грубих порушень прав людини та гідності  

    жертви 

26.03  – День Національної гвардії України 

27.03  – Міжнародний день театру 

 

*** 

1 – 140 років від дня народження Волика Федора Парамоновича, 

українського архітектора, актора-аматора, антрепренера (1877–1946). 

– 100 років від дня народження Антоновича Мирослава Івановича, 

українського оперного співака (баритон), хорового диригента, музикознавця у 

Нідерландах, заслуженого діяча мистецтв України (1917–2006). 

– 90 років від дня народження Плитки-Горицвіт Параски, української 

художниці, письменниці, фольклористки, етнографа, діалектолога (1927–1998). 

– 80 років від дня народження Дригайла Василя Герасимовича, укра- 

їнського бібліотекознавця, бібліографа, педагога, заслуженого працівника 

культури України (1937). 
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– 60 років від дня народження Мастерової Валентини Миколаївни, 

української письменниці, журналістки (1957).  

2 –  135 років від дня народження Козоріса Михайла Кировича, 

українського прозаїка, поета, байкаря, публіциста (1882–1937). 

– 135 років від дня народження Тесленка Архипа Юхимовича, українсь-

кого письменника (1882–1911). 

3 – 170 років від дня народження Калашника Павла Івановича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство; 1847–

1909). 

– 170 років від дня народження Ніколаєва Володимира Миколайовича, 

українського архітектора, педагога, громадського діяча (1847–1911). 

– 155 років від дня народження Бекетова Олексія Миколайовича, 

українського архітектора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1862–

1941). 

4 – 75 років від дня народження Прядки Володимира Михайловича, 

українського майстра монументально-ужиткового мистецтва (монументально-

декоративний розпис, мозаїчні та скульптурні рельєфи, вітражі з литого скла, 

тематичні гобелени), педагога, громадського діяча, народного художника 

України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1942). 

– 65 років від дня народження Тарнашинської Людмили Броніславівни, 

українського літературознавця, критика, прозаїка, поета, журналіста (1952). 

– 165 років від дня смерті Гоголя Миколи Васильовича, українського 

та російського прозаїка, драматурга, поета, критика, публіциста (1809–1852). 

5 – 190 років від дня народження Глібова Леоніда Івановича, україн- 

ського поета, байкаря, драматурга, театрального критика, видавця, громадського 

діяча (1827–1893). 

– 80 років від дня народження Думчева Олександра Авер’яновича, укра-

їнського архітектора, заслуженого архітектора України (1937–2003). 

– 80 років від дня народження Пархоменко Валентини Федорівни, укра-

їнської бандуристки, народної артистки України (1937). 

– 65 років від дня народження Пухи Людмили Григорівни, українського 

кінознавця, режисера, сценариста (1952). 

– 60 років від дня народження Даника Володимира Олексійовича, укра-

їнського поета, прозаїка, гумориста, автора-виконавця власних пісень (1957). 

6 –  90 років від дня народження Чикіна Костянтина Івановича, 

українського художника-аніматора, кінорежисера (1927–1994). 

– 85 років від дня народження Третякової Валентини Петрівни, 

української співачки (лірико-колоратурне сопрано), бандуристки, педагога, 

народної артистки України (1932). 

– 65 років від дня народження Піддубної Тетяни Вікторівни, україн- 

ського художника по костюмах, заслуженого працівника культури України 

(1952). 

7 – 120 років від дня народження Рахліса Михайла Григоровича, 
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українського композитора, диригента (1897–1959). 

– 85 років від дня народження Дахна Володимира Авксентійовича, 

українського художника-аніматора, режисера, сценариста, народного артиста 

України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1932–2006). 

– 70 років від дня народження Наконечного Віктора Андрійовича, 

українського майстра народного малярства, заслуженого майстра народної 

творчості України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка-

(1947–2015). 

– 60 років від дня народження Панчука Петра Фадійовича, українського 

актора театру і кіно, режисера, народного артиста України, лауреата 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1957). 

8 – 110 років від дня народження Уманського Моріца Борисовича, укра-

їнського художника театру і кіно (1907–1948). 

– 80 років від дня народження Зими Олександра Вікторовича, україн- 

ського прозаїка (1937–1986). 

9 – 203 роки від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, 

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

– 65 років від дня народження Дубини Анатолія Степановича, українсь-

кого диригента, баяніста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1952–

2011). 

– 60 років від дня народження Неживого Олексія Івановича, україн- 

ського прозаїка, літературознавця, критика, журналіста, краєзнавця, педагога (1957). 

10 – 110 років від дня народження Писаренка Леоніда Опанасовича, 

українського художника театру, заслуженого художника УРСР (1907–1979). 

– 65 років від дня народження Обідняка Тараса Ярославовича, 

українського диригента, педагога (1952–2002). 

– 156 років від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, українського 

поета, художника, мислителя (1814–1861). 

11 – 110 років від дня народження Савицького Романа, українського 

піаніста, педагога, музичного критика (1907–1960). 

– 95 років від дня народження Яровинського Бориса Львовича, укра- 

їнського композитора, народного артиста України (1922–2000). 

– 75 років від дня народження Отченашка Віталія Федоровича, 

українського архітектора-реставратора, заслуженого архітектора України (1942). 

– 75 років від дня народження Риботицького Володимира Петровича, 

українського живописця (станкове малярство), педагога (1942). 

12 – 135 років від дня народження Сагатовського (справж. – Мавренко-

Коток) Івана Лукича, українського актора, режисера, театрального діяча (1882–

1951). 

– 75 років від дня народження Волошин Любові Василівни, українського 

мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 65 років від дня народження Бучель Наталії Анатоліївни, української 

співачки-гітаристки (1952). 
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13 – 130 років від дня народження Левитського (Левицький) Бориса 

Порфировича, українського композитора, хорового диригента, педагога (1887–

1937). 

– 75 років від дня народження Горюшка Георгія Георгійовича, українсь-

кого актора оперети (баритон), народного артиста України (1942–2000). 

14 – 145 років від дня народження Новаківського Олекси 

Харлампійовича, українського живописця, педагога (1872–1935). 

– 125 років від дня народження Смереки (справж. – Баглій) Антоніни 

Михайлівни, української театральної актриси, заслуженої артистки УРСР 

(1892–1981). 

– 120 років від дня народження Атаманюка Василя Івановича, українсь-

кого прозаїка, поета, перекладача, літературознавця (1897–1937). 

– 115 років від дня народження Волощук Катерини Іванівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство; 1902–1976). 

– 80 років від дня народження Савельєва Володимира Олексійовича, 

українського кінорежисера, актора, сценариста, народного артиста України 

(1937). 

– 75 років від дня народження Андрієвського Леоніда Івановича, 

українського живописця, графіка, мистецтвознавця, журналіста, народного 

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

(1942). 

15 – 85 років від дня народження Вериківської Олени Михайлівни, 

української піаністки, педагога (1932–2004). 

–  85 років від дня народження Гоффмана Єжи, польського кінорежисера і 

сценариста, заслуженого діяча культури Польщі (1932). 

– 70 років від дня народження Лісового Володимира Михайловича, 

українського театрального режисера, драматурга, заслуженого артиста України 

(1947). 

16 – 155 років від дня народження Кирчіва Павла Олексійовича, 

українського поета, прозаїка, перекладача, педагога, громадського діяча (1862–

1916). 

– 135 років від дня народження Алчевської Христини Олексіївни, 

української поетеси, прозаїка, драматурга, перекладача, педагога (1882–1931). 

– 60 років від дня народження Новикової Ольги Юріївни, українського 

музикознавця (1957). 

– 55 років від дня народження Цимбалюка Євгена Павловича, українсь-

кого поета, прозаїка, журналіста, краєзнавця, заслуженого журналіста України 

(1962). 

17 – 170 років від дня народження Вовка (Волков) Федора Кіндратовича, 

українського етнографа, антрополога, археолога, фольклориста, громадського 

діяча (1847–1918). 

– 115 років від дня народження Бандрівської Одарки Карлівни, 

української камерної співачки (драматичне сопрано), піаністки, педагога (1902–
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1981). 

– 100 років від дня народження Заварова Олексія Івановича, україн- 

ського архітектора, народного архітектора України (1917–2003). 

– 80 років від дня народження Данченка Сергія Володимировича, 

українського театрального режисера, педагога, народного артиста СРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937–2001). 

– 65 років від дня народження Єфименка Віктора Романовича, українсь-

кого живописця, народного художника України (1952). 

– 60 років від дня народження Ляхоцького Володимира Павловича, 

українського бібліографо- і книгознавця, дослідника історії українського радіо-

мовлення, архівної справи, джерелознавства, біографіста (1957). 

18 – 85 років від дня народження Костюка Василя Івановича, 

українського прозаїка, перекладача, журналіста (1932). 

– 85 років від дня народження Непокупного Анатолія Павловича, 

українського поета, літературознавця, перекладача (1932–2006). 

– 70 років від дня народження Асєєвої Наталії Юріївни, українського 

мистецтвознавця (1947). 

–  65 років від дня народження Воротняка Миколи Даниловича, україн-

ського театрального актора, композитора, автора-виконавця власних пісень, 

заслуженого артиста України (1952). 

19 – 140 років від дня народження Доманицького Василя Миколайо-

вича, українського літературознавця, історика, фольклориста, бібліографа, 

публіциста, громадського діяча (1877–1910).  

– 90 років від дня народження Остахновича Бориса Петровича, укра- 

їнського організатора кіновиробництва, заслуженого працівника культури 

України (1927–2015). 

– 80 років від дня народження Вуколова Володимира Івановича, україн-

ського живописця, художника монументального мистецтва, педагога (1937–

2010). 

– 80 років від дня народження Остафійчука Василя Дмитровича, 

українського графіка, живописця (1937–2010). 

20 – 95 років від дня народження Мохора Юрія Павловича, україн- 

ського графіка, живописця, заслуженого художника України (1922–1997). 

– 85 років від дня народження Григорука Анатолія Івановича, українсь-

кого поета, прозаїка, перекладача, заслуженого журналіста України (1932). 

– 75 років від дня народження Золкіна Анатолія Івановича, українського 

композитора (1942). 

– 65 років від дня народження Ягодкіна Генрі Миколайовича, україн- 

ського живописця, педагога, заслуженого художника України (1952). 

21 – 155 років від дня народження Пимоненка Миколи Корниловича, 

українського художника-живописця (1862–1912). 

– 80 років від дня народження Гром’яка Романа Теодоровича, 

українського літературознавця, критика, громадського діяча (1937–2014). 
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– 75 років від дня смерті Кобилянської Ольги Юліанівни, української 

письменниці, громадського діяча (1863–1942). 

22 – 175 років від дня народження Лисенка Миколи Віталійовича, 

українського композитора, піаніста, хорового диригента, педагога, збирача 

пісенного фольклору та основоположника української класичної музики, 

громадського діяча (1842–1912). 

– 75 років від дня народження Весніна Володимира Івановича, українсь-

кого архітектора, народного архітектора України (1942). 

– 60 років від дня народження Чикірової Тетяни Михайлівни, україн- 

ської актриси, заслуженої артистки України (1957). 

23 – 155 років від дня народження Морського (справж. – Янчевецький) 

Гаврила (Генріх) Олексійовича, українського та російського оперного і 

камерного співака (лірико-драматичний тенор), педагога (1862–1915). 

– 75 років від дня народження Вінтоняка Дмитра Михайловича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво; 

1942). 

– 55 років від дня народження Отнякіної Ольги Миколаївни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (керамічна іграшка), заслу-

женого майстра народної творчості України (1962). 

24 – 85 років від дня народження Губки Івана Миколайовича, україн- 

ського прозаїка, публіциста (1932–2014). 

– 75 років від дня народження Дорожівського Руслана Григоровича, 

українського диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 70 років від дня народження Безкоровайного Євгена Івановича, 

українського поета, публіциста, редактора, громадського діяча (1947–2015). 

25 – 275 років від дня народження Рубана Василя Григоровича, 

українського та російського письменника (1742–1795). 

– 95 років від дня народження Тимченко Марфи Ксенофонтівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський 

розпис, народний декоративний живопис), народного художника України, 

лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1922–2009). 

– 80 років від дня народження Дідуха Володимира Євгеновича, 

українського співака (баритон), народного артиста України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937–2016). 

– 75 років від дня народження Брилинського Юрія Богдановича, україн-

ського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1942). 

– 65 років від дня народження Гаврилюка Петра Івановича, 

українського актора театру і кіно, телережисера, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1952). 

26 – 120 років від дня народження Трубецької Марії Володимирівни, 

українського живописця, графіка (1897–1976). 

– 110 років від дня народження Любимського Олександра Павловича, 

українського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1907–1981). 
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– 110 років від дня народження Хорхота Олександра Яковича, українсь-

кого архітектора, заслуженого архітектора України (1907–1993). 

– 75 років від дня народження Семерньова Віктора Михайловича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942). 

– 65 років від дня народження Сапеляка Степана Євстахійовича, 

українського поета, прозаїка, публіциста, літературознавця, громадського діяча, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1952–2012). 

– 55 років від дня народження Ульянкіної Тетяни Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний розпис, писанкар-

ство; 1962). 

           27 – 95 років від дня народження Шулик Надії Митрофанівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (народний декоративний 

розпис), заслуженого майстра народної творчості України (1922–1992). 

– 70 років від дня народження Короті-Ковальської Валентини 

Павлівни, української актриси, співачки, педагога, народної артистки України 

(1947). 

– 70 років від дня народження Омельчук Наталії Олексіївни, україн- 

ської театральної актриси, заслуженої артистки України (1947). 

28 – 85 років від дня народження Балаша Віктора Григоровича, україн-

ського художника театру, народного художника України (1932–2006). 

29 – 100 років від дня народження Патрус-Карпатського (справж. – 

Патрус) Андрія Михайловича, українського поета, прозаїка (1917–1980). 

– 85 років від дня народження Брюггена Володимира Олександровича, 

українського прозаїка, критика, літературознавця, перекладача (1932). 

30 – 150 років від дня народження Макушенка (Макуха-Макушенко) 

Івана Семеновича, українського художника, педагога (1867–1955). 

– 100 років від дня народження Кашина Володимира Леонідовича, 

українського прозаїка (1917–1992). 

– 80 років від дня народження Гречки Ірини Олександрівни, українсько-

го художника монументально-декоративного мистецтва (вітражі; 1937–2009). 

– 65 років від дня народження Теліженко Олександри Василівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), 

заслуженого художника України (1952). 

– 55 років від дня народження Мельник Ірини Василівни, української 

актриси кіно, заслуженої артистки України (1962). 

– 50 років від дня народження Погорецького Володимира  Антоновича, 

українського поета, публіциста, журналіста, видавця, громадського діяча (1967). 

31 – 80 років від дня народження Шевченка Георгія Петровича, україн-

ського поета, прозаїка, драматурга (1937). 

– 65 років від дня народження Портяка Василя Васильовича, україн- 

ського прозаїка, публіциста, кінодраматурга (1952). 
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