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МИСТЕЦЬКИЙ КВІТЕНЬ – 2017 
 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ 

 

 XVII Міжнародний фестиваль класичної музики «Сіверські музичні 

вечори» (18.03–06.04, м. Чернігів) 

 VII Міжнародний конкурс гітарного мистецтва «ГітАс» (29.03–01.04, 

м. Київ) 

 VII Міжнародний фестиваль клоунів та мімів «Комедіада» під девізом 

«Сміх врятує світ!» (30.03–02.04, м. Одеса) 

 Другий фестиваль Kyiv Poetry Week (31.03–06.04, м. Київ, столичний арт-

простір Plivka) 

 XIV фестиваль мистецтв «Французька весна в Україні» (01–29.04, міста 

Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Рівне, Харків, Бердичів, Івано-

Франківськ) 

 V Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-

Домінанта» (05–09.04, м. Харків) 

 IV Міжнародний фестиваль історичного кіно (07–09.04, м. Київ, 

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця») 

 Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця. 

Старша група (17–27.04, м. Київ) 

 Kyiv International Short Film Festival 2017 / Київський міжнародний 

фестиваль короткометражних фільмів (19–23.04, м. Київ) 

 V Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича (20–29.04, 

м. Київ) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірковий грамофон талантів» 

(21–23.04, м. Львів) 

 ХХІІІ Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два дні й дві ночі 

нової музики» (22–23.04, м. Одеса) 

 Міжнародний театральний фестиваль моновистав «Чернігівське 

відлуння» (22–26.04, м. Чернігів) 

 VII Міжнародний конкурс юних виконавців на духових та ударних 

інструментах «Сурми Буковини» (24–28.04, м. Чернівці) 

 Міжнародна конференція «Культурні і креативні індустрії: історія, теорія і 

сучасні практики» (25.04, м. Київ, організатори: Міністерство культури 

України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 

Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні) 

 IV Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86». Тема – «Близкість» 

(28.04–02.05, м. Славутич, Київська обл.) 

 ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс народного танцю імені Дарія 

Ластівки LASTIVKA DANCE FEST (29–30.04, м. Чернівці) 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  
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 Х Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» 

(29.04–03.05, м. Дрогобич, Львівська обл.) 

 Міжнародний етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова» (29.04–02.05, 

м. Львів) 

 Перший київський пленер KYIV ART FORT 2017 у рамках Міжнародного 

пісенного конкурсу «Євробачення» (30.04–14.05, м. Київ, Національний 

історико-архітектурний заповідник «Київська фортеця») 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічних та вокально-

хореографічних колективів Витоки–Dance (01–03.04, м. Трускавець, 

Львівська обл.) 

 ІІІ Всеукраїнський конкурс скрипалів (01–09.04, м. Львів, Львівська 

національна музична академія ім. М. Лисенка) 

 Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс хорового мистецтва 

«Жайвір скликає друзів», присвячений 140-й річниці від дня народження 

М. Д. Леонтовича (02–09.04, м. Львів) 

 Третій освітній фестиваль «Арсенал Ідей» (05–09.04, м. Київ, 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

Арсенал») 

 ІІ Форум молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації на 

тему: «Бібліотека в тренді» (06–07.04, м. Київ) 

 Всеукраїнський фестиваль писанок (08–23.04, м. Київ, Софійська площа) 

 Всеукраїнський фортепіанний конкурс імені Левка Ревуцького (25–27.04, 

м. Чернігів) 

 ІІ Всеукраїнський конкурс з живопису «Срібний мольберт» (25–29.04, 

м. Ужгород, Закарпатська обл.) 

 V форум UkraineLab: Лабораторія сталості для громадських ініціатив та 

культури (27–30.04, м. Херсон) 

 Козацький фестиваль «Холодний Яр». Ушанування борців за свободу 

України на території історичного урочища Холодний Яр (29–30.04, 

Черкаська обл.) 

 

Програма 14-го фестивалю мистецтв «Французька весна в Україні» у 

м. Києві. Вибране 

 Софійська площа: 

1 (20:30) – «Галілео» (грандіозне вуличне циркове дійство від 

французької компанії «Deus Ex Machina») 

 Кінотеатр «Київ»:  

7-11 – Фестиваль допрем’єрних показів фільмів: «Поцілунок 

Беатріс», «Дочки-матері», «Спогади», «Все буде рок-н-рол» 

та анімаційної стрічки «Життя кабачка» 

12 – Фільм-вистава від «Comedie francaise Misanthrope» 
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22-26 – «Лямур-тужур». Показ ретроспективи кращих 

французьких фільмів про кохання  

 Станція метро «Золоті ворота»: 

з 11 – Виставка фотографій Тьєррі Мальфатти «Янголи в 

долинах» 

 Книгарня «Є» на вул М. Лисенка: 

14 (18:30) – Зустріч з письменниками Патрисією Резніков і Ж. де 

Кортанзом 

 Колонна зала КМДА: 

19 – Концерт Анаіс Констанс (сопрано) 

 Галерея Art14: 

22 квітня - 

6 травня 

– Seves-Живиця. Виставка живопису Анн Морганн Ле Мьор  

 Київський національний академічний театр оперети: 

24 –  «Переміщення / Motion» (балет з елементами хіп-хопу) 

 Будинок актора: 

25 –  «Магічний саксофон». Концерт К. Делангля (Франція) і 

Г. Дем’янчука (Україна)  

 Кінотеатр «Україна»: 

 

28, 29 (23:00) 

– «Ніч короткого метру». Показ кращих короткометражних 

фільмів з фестивалів у Каннах, Клермон-Феррані, Нью-

Йорку і Торонто 

 Арка Дружби народів: 

29  

(15:00, 17:00) 

–  «Незвичайний транспорт» (вулична вистава; дует 

танцюриста і машини-екскаватора від компанії Beau Geste) 

 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 
 

Національна опера України: 

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

(«Трикутний капелюх»), балети на 1 дію 

1, 9, 30 – Д. Пуччіні «Флорія Тоска» (опера на 3 дії) 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

Основна сцена 

6, 25 – Л. Берфус «Подорож Аліси до Швейцарії» (вистава без 

антракту). За підтримки Гете-Інституту в Україні 
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7 – «Три товариші» (вистава на 2 дії за мотивами  однойменного 

роману Е. М. Ремарка) 

15 – «Таїна буття» за мотивами однойменної п’єси Т. Іващенко 

(містичний трилер на 1 дію) 

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

І. Ільфа і Є. Петрова «Дванадцять стільців») 

22, 27 – Ж.-Б. Мольєр «Скупий, або Школа брехні» (комедія на 2 дії) 

 

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

2, 7, 19, 25 – Г. Ібсен «Ворог народу (Лікар Стокманн)» (драма з 

одним антрактом) 

21 – «Суміш небес і балагана»  (вечір спогадів; театралізоване 

видовище на 2 дії) 

Нова сцена 

12, 20 (20:00) – Ж. Ануй «Антігона» (трагедія на 1 дію) 

Сцена під дахом 

9, 18 (20:00) – А. Гельман «Скамейка» (трагікомедія на 1 дію) 

5, 20 (20:00) – Г. Мамлін «Ей ти, – привіт!» (лірична комедія без 

антракту) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

7, 8 – Музика Дж. Россіні «Севільський цирульник» (комічна опера 

на 2 дії)  

24 – «Переміщення/ Motion» (балет з елементами хіп-хопу). 

Міжнародний проект за підтримки Французького інституту в 

Україні 

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

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

музична казка на 2 дії) 

Театр у фойє 

2 – Музика та лібрето Г. Доніцетті. «Дзвіночок» (комічна опера на 

1 дію) 

 

Київський академічний театр «Колесо»: 
Камінна зала 

27, 30 – Софокл «Антігона» (трагедія) 
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Київський академічний Молодий театр:  
Основна сцена 

8, 30 – О. Грибоєдов «Горе з розуму» (брутальна класика на 2 дії) 

9, 28 – Т. Леттс «Серпень: Графство Осейдж» (специфічна 

комедія) 

Камерна сцена 

5, 19 – Н. Ворожбит «Саша, винеси сміття» (драма на 1 дію) 

28 – О. Купрін «Яма» (оголена правда на 2 дії) 

Мікросцена 

5, 12, 18 – Ю. Винничук, Р. Горовий, Л. Дереш, С. Жадан, 

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

9, 20 – «Попіл» за мотивами роману І. Мераса «Вічний шах» 

(остання дія) 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 
Театральна вітальня 

8, 22 – А. П. Чехов «Сильніше пристрасті, більше, ніж любов» 

(комедія) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

2, 25 – Л. Герш «Любовь… на ощупь…» (світла історія у повній 

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

9, 27 – М. Хейфец «Веревка» (трагікомедія на 2 дії) 

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

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 
Велика сцена 

1 (12:00), 

7, 15 (11:00) 

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

9, 23 (12:00) – «Невидима з солодкого королівства» (казка на 2 дії) 

22 (12:00) – «Скрудж (Різдвяна пісня у прозі)» (фентезі у п’яти 

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

Мала сцена 

19 (11:00) – «Де знайти ялинку?» (новорічна пригода) 

19, 20 

(18:00) 

– Ф. Кафка «Перетворення» (історія одного перевтілення) 
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Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

Велика сцена 

26, 28 – К. Ветлінгер «Нетутешній» (драма за п’єсою «Чи знаєте ви 

чумацький шлях?») 

Мікросцена 

7, 18, 27 

(19:30) 

– С. Довлатов «Віслючок повинен бути худим» 

(сентиментальний детектив) 

 

Київський державний академічний театр ляльок: 

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

1, 9 (17:00),  

8, 16 (15:00) 

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

років) 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок: 

1, 17 (11:00, 

13:00, 15:00) 

– Г. Остер «Була у зайчика хатинка» (музична казка для 

дітей від 3-х років) 

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

дітей від 12-ти років) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: 

9 (12:00, 15:00) – В. Назаров «Жив собі пес…» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами української народної казки) 

12 (14:00),  

22 (12:00) 

– Р. Смоляр «Червона Шапочка» за мотивами казки 

Ш. Перро (опера на 2 дії) 

30 (12:00) – Ж. Колодуб, Л. Колодуб «Пригоди Гекльберрі Фінна» 

за романом  М. Твена (мюзикл на 2 дії) 

Артистична вітальня 

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

1 дію) 

21 – Г. Доніцетті «Ріта» (комічна опера на 1 дію)  

 

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

2, 29 – Е. Мазія, Н. Блок ”Сама хотіла” (недитячі ігри) 

21, 22 – П. Ар’є «Кольори» (жива історія) 

23 (12:00) – В. Кавєрін «Чудернацькі забавки на даху» (вистава для всієї 

родини; дитяча казка за мотивами фантастичної повісті 

В. Кавєріна «Легкі кроки») 
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Проект OPEN_MIND_СТУДЕНТ 

9, 19 – В. Сігарєв «Детектор брехні» (типу комедія) 

14, 27 – Т. Трунова «КостяКатяМамаЧай» (комедія з привидами) 

 

Київський драматичний театр «Браво»: 

9, 16, 27 – С. Затуловский «Во имя истинной любви» 

 

Київський театр «Актор»: 

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

 

Театр «Божа корівка»: 

Нижня сцена 

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

Мурчика для дітей від 3-х до 9-ти років) 

 

Новий драматичний театр на Печерську: 

1, 2  

(18:00) 

– Д. Макміллан «Легені» (сучасна британська драма). За 

підтримки Британської Ради в Україні 

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

польски» (соціальна комедія) 

29, 30 

(18:00) 

– А. Пушкин «Онегин» (романтична неокласика) 

 

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

13 – М. М. Бушар «Том на фермі» ((не)ніжна вистава). 

Спільний проект «Дикого театру», Львівського театру 

ім. Лесі Українки та «Мистецького Арсеналу» 

 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ): 
У виставково-театральній залі Національного історико-архітектурного музею 

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

22 – В. Шекспір "Дванадцята ніч" (весела комедія-фарс) 

 

Театр «МіжІІІКолон»: 

На сцені Актового залу Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ 

«Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» 

(Львівська пл., 14) 

11, 15  – Е. М. Ремарк «Бранденбурзькі ворота» (1945 р. Берлін. Те, 

що не повинно було повторитися) 
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22, 29 – «Жінки Кокто» (мелодраматична вистава–пазл за творами 

Ж. Кокто) 

23, 30 – «Голомоза співачка» (абсурдна комедія  за однойменною 

п’єсою Е. Йонеско) 

 

Театр «Театральна лабораторія» (вул. Б. Хмельницького, 42/32) 

9 (20:00) – «Чехоff». Вистава-ритуал за мотивами творів А. П. Чехова 

«Розповідь пані NN» та «Драма на охоті» 

 

Театр «Тысячелетие»: 

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

2, 8 (15:00), 

22 (11:00) 

– «Пригоди собаки Моті» (вистава для дітей) 

2, 18, 20 – «Я люблю своїх подруг» (комедія) 

 

Київський незалежний  «PostPlayТеатр» (вул. Нижньоюрківська, 31): 

1, 14 (20:00) – В. Захарчук «Записки грантожера» (епатажна вистава) 

2 (20:00) – «ЮЗеФа!» (експериментально-документальна вистава) 

20 (20:00) – «Чорний сніг» (міждисциплінарна вистава про біль чотирьох 

міст: Нагасакі, Сараєва, Донецька та Алеппо). Постановка – 

Д. та Я. Гуменних 

 

Національний центр театрального мистецтва ім. Л. Курбаса: 

1 – Вистава Р. Веретельника «Гокейна ніч в Канаді» (казка 

про життя-смерть-воскресіння легендарного "Ukie" – 

хокейного воротаря Т. Савчука) 

 

Центр сучасного мистецтва «ДАХ» (вул. Велика Васильківська, 136): 

7, 9 – «Кіт, що гуляє сам по собі» (анімаційна казка за 

мотивами твору Р. Кіплінга; спільний проект з Театром 

анімаційного мистецтва) 

 

*** 
 

На великій сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва 

«Сузір’я»: 

11 – Леся Українка «На полі крові» (драматична поема). Вистава 

Українського класичного театру «Гайдамаки ХХІ ст.» 
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На сцені Будинку архітектора: 

28 

(19:15) 

– «Дорогая я купил Питбуля». Вистава театру «Дивні люди» 

29 – В. Красногоров «Лёгкое знакомство» (комедія). Антрепризна 

вистава за участю акторів київських театрів К. Синельник, 

М. Жоніна 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

8 – І. Вирипаєв «Ілюзії» (специфічна комедія). Антрепризна 

вистава за участю з. а. України О. Жураковської, 

О. Нагрудного, В. Біблів, М. Рибалевського 

  

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

8 (11:00, 

13:30) 

– «Фіксі шоу – 2. Обережно, Фіксіки!». Друга частина 

інтерактивної вистави для дітей «Фіксі шоу» – єдиного в 

Україні ліцензійного шоу від творців мультфільму 

15 

(12:00) 

– «Пригоди кота Леопольда» (для дітей 5-10 років). Вистава 

театру «Паяц» за мотивами творів А. Хайта 

 

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

27 

(19:30) 

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

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

 

На сцені Центру культури та мистецтв СБУ: 

1 – «Пріми» (авантюрно-романтична комедія за мотивами п’єси 

К. Людвіга «Примадонни») за участю А. Джеджули, 

Г. Хостікоєва та інших акторів українських театрів 

 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ 

 

На сцені Національної опери України: 

7 – А. Адан «Корсар» (романтичний балет на 2 дії за мотивами 

однойменної поеми Д. Байрона) у виконанні 

інтернаціонального тріо: віртуоза Д. М. Гатті (США) та 

балетної пари Європи: К. Кухар і О. Стоянова. Лібретто 

В. Яременка, Ю. Станішевського 

22, 23 – «Men іn Motion» (балет на 2 дії). Нова програма 

британського проекту за участю зірок світового балету: 

І. Путрова (Королівський балет Великої Британії, Лондон), 

В. Мунтагірова (Королівський балет Великої Британії, 

Лондон), Д. Проуетто (Норвезький національний балет, 
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Осло), Д. Прінчіч (Голландський Національний балет, 

Амстердам), Н. Лазебнікова (Національна опера України, 

Київ) 

 

На сцені Київського академічного театру юного глядача на Липках (велика 

сцена): 

Гастролі Білоруського республіканського театру юного глядача 

27 (12:00, 

14:00) 

– Г. К. Андерсен «Дюймовочка» 

28 14:30, 

16:00) 

– «Тедзі» (сценічна інсталяція кіберпанку в 2 діях без антракту) 

 

На сцені Київського державного академічного театру ляльок: 

 Гастролі молодіжного анімаційного театру «ЕСТЬ» (м. Харків) 

28 – О. Дмитрієва «Білий пароплав» (вистава для дорослих) за 

мотивами однойменної повісті Ч. Айтматова 

29 (11:00, 

13:00) 

– С. Фесенко «Мийдодір» (вистава для дітей від 4-х років) за 

однойменною казкою К. Чуковського 

 

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

2 – В. Мухар’ямов «Jackpot с доставкой на дом»  (авантюрна 

комедія) за участю російських акторів О. Воробей, 

Д. Повєреннової, О. Кучери, М. Поліцеймака 

5 – «Взрослые игры» (комедія-фарс за п’єсою Н. Саймона 

"Банкет"). Прем’єра вистави за участю російських акторів 

Д. Співаковського, О. Прокоф’євої, В. Запорожського, 

О. Яковлєвої, О. Шавріна, Д. Фекленко 

7 – «Жена на двоих, или Двое в лифте не считая текилы». 

Комедійна вистава за участю російських акторів Д. Матросова 

та Д. Орлова 

 

На сцені Будинку архітектора: 

 Гастролі Театру «Нова сцена» (м. Харків) 

1 – «Чоловік на годину» (романтична комедія; прем’єра). Вистава за 

участю О. Солонецької, Н. Іванської, С. Дзялика 

 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

5 – «П’ять зірок» (неромантична комедія за п’єсою Н. Землякової). 

Прем’єра антрепризної вистави за участю російських акторів 

А. Чехової, Ж. Епплє, Т. Шляхової, Н. Наточаї, З. Скальської, 

І. Токарчук, Д. Білого 
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КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

 

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

1 – «Щоб народ мій усміхнувся!». Герой України, н.а. України 

А. Паламаренко (художнє слово). Участь беруть: н.а. України 

С. Магера (бас), народні артисти України І. Борко (тенор),  

В. Степова (сопрано), заслужені артисти України 

О. Паламаренко, С. Школьний. Автор, виконавець – 

з. а. України В. Пушкар, з.ю. України В. Стретович, Є. Лебедин, 

М. Герасимчук, артистка Київського національного 

академічного театру оперети Т. Дідух, студентка Національної 

музичної академії України ім. П. І. Чайковського Л. Артюхова. 

Ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» (керівник – 

Ю. Карнаух), оркестрова група Національної заслуженої капели 

бандуристів України ім. Г. І. Майбороди, ансамбль української 

пісні «Золоте перевесло», чоловічий гурт «Козацькі джерела». 

Режисер-постановник – н.а. України В. Лукашев 

2 

(15:00) 

Абонемент № 2 «Історія класичної гітари». Портрети 

композиторів (для дітей середнього і старшого шкільного віку) 

– Іспанський композитор І. Альбеніс (1860–1909). Програма: 

Іспанська сюїта № 2. Квартет гітаристів «Київ» (керівник – 

з. а. України В. Шаруєв). Музикознавець – з. д. м. України 

С. Корецька 

2 «Звуки музики. Прогулянки Бродвеєм» 

– Духовий оркестр та Bіg-Bаnd Національного президентського 

оркестру (художній керівник – н.а. України А. Молотай), 

диригент – М. Гусак. Солісти – з.а. України І. Кулик, М. Головко 

3 

(15:30) 

Абонемент № 11 «Класика – це класно!» (для дітей середнього і 

старшого шкільного віку). «Наша думка, наша пісня…» 

– Музикознавець – з.д.м. України С. Корецька 

4 

(19:00) 

Біла зала Київського будинку вчених Національної академії наук 

України (вул. Володимирська, 45-А) 

–   Камерний квартет «Джерело». «Musica Adriatica» (керівник – 

Є. Черказова, акордеон), В. Відмідський (домра), В. Левицький 

(домра), О. Олексієнко (кобза-бас). Участь бере Є. Ліпітюк 

(сопрано) 

4 

(19:00) 

«Неймовірні квітневі жарти» 

– Національний академічний духовий оркестр України (диригент – 

з.а. України В. Жадько) 

5 Ф. Шопен. Концерт циклу «Педагог і його учні» 

– Професор Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського, з.а. України А. Кащенко (фортепіано). 

Участь беруть студенти, випускники, аспіранти академії: 
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В. Александрова, Є. Дудорова, В. Демиденко, А. Декуша, 

М. Забара, Ю. Зубай, П. Лисий, В. Максимова, Є. Симчук, 

Н. Фещак, Н. Черненко 

6 Концерт циклу «Великі поети в музиці». «Незабутні». Пам’яті 

Олега Ольжича (1907–1944) і Олени Теліги (1906–1942 

– Автор проекту, сценарію і музичної композиції – з.а. України 

Н. Афанасьєва (фортепіано), солісти – н.а. України О. Чубарева 

(сопрано), С. Бортник (тенор), Н. Насікан (художнє слово), 

О. Рудько (художнє слово). Режисер – Ю. Журавкова 

7 – «Le grand tango». Віртуоз-оркестр «Kiev Tango Project».  

К. Шарапов (скрипка), Т. Павлічук-Тишкевич (фортепіано),  

Д. Третяк (контрабас), С. Курдицький (бандонеон) 

8 Біла зала Київського будинку вчених Національної академії наук 

України (вул. Володимирська, 45-А) 

– «П’яццолла і танго». Н.а. України В. Самофалов (баян). Партія 

фортепіано – М. Віхляєва. Участь бере – Р. Якобінчук (мецо-

сопрано). Художнє слово – О. Захаревич 

8 –  Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – В. Протасов), соліст – А. Баришевський 

(фортепіано) 

9 

(12:00) 

Абонемент №1 «Запрошення до музики» (для дітей молодшого 

шкільного віку). Цікаві історії, переказані інструментами 

симфонічного оркестру 

– Музикознавець – з.д.м. України С. Корецька 

9 

(15:00) 

Абонемент № 5 «З історії музичної культури України. Микола 

Лисенко (1842–1912) – засновник української класичної музики (до 

175-річчя від дня народження)» (третій рік слухання) (для дітей 

середнього і старшого шкільного віку). Микола Лисенко – 

фольклорист. Обробки українських народних пісень. Музика до 

«Кобзаря» 

– Музикознавець – з.д.м. України С. Корецька 

9 

(19:00) 

Цикл концертів «Перлини бароко». Концерт п’ятий.  

А. Вівальді – Кантата «Глорія», Й. А. Хассе – Кантата «Salve 

Reginа» 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (художній 

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

«Аnima» Київського національного університету культури і 

мистецтв (художній керівник і головний диригент – з.а. України 

Н. Кречко), з.а. України В. Матюшенко (сопрано), О. Табуліна 

(мецо-сопрано). Режисер-постановник – з. д. м. України 

І. Нестеренко 

10 «Молитва любові» 

– Н. а. України І. Даць (сопрано). Участь беруть: ансамбль 

народних інструментів «Рідні наспіви» (керівник – 
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з. п. к. України Ю. Карнаух), хор студентів Національної 

музичної академії України ім. П. І. Чайковського (керівник – 

О. Василенко), з. а. АРК А. Юрченко (баритон), А. Козаченко 

(орган), Ю. Алексик (балалайка), Зразково-показовий оркестр 

Збройних сил України (керівник – полковник І. Биковський) 

11 Концерт циклу «Наш сучасник Бах» (Бах&Польова, Родін) 

– Київський камерний оркестр, камерний хор «Кредо» (диригент 

– Б. Пліш), солісти – К. Родді (флейта, Швейцарія), Т. Рой 

(флейта), Д. Ільїн (ударні), Д. Глущенко (віолончель), І. Пліш 

(сопрано), О. Лось (контртенор), А. Погребний (тенор), 

Т. Мендель (бас) 

Програма: 

І відділ 

Й.С. Бах – Хорал «Komm, süsser Tod» 

В. Польова – «Missa brevis» 

Й.С. Бах – Концерт для флейти з оркестром соль мінор 

Й.С. Бах – «Missa brevis» соль мінор для оркестру, хору і 

солістів 

ІІ відділ 

Й.С. Бах – В. Польова – Прелюдія і фуга фа-дієз мінор для 

вібрафона і струнного оркестру 

О. Родін – Концерт для флейти і оркестру «Шлях до 

просвітлення» (перше виконання) 

В. Польова – Арія із циклу «Арабський мувашах» для 

віолончелі і камерного оркестру (перше виконання) 

О. Родін – «Agnus dei» з «Missa Luminosa» для струнних і 

сопрано. Й. С. Бах – О. Родін – «Komm süsser Tod» для 

струнного оркестру і хору 

12 Абонемент № 6 – «Скрипкова музика» 

– М. Борисоглєбський. Партія фортепіано – В. Новиков 

(Фінляндія) 

13 Парад юних талантів «Діти і музика». Звітний концерт 

– Київська дитяча школа мистецтв № 2 імені М. І. Вериківського. 

Участь беруть: солісти і колективи школи 

14 А. Дворжак – Реквієм для солістів, хору і оркестру, тв. 89 

–  Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – н.а. України 

В. Сіренко), Національна заслужена академічна капела України 

«Думка» (художній керівник і головний диригент – Герой 

України, н.а. України Є. Савчук), солісти – К. Кондрашевська 

(сопрано), О. Табуліна (мецо-сопрано), О. Чувпило (тенор), 

А. Маслаков (бас-баритон) 

18 А. Вівальді – Цикл концертів «Пори року». А. П’яццолла – Цикл 

концертів «Пори року в Буенос-Айресі». Чотири танго. Концерт 
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циклу «Педагог і його учні» 

– Професор Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського, н.а. України А. Баженов (скрипка). 

Участь беруть: народні артисти України І. Кучер (віолончель), 

В. Самофалов (баян), К. Баженова (фортепіано), студенти, 

аспіранти Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського, ансамбль «Камерна академія»  

19 Хіти ХХІ століття. Твори легендарних джазових і поп-виконавців 

та композиторів ХХ ст. 

– Національний академічний духовий оркестр України (диригент 

– М. Мороз). Солісти: М. Мєлєшко (вокал), В. Костенко 

(вокал), А. Гордій (флейта) 

20 Ювілейний концерт до 25-річчя заснування Народного 

художнього колективу – хору «Веснянка»  

– Участь беруть: Народний художній колектив – хор «Веснянка» 

(художній керівник – О. Ткаченко), хормейстери – В. Рогожа, 

Н. Сушко, Д. Хацько, О. Гайдичук. Концертмейстери – 

М. Іванов, В. Новіков, солісти – А. Петрова (сопрано), 

В. Ворчан (сопрано), А. Стельмах (композитор, фортепіано), 

струнний квартет «Каприс-Класік» (керівник – Л. Круглікова) 

23 

(12:00) 

Абонемент № 4 – «Київська дитяча філармонія». Квітневі зірки.  

– Музикознавець – з.д.м. України С. Корецька 

23 

(15:00) 

Абонемент № 9 – Національний академічний духовий оркестр 

України (диригент – М. Мороз). «Історія створення духових і 

ударних інструментів» (для дітей середнього і старшого 

шкільного віку). Грають солісти духового оркестру 

– Музикознавець – з.д.м. України С. Корецька 

28 Біла зала Київського будинку вчених Національної академії наук 

України (вул. Володимирська, 45-А) 

Від України до Італії 

– С. Бортник (тенор), Н. Афанасьєва (фортепіано) 

28 «Світова класика». The best. Й. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Л. Бетховен, 

К. Дебюссі, Й. Штраус, Л. Андерсон, Г. Дініку, М. Скорик, 

А. П’яццолла 

– Струнний квартет «Каприс-Класік» (керівник – Л. Круглікова, 

альт), Т. Хоменко (скрипка), О. Савченко (скрипка), Є. Дячук 

(віолончель) 

30 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

(диригент і соліст – В. Соколов (скрипка), соліст – Ж. Коссе 

(альт, Франція) 

 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

1 Музика доби бароко 

– Н. а. України І. Калиновська (орган) 
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3 Золота колекція класичних мініатюр 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

з. а. України І. Пліш (сопрано), С. Андрощук (тенор), 

М. Сидоренко (орган), К. Баженова (фортепіано) 

4 Німецька органна музика 

– З. а. України І. Харечко (орган) 

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

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

з. а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано) 

6 – Камерний ансамбль «Равісан», з. а. України Н. Пилатюк 

(скрипка), з. а. України Н. Кравченко (фортепіано), з. а. України 

В. Балаховська (орган), О. Мороз (кларнет) 

7 «Ave, Maria!» 

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

(контртенор), Г. Бубнова (орган) 

8 Й. Гайдн – ораторія «Створення світу» 

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

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

10 «У тандемі епох та стилів» 

– З. а. України Н. Пилатюк (скрипка), М. Сидоренко (орган), 

Т. Войтех (фортепіано) 

11 Естафета поколінь 

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

(орган), Лев Кучер (віолончель), Р. да Кошта (фортепіано, 

Португалія) 

18 Великодній концерт 

– З. а. України В. Балаховська (орган), Т. Рой (флейта), 

Н. Хмілевська (сопрано), О. Лось (контртенор), К. Шарапов 

(скрипка), Г. Щербина (віолончель), Н. Фоменко (клавесин) 

19 Музика Й. С. Баха 

– М. Сидоренко (орган) 

20 Великий концерт з маленьких шедеврів 

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

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

Т. Рой (флейта) 

21 «Чарівний світ Італії» 

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

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

(фортепіано) 

22 Вечір пам’яті видатного українського оперного співака Героя 
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України, н. а. України Д. Гнатюка (1925-2016) 

– Оркестр Ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського 

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

диригент – з. д. м. України Б. Пліш), з. а. України І. Пліш 

(сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), К. Баженова 

(фортепіано). Автор творчого проекту – С. Котко (колоратурний 

бас) 

24 – Камерний ансамбль «Равісан», з. а. України Н. Пилатюк 

(скрипка), з. а. України Н. Кравченко (фортепіано), з. а. України 

І. Харечко (орган), О. Мороз (кларнет) 

25 Німецька органна та камерна музика 

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

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

26 Чорнобиль! Завжди пам’ятаємо! (до 31-ої річниці пам’яті 

Чорнобильської катастрофи) 

– Народний художній колектив дитячий хор «Радість» дитячо-

юнацького центру Дарницького р-ну м. Києва (художній керівник 

та диригент – Л. Санцевич), Народний художній колектив 

естрадно-духова студія «Сувенір» дитячо-юнацького центру 

Дарницького р-ну м. Києва (художній керівник і диригент – 

О. Білошапка), Т. Рой (флейта), Г. Шепель (труба), Г. Бубнова 

(орган) 

27 Від Баха до Оффенбаха 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

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

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

Т. Рой (флейта), К. Баженова (фортепіано) 

28 «Ave, Maria!» 

– Камерний ансамбль «Київ», М. Сидоренко (орган), з. а. України 

Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), 

з. а. України А. Ільків (труба) 

29 Музика Й. С. Баха 

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

(орган) 

 

Національна опера України: 

4 Україно-Американська Координаційна Рада за підтримки 

Міністерства культури України 

– Концерт до 10-річчя україно-американського благодійного 

проекту «Незабутня Квітка», присвячений американській співачці 

з українським серцем Квітці Цісек. Участь беруть: н. а. України 
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О. Білозір, з. а. України В. Попадюк (Канада), А. Гутмахер 

(США), Б. Блессінг (США), І. Бранован (США), П. Табаков, 

О. Муха, А. Войтюк, К. Мазур, гурт «LUIKU», балет І. Мазур 

«Життя». Режисер – н. а. України В. Вовкун, ведучий – 

н. а. України Є. Нищук 

5 

(17:00, 

20:00) 

– Концерт на 3 відділи «Legends of Film Music». Музика 

найвидатніших композиторів сучасності П. Моріа, Д. Вільямса та 

Д. Хорнера у виконанні Національного академічного духового 

оркестру України, Симфонічного оркестру «Lord of the Sound», 

Хорової капели «Academia». Диригенти – М. Мороз, В. Фізер, 

В. Саражинський 

8 

(12:00) 

– Київська муніципальна академія танцю ім. С. Лифаря. Концерт на 

2 дії 

26 – В.-А. Моцарт «Реквієм» (12 частин) у виконанні симфонічного 

оркестру Національної опери України (головний диригент – 

н. а. України М. Дядюра). Солісти: Л. Гревцова (сопрано), 

А. Швачка (мецо-сопрано), І. Борко (тенор), С. Магера (бас) 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

1 – Студія «Квартал 95» представляє концерт комедійного творчого 

дуету «Брати Шумахери» (С. Цвіловський та Ю. Великий) 

6 – «ONUKA і НАОНІ». Спільний концерт електронного музичного 

гурту ONUKA та Національного академічного оркестру народних 

інструментів України (НАОНІ) 

12, 14 –  «Ліга сміху-2017». Другий етап ІІІ Чемпіонату України з гумору 

27 – «The Natalie Imbruglia Acoustic».  Концерт австралійської співачки 

Н. Імбрулія (К. Карпової) 

28 – «Г. Самойлов & The Matrixx. Кращі пісні гурту «Агата Кристи» 

(РФ) у виконанні Г. Самойлова і гурту «The Matrixx» у супроводі 

великого симфонічного оркестру 

29 – «Mузика Вічності та Кохання». Концерт видатного скрипаля, 

мистецтвознавця, філософа М. Казініка (Швеція) за участю Б. 

Казініка, В. Зубкова 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

Велика сцена 

1 – «Шоу уродів» (клоунада жахів від «Іншого театру») 

1, 2 – «Mozart. Le concert» (рок-опера). Французька версія кохання та 

смерті маестро 

17 – «Нехай буде воля Твоя». Творчий вечір поета-пісняра 
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(18:00) н. а. України В. Крищенка. Участь беруть: Герой України Н. 

Матвієнко, народні артисти України О. Білозір, І. Бобул, 

П. Зібров, Л. Сандулеса, І. Попович та ін. 

Мала сцена 

11 – «Jazz Brass Kolo». Один із конкурсів нового сезону проекту Jazz 

Kolo. Концерт-зйомка, запис та нагородження переможців 

конкурсу 

21 – «Відьми» (ексцентрична комедія). Містична вистава від «Іншого 

театру» 

22 – «Від Моцарта до «Beatles». Концерт інструментальної музики, під 

час якого відбудеться прем'єра в Україні відомого в світі твору 

американського композитора Брайнера, написаного у вишуканому 

стилі Вівальді на теми кращих пісень групи «The Beatles». 

Солісти – Я. Морозова (скрипка), М. Чайкін (контрабас), 

А. Полуденний (віолончель). Диригент – з. д. м. України 

Г. Єрьоменко 

 

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

1 

(12:00) 

– «Рапунцель. Казка про зниклу принцесу» (вистава-мюзикл для 

дітей та дорослих). Вистава Київського театру пригод і 

фантастики «Каскадер» та M&S Entertainment UG Germany 

2 – «Мельница – 36,6». Концерт арфістки, мультиінструменталістки, 

вокалістки  Хелавісу (О. О’Шейн) та її фольк-колективу «Млин» 

(Ірландія) 

9 

(16:00, 

19:00) 

– «Вічна історія». Прем’єра нової вистави Театру тіней «TEULIS» 

12 – Дж. Верді «Ріголетто» (опера на 3 дії за драмою В. Гюго «Король 

розважається»). Лібрето Ф. Піаве 

     ІХ Міжнародна пасхальна асамблея: 

18 Музичний діалог Україна-Швейцарія 

– Фортепіанний дует: Т. і Н. Берайї 

19 Музичний діалог Україна-Узбекистан 

– Симфонічний оркестр Оперної студії, солістка – М. Раззакова 

20 – «Праведная душе». Концерт-реквієм пам’яті Героя України, 

оперного співака  В. Сліпака 

21 – Національна заслужена академічна капела України «Думка», хор 

студентів та симфонічний оркестр НМАУ ім. П. І. Чайковського 

22 Музичний діалог Україна-Італія 
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– Дж. Россіні «Пробний камінь» (прем’єра опери на 2 дії) 

23 – Національний ансамбль солістів «Київська камерата». Концерт 

пам’яті н. а. України О. Кудряшова 

24 – «Пісня – душа моя». Концерт пам’яті Героя України, н. а. України 

А. Авдієвського Національного заслуженого академічного 

українського народного хору України ім. Г. Верьовки 

25 – Академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» 

(м. Чернігів) 

26 – «Два кольори мої…». Концерт пам’яті Героя України, 

н. а. України Д. Гнатюка за участю Оркестру народних 

інструментів НМАУ ім. П. І. Чайковського 

27 Музичний діалог Україна-Угорщина 

– Фолк-концерт гуртів «Салонна», «Тячівська банда», 

«Солотвинське тріо» 

28 – «Глибокий колодязю». Концерт Національного ансамблю солістів 

«Київська камерата» 

29 Закриття ІХ Міжнародної пасхальної асамблеї 

– Симфонічна музика Л. В. Бетховена у виконанні Симфонічного 

оркестру НМАУ ім. П. І. Чайковського 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

11 – «Крута класика». Концерт легендарного піаніста А. Гаврилова 

(РФ)  

25, 26 Раду Поклітару представляє вечір одноактних балетів у виконанні 

артистів Театру сучасної хореографії «Київ модерн-балет»: 

– Музика О. Родіна «Вверх по річці» (прем’єра). Лібрето, постановка 

– Р. Поклітару 

– «Variations of life» (прем’єра) на музику  А. Шнітке, Г. Перселла, 

О. Арнольдса, С. Адерсена, М. Рихтера. Лібрето, постановка – 

А. Герус 

– «Квартет-а-тет» на музику А. Мааса. Лібрето, постановка – 

Р. Поклітару 

28 – Д. Гершвін «Американець в Парижі» (симфонічна поема), «Нью-

Йоркський концерт» («Фортепіанний концерт фа мажор») у 

виконанні симфонічного оркестру «Віртуози Києва» (диригент 

Д. Яблонський). Рояль – Фархад Бадалбейлі 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: 

1 – Музика та лібрето Р. Смоляр «Цар Плаксій та Лоскотон» (музична 
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(12:00) вистава за мотивами однойменної казки В. Симоненка). Прем’єра 

до Дня сміху у рамках проекту Ю. Журавки «Opera-light». 

Режисер-постановник – Ю. Журавкова 

5 – «VINCERO». Вечір за участю солістів київських музичних 

театрів і колективів до дня народження видатного італійського 

тенора Ф. Кореллі 

8 – «Серце лебедя». Музична вистава за щоденниками балерини 

А. Павлової. Режисер – Т. Зозуля 

13 – «В саду у Маргарити». Музично-літературний проект за участю 

солістів київських театрів і колективів. Режисер – Т. Зозуля 

19 – «Десять заповідей Божих». Концерт за участю солістів київських 

музичних театрів і колективів 

22 – «Хороше та найкраще». Вечір авторської пісні М. Фельдмана за 

участю Г. Ходос (Україна-Ізраїль) 

25 – «The sound of musicals». Концерт за участю солістів Київського 

національного академічного театру оперети. Режисер – 

М. Добролюбов-Козолуп 

26 – «Моя єдиная любове…». Театральний проект н. а. України 

О. Кравченка за творами Лесі Українки 

27 – «Бути чи не бути…». Музично-літературний вечір до дня 

народження У. Шекспіра за участю солістів київських музичних 

театрів і колективів 

28 – «Закохані в оперету». Концерт молодих виконавців – студентів 

класу професора Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського н. а. України О. Кравченка 

29, 30 

(12:00) 

– «Казки місячної бабусі». Музична програма для дітей у рамках 

мистецького проекту «Казки старого рояля». Автор ідеї та 

режисер – М. Добролюбов-Козолуп 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: 

6 – К. Орфф «Карміна Бурана» (сценічна кантата). Диригент-

постановник – н. а. України О. Баклан. Виконавці – хор та 

симфонічний оркестр театру 

Артистична вітальня 

27 – «Срібні струни». Концерт з. а. України Н. Пелих 

 

 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 
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7 – «Тельнюк: unplugged» (ідеальний синтез музики та слова). 

Концерт вокального дуету сестер заслужених артисток 

України Лесі та Галини Тельнюк 

 

Національний цирк України: 

1, 2, 8, 9, 22, 29, 30 (12:00, 16:00),  

23 (12:00), 15, 16 (16:00), 7, 28 (18:00) 

– «Вода та вогонь» (цирк на воді) 

 

Будинок актора: 

1 – Лопе де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в 

іспанському стилі). Вистава КХАТу. Головний режисер – 

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

2 
(14:00) 

– Концерт «Pie Jesu» в рамках проекту Inspiration Classіс. 

Виконавці: К. Болкуневич (сопрано), К. Мікаелян 

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

К. Козачишина (скрипка) 

2 
(19:00) 

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

двері» (містична комедія). Вистава КХАТу. Головний 

режисер – з.а. України В. Кошель, художній керівник – 

К. Сінчілло 

3 Нова філармонія представляє. Битва хорів 

– Академічний хор Українського радіо під керівництвом 

Ю. Ткач та зразковий юнацький хор «Сяйво» (м. Ніжин, 

Чернігівська обл.) під орудою ювіляра – хормейстера 

С. Голуба 

4 Прем’єра вокального шоу «Choir Smiles». Класика жартома 

– Академічний камерний хор «Хрещатик». Прозвучать твори 

Ж. Бізе, Дж. Россіні, Дж. Верді, Дж. Пуччіні, 

В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Й. Штрауса, М. Равеля, 

Ж. Оффенбаха, Ю. Фучика 

Аранжування – В. Тормахова, Є. Петриченко 

Хормейстер – з.а. України О. Дондик 

Режисер-постановник – А. Гнатюк 

Хореограф-постановник – А. Столярова 

Художній керівник і диригент – з.а. України П. Струць 

Автор проекту і інформаційний супровід – А. Воїнов 

5 

(18:00) 

– Н.а. України Валерій Маренич, легендарний соліст ВІА 

«Тріо Мареничів». Соло з гітарою та губною гармонікою. 

Ведучий – І. Ноябрьов 

6 – Поетичний вечір «Двуречье-Дворіччя!». Б. Херсонський 

(м. Одеса), Н. Маринчак (м. Харків), І. Захарова 

(м. Харків), М.  Кияновська (м. Львів) 

7 – Національний ансамбль «Київські солісти» запрошують на 
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«Побачення з класикою». У програмі твори А. П’яццолли, 

А. Шнітке, В. Сильвестрова, А. Хачатуряна, 

Д. Шостаковича 

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

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

художній керівник – К. Сінчілло 

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

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

художній керівник – К. Сінчілло 

11 – Володимир Соляник та друзі. «JAZZ». З.а. України 

В. Соляник (фортепіано) 

12 – «Музика об’єднує світ». А. Куцан (скрипка), К. Шаманаурі 

(фортепіано). Художнє слово – М. Логовська 

13 
19:30 

– «Навіщо ти одружуєшся?». Вистава Антрепризного 

Класичного Театру. Автор п’єси та режисер – 

Т. Степченкова 

14 
15:00 

– «Слово про Ігорів похід» в перекладі В. Шевчука. 

Музично-поетична вистава. Виконавці: н.а. України 

Р. Недашківська, Ю. Зморович, музика композитора, 

н. а. України В. Губи 

18 – Міжнародний науково-художній журнал на сцені 

«Сollegium» 

20 – Спільний проект Ю. Максименко і компанії Migushyf.  

Антрепризна п’єса «Надзвичайна історія звичайної 

акторки» про життєві перипетії самої актриси, 

автобіографічна розповідь про те, як змінюється життя 

після зради коханої людини 

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

акордеон) 

22 – В. Шекспір «Гамлет» (посміховисько). Вистава КХАТу 

(прем’єра). Головний режисер – з.а. України В. Кошель, 

художній керівник – К. Сінчілло 

24 – М. Гоголь «Записки сумасшедшего». Моновистава у 

виконанні з.а. України М. Фіци. Режисер-постановник – 

Б. Мартинов 

25 Нова філармонія представляє 

– Професор Національної консерваторії у Парижі, 

легендарний саксофоніст К. Делангль (Франція), 

Г. Дем’янчук (фортепіано)  

27 – М. Камолетті «Любов під соусом». Вистава Театру 

«ШкаFF» (м. Київ) 

28 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник»  

(сучасна комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – 

з. а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 
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29 – М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). Вистава 

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

художній керівник – К. Сінчілло 

 

Будинок архітектора: 

1 

(12:00) 

– «Спляча красуня» (чарівна казка; проект «Казки з оркестром»). 

Розповідає актриса та телеведуча Л. Ребрик під акомпанемент 

музичних творів П. І. Чайковського у виконанні Національного 

ансамблю солістів «Київська камерата». Водяний живопис – 

А. Золота, пісочний живопис – А. Пісочний 

6 – Благодійний концерт на підтримку піаніста С. Терент’єва 

9 – «The past is now». Концерт відомих гітаристів різних жанрів 

О. Крупського (Україна-Німеччина), С. Чантуріа (Україна), 

Л. Райнхардт (Німеччина), присвячений 70-річчю від дня 

народження видатного українського гітариста та педагога 

В. Молоткова (1947-2005) 

20 – «Чарівний вечір з класикою». У програмі твори видатних  

композиторів світу у виконанні Національного ансамблю солістів 

«Київська камерата» (диригент – н. а. України В. Матюхін), 

водний живопис – А. Золота  

  

Будинок кіно: 

1 

(12:00) 

Посольство Аргентини в Україні презентує 

– Повнометражний анімаційний фільм «Бунт пернатих» (режисери 

– Г. Джианніні, Д. де Феліппо, Аргентина, 2010 рік) 

1 

(15:30) 

ІІІ фестиваль комедійного мистецтва «ГаШоТю» 

2 

(17:00) 

Фільми – призери міжнародних кінофестивалів 

– Художній фільм «Одіссея» (режисер – Ж. Салль, Франція, 2016 

рік) 

3 

(18:30) 

Вечір пам’яті кіноактора Олександра Пархоменка 

– Художній фільм «Солодкі сни. Кінофантазія з літературними 

алюзіями» (режисер – О. Давиденко, автори сценарію – 

І. Кіхтьова, О. Пархоменко, ТВП «Просвіткіно, 2006 рік) 

4 

(18:30) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Війна проти всіх» (режисер – Д. М. Макдона, 

Велика Британія, 2016 рік) 

5 

(18:00) 

До Дня іменин Лідій 

– Творча зустріч із з. а. України Лідією Чащиною 

6 – 90 років з дня виходу в прокат фільму «Тарас Трясило» (режисер 
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(18:30) – П. Чардинін, ВУФКУ, Одеса, 1927 рік). Кінострічка, яка 

вважалася втраченою, знайдена у Французькій синематеці 

французьким кінознавцем Л. Госейком. Презентує фільм 

Національний центр О. Довженка. Історичний та кінознавчий  

коментар І. Козленка, модератор – С. Тримбач 

7, 8, 9 

(20:00) 

– «Класика для всіх. Бах і Моцарт». У виконанні оркестру 

«Віртуози Києва» прозвучать твори Баха, Моцарта та улюблені 

твори оркестру  

8 

(11:00) 

– «Класика для дітей». Концерт-знайомство з класичною музикою 

для найменших. У програмі: класичні твори відомих 

композиторів і улюблені мелодії з мультфільмів у виконанні 

оркестру «Віртуози Києва» 

9 

(14:00) 

– Толстой О. «Золотий ключик або пригоди Буратіно» (шоу-казка на 

піску). Виконують художники Театру пісочної анімації «Золотий 

Лев» – С. Данильченко, О. Крижанівська. Казкар – С. Улашев 

10 

(18:30) 

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

Сандра Ді (Олександра Жук) (1942–2005) 

– Художній фільм «Імітація життя» (режисер – Д. Сірк, США, 1959 

рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

11 

(18:00) 

– «Той, що бачив янгола». Вечір пам’яті до 85-річчя видатного 

кінорежисера А. Тарковського. Модератор вечора – 

О. Самолевська 

11 

(18:30) 

Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в Будинку 

кіно» 

– Документальний фільм «Море у вогні» (режисер – Д. Розі, 

Франція, Італія, 2016 рік) 

12 

(18:30) 

Пам’яті Ігоря Остроухова присвячується 

– Прем’єрний показ документального фільму «Ігор Остроухов. З 

кінематографом  в серці» (режисер – Г. Черняк, ДТРК «Культура», 

2016 рік) 

13 

(17:00) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Ты где/я здесь» 

(режисер – М. Карасьов, к/с «Контакт», 2016 рік). За підтримки 

фонду «Шлях добра» та Одеської міської благодійної організації 

допомоги дітям з синдромом Дауна «Сонячні діти» 

19 

(18:30) 

– Творчий вечір автора, режисера, оператора Андрія Михайлика. У 

програмі: фрагменти з фільмів, показ документального фільму 

«Інший Чорнобиль» (автор та режисер – А. Михайлик, Україна, 

2012 рік) 

20 

(18:30) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Планетаріум» (режисер – Р. Злотовскі, США, 
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Франція, 2016 рік) 

22 

(14:00) 

Родинний кінозал 

– Повнометражний анімаційний фільм «Таємне життя домашніх 

тварин» (режисери – К. Рено, Я. Чейні, США, 2016 рік) 

22, 23 

(20:00) 

– «Funk Jazz Love». Нова концертна програма Руслан Єгоров Band у 

складі: Р. Єгоров (рояль, вокал), П. Галицький (барабани), 

Д. Александров (саксофон), М. Кістіньов (контрабас) 

24 

(18:30) 

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

Сандра Ді (Олександра Жук) (1942–2005) 

– Художній фільм «Коли приходить вересень» (режисер – 

Р. Малліган, США, 1961 рік). Ведучий проекту – кінознавець 

С. Сукненко 

25 

(18:00) 

– Ми пам’ятаємо… До 100-річчя від дня народження хірурга, 

доктора медичних наук, колишнього міністра охорони здоров'я 

УРСР Василя Братуся (1917–2008). У програмі: спогади друзів, 

колег, прем’єрний показ документального фільму «Василь 

Дмитрович Братусь» (режисер – О. Муратов, «Продюсерський 

центр некомерційних медичних фільмів», 2017 рік)  

– Художній фільм «Явдоха Павлівна» (режисер – О. Муратов, 

«Одеська кіностудія», 1966 рік), присвячений радянським 

генетикам. Вечір веде з. а. України Л. Чащина 

27 

(18:30) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «У ліжку з Вікторією» (режисер – Ж. Тріє, 

Франція, 2016 рік) 

 

Європейський театрально-мистецький центр «Краків» (Русанівська наб., 

12) 

21 – «Золотий гусак». Ексклюзивна творча зустріч з легендарними 

ведучими клубу анекдотів «Золотий гусак» з. а. України 

В. Чигляєвим, з. а. України В. Бистряковим, І. Ноябрьовим; за 

участю гурту «Всегда Зеленый» (керівник – А. Іванов), 

з. а. України В. Гризлова та фольк-шоу гурту «Українські 

вечорниці» 

 

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

4 – «MUSICA ADRIATICA». Концерт камерного квартету «Джерело» 

7 – «Янголи снів». Творчий вечір українського піаніста, поета, 

композитора Р. Коляди 

  

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

1 – Концерт джаз-бенд оркестру Військово-повітряних сил США 
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(15:00, 

19:00) 

«The Ambassadors» (диригент - полковника Дон Скофілд) 

7 – «Хелоу, Європа!». Концерт гурту «Лісапетний батальйон» 

(продовження європейського туру) 

12 – «Нові та старі вірші». Поетичний вечір українського поета, 

прозаїка, перекладача С. Жадана 

13 – «Музика Франції». Французька класична музика у виконанні 

Національного академічного духового оркестру України 

(диригент – О. Вікулов) 

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

дивертисментом). Естрадний концерт за участю доктора сміху 

Л. Сичкіна 

 

Національний комплекс Експоцентр України (ВДНГ): 

9, 16, 23 

(20:30) 

– «Голос країни». Шоу-проект каналу «1+1»  

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

30 – Гала-концерт десяти фіналістів щорічної номінації «Пісня року 

в українському християнстві», на якому й буде визначено пісню-

переможця 

 

Центр культури та мистецтв НАУ: 

9 

(18:00) 

– 1/8 фіналу «Київської Ліги сміху»  

23 

(18:30) 

– «Stand Up на Великій Сцені». Концерт кращих комедіантів 

України та ближнього зарубіжжя: Н. Гарипової, 

А. Колмачевського, П. Євчука, Д. Голишева, В. Байдака, 

М. Шевчука, Д. Білого, А. Дерської, І. Валянського. Ведучий – 

Р. Міщеряков 

 

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

27 

(19:30) 

–  «Баби Babylon». Цирк-кабаре В. Троїцького за участю гурту 

«Dakh Daughters» 

 

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

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

мотивами п’єси О. Хабалова) 
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7 (19:00), 

8 (17:00) 

– Святковий концерт, присвячений Міжнародному дню циган. 

Театр «Романс» представить нову музичну програму, створену 

із кращих зразків унікальної культури циганського народу 

13, 27 – Романтика романсу 

14 – «Серенада в готелі «Табір» (музична мелодрама за мотивами 

п’єси О. Хабалова) 

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

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

22 – «Циганочка з виходом» (музична мелодрама в 2-х діях за 

мотивами повісті М. Лєскова «Зачарований пілігрим») 

28 – «Весільний переполох» (фольклорна музична комедія) 

 

Національний музей Тараса Шевченка: 

1, 8, 15, 

22, 29 

(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: 

2 

(17:00) 

– «Ave Maria». Концерт Київського муніципального ансамблю 

«Благовість» (художній керівник – Т. Кумановська) 

9 

(17:00) 

– Концерт європейської класичної музики у виконанні ансамблю 

«Аванті+» 

23 

(17:00) 

– Концерт європейської класичної музики у виконанні ансамблю 

«Арт Офферторіум» 

30 

(18:00) 

– Концерт-екскурсія «Голоси епох» (спільно з Київським 

муніципальним ансамблем «Благовість») 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії м. Києва»: 

5 

(16:00) 

– «Магія звуків». Концерт вокального тріо «Тріада класик» у 

складі: В. Джоган (сопрано), О. Захожа (сопрано), 

О. Добровольська (мецо-сопрано), О. Ястремський (фортепіано) 

 

Галерея Висоцький на Воздвиженці (вул. Воздвиженська, 40): 

9 – «El Patio». Концерт музики і танцю фламенко у виконанні 

Є. Седька (гітара), О. Залізняк (вокал), Т. Осіпчук (танець), 

О. Гоголь (кахон) 

 

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

1 – Презентація нового журналу «БУРЛЕСК», присвяченого 
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(16:00) особистостям, організаціям та явищам в суспільстві та культурі 

України та світу. Герої та автори матеріалів: н. а. України 

А. Хостікоєв, н. а. України Н. Сумська, О. Герасим’юк, Д. Клочко, 

А. Ботанова, В. Клименко 

8 

(18:00) 

– Концерт «Марк Токар тріо» у рамках всеукраїнського туру 

«Медитація за шкалою Ріхтера». У складі тріо: М. Балог 

(саксофон), О. Артемов (барабан), М. Токар (контрабас) 

13 

(20:00) 

– Концерт гурту «The Elephants» у рамках проекту «Acoustic 

Stories» (серія акустичних концертів) 

 

ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України:  

до 18 – «Діра. Серпень чотирнадцятого… Досвід ненасильницького 

культурного спротиву». Виставка графічних робіт С. Захарова 

(художника з Донецька, який побував в полоні у російських 

бойовиків за свою творчість, та зобразив у своїх малюнках 

жахіття російської окупації) 

з 7 – «Пам’ятки книжкового мистецтва». Виставка стародруків з 

колекції НМІУ (приурочено Великодню) 

з 22 – Виставка українських жіночих сорочок з етнографічної 

колекції НМІУ 

з 25 – «Життя віддане Богові та Україні». Виставка до 135-річчя від 

дня народження і 45-х роковин з дня смерті громадського, 

політичного і церковного діяча, мовознавця, історика церкви, 

педагога І. Огієнка (1882–1972) 

протягом 

місяця 

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

(проводиться вперше з 1930-х років) 

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

 – «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» 

 – «100 років Української революції. Відроджена держава». 

Виставка реліквій 1917 року: грошові монети та банкноти, 

марки, зброя, преса, бюлетені з виборів, нагороди тощо 
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Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3): 

протягом 

місяця 

– «Голодна симфонія». Фотовиставка-перформанс Л. Перегуди 

та К. Пілявської  

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

до 7 –  «Метаморфози фемінності». Виставка українського 

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

арт-фестивалю «Княжа родина / Regio genos») 

з 15 – Виставка живопису творчої групи «Амальгама» (м. Львів) 

 Будинок митрополита 

з 15 – Виставка живопису К. Шаповалова (м. Київ) 

 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.» 

 У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського»: 

до 12 – «Парафраз весни». Виставка ручного розпису по тканині 

(батик) учнів ДШМ № 5 м. Києва 

 

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» 

(твори іконопису та декоративно-літургійного мистецтва 

X−XIX ст.) 

(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: 

до 23 – «І спогади, і мрії». Виставка до 100-річчя від дня 

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

(1917–2005), де представлено твори живопису й графіки, 



30 

 

матеріали  з родинного архіву художниці 

з 28 – «Львів. Альтернатива». Художньо-документальна виставка 

культурно-мистецького життя м. Львова 70-80 рр. ХХ ст. 

 

Національний музей літератури України: 

до 22 – «Сад чеснот». Виставка до Світлого Христового Великодня 

(авторські «дерева-писанки» та писанки з колекції А. 

Рудницької) 

1-20 – Виставка шаржів сучасної української літератури. Дружні 

шаржі луцького художника В. Черняка на відомих 

українських письменників 

1-25 – «З родинного архіву». Виставка мистецьких робіт родини 

Ірен Роздобудько, Ігоря Жука, Яни Роздобудько,  Нораїра 

Кьосаяна (графіка, скульптура, вітражі). У рамках програми 

«Мистецькі родини у духовному просторі України» 

1-30 – «Сонячні барви Великодня». Виставка робіт вихованців 

школи-студії «ARTLife» та книг з фондової колекції музею 

 

Національний музей «Київська картинна галерея» (колишня назва – 

Київський національний музей російського мистецтва): 

до 10 – «Ретроспектива». Виставка живопису н. х. України 

А. Чебикіна (м. Київ) 

з 28 – «Небезпечна подорож довжиною в життя». Виставка до 175-

річчя від дня нароження російського художника-баталіста 

В. В. Верещагіна (1842–1904) 

 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): 

4-9 – Виставка живопису Ю. Шевченка (м. Київ) 

11-20 – «З янголом на плечі». Виставка майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва: шкатулки, дерев’яні писанки, 

ляльки-мотанки тощо (за підтримки Печерської 

райдержадміністрації в м. Києві) 

14-30 – Виставка графіки О. Редька (1948–2016) 

Національний музей Тараса Шевченка: 

до 2 – Виставка живопису Д. Стецька (1943–2017) 

4-20 – «Амазонка – богиня степу». Персональна виставка з. х. 

України П. Антипа (скульптура, живопис) 

7-23 – «Споріднені душі». Міжнародний культурно-мистецький 

проект, де представлено  графічні роботи  Т. Г. Шевченка,  

копії офортів  іспанського художника і графіка Ф. Гойї  та 

роботи  сучасного  іспанського скульптора і художника К. Г. 

Лаоса 
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з 25 – Виставка інсталяції З. Ліхачової (в рамках проекту «Київ 

Арт Твін») 

 

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

до 20 – «Віч-на-віч з Тарасом Шевченком». Виставка портретів 

Т. Г. Шевченка з колекції музею 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 7 – «Рушник: РеінкарНація». Виставка вишитих рушників у 

стилі синкретичного мистецтва (з колекції О. Богомолець, 

м. Київ) 

до 17 –  «Радість творення». Персональна виставка н. х. України 

П. Печорного (кераміка, м. Київ) 

з 14 – «Мистецька феєрія Олександра Опарія». Виставка 

петриківського розпису О. Опарія (м. Львів) 

з 28 –  Виставка вітражних розписів сучасних майстрів 

декоративно-ужиткового мистецтва м. Львова 

протягом 

місяця 

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

 

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

протягом 

місяця 

– Виставка «Микола Макаренко – перший директор Музею 

Ханенків. До 140-річчя від дня народження» 

(інформаційний зал експозиції «Східна колекція») 

 – «Царство Флори». Виставка живопису, графіки та 

скульптури з фондів музею (виставковий зал експозиції 

«Європейська колекція») 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 23 – «Небеса». Виставка рушників та очіпків (експонати ХІХ-

ХХ століть з фонду музею) 

до 26 – «Іван Гончар. Краєвид». Виставка до 106-ї річниці від дня 

народження скульптора, графіка, етнографа н. х. України 

І. М. Гончара (1911–1993) 

до 30 – «Мотиви народної архітектури  у творах Михайла 

Романишина». Виставка живопису н. х. України 

М. М. Романишина (1933–1999) 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

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

колекції фонду Zenko Foundation 

до 5 – «Україна – Європа». Виставка графіки О. Козарецького 

(м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

до 6 – «Київський арт-вернісаж». Благодійна виставка-аукціон 
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живопису на підтримку сиріт та вдів учасників АТО та 

бойових дій 

4-23 – «Egyptian Vision». Виставка сучасного живопису Єгипту (за 

підтримки Посольства Арабської Республіки Єгипет в 

Україні) 

8-20 – «Тунельний зір». Виставка живопису та графіки 

українського художника М. Кравцова (м. Париж, Франція) 

з 27 – «Київський пейзаж». Колективна виставка живопису 

українських художників 

 

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

4-18 – «Серце відкрите любові». Виставка живопису і графіки 

С. Деренчук (м. Київ) 

 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

до 25 – «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) 

протягом 

місяця 

– «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 

 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

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

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

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

з 14 – Виставка живопису А. Герман (м. Київ) 

протягом 

місяця 

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

 

Музей книги і друкарства України: 

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

Книжкова виставка (автографи, фото, ілюстрації до творів 

відомих та сучасних письменниць України) 

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

С. Баранніка (м. Маріуполь, Донецька обл.) 

з 8 – «Три настрої». Виставка живопису Н. Царінової, 

А. Бабюка, Л. Ричкалової (м. Київ) 

з 21 – «Музейні скарби». Книжкова виставка до 45-річчя з часу  

заснування Музею книги та друкарства України (1972) 

 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 23 – «Білий альбом». Скарби колекції з музейної збірки. Глава 
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3 (ікона, живопис, графіка, скульптура) 

 

Музей однієї вулиці: 

до 5 – «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) 

з 10 – Виставка живопису В. Марценюка (м. Київ) 

 

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

Саксаганського, М. Старицького: 

до 5 – Виставка живопису Д. Безкостої, спільно з ВГО «Народна 

академія творчості інвалідів» (музей Лесі Українки) 

до 10 – «Фактури». Фотовиставка А. Нечай (м. Київ, музей Лесі 

Українки) 

до 12 – «Іван Франко і Василь Доманицький: на перехресті 

літературознавчих студій». Виставка з фондових 

матеріалів музею (музей М. Старицького) 

з 13 – «Nadelfest». Колективна виставка майстрів клаптикового 

шиття (музей Лесі Українки) 

 

Музей гетьманства: 

1-20 – Персональна виставка живопису І. Кравець (м. Івано-

Франківськ) 

 з 21 – «Стежками слави» (репліки на історичні зразки козацької 

шаблі). Авторська виставка В. Лисюка (м. Житомир) 

 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

4-28 – «Зоряні сади». Виставка, присвячена письменникам, 

лауреатам Премії ім. М. Рильського за кращий художній 

переклад: С. П. Ковганюку (1902–1982) та Борису Тену 

(1897–1983) 

 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»    

 з 13 – «Чисте мистецтво». Виставка українського наївного 

мистецтва (спільно з Національним центром народної 

культури «Музей Івана Гончара») 

5-9 – «Дитинство художників». Виставка дитячих робіт відомих 

українських художників: О. Ройтбурда, І. Гусєва та ін. (у 

рамках ІІІ Освітнього фестивалю «Арсенал Ідей») 
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Центральний будинок художника НСХУ: 

до 2 – «Внутрішнє світло». Виставка живопису К. П’ятакової 

(м. Київ) 

до 9 – Виставка робіт мистецької родини Теліженків (вишивка, 

витинанки, вбрання, Черкаська обл.) 

 – Виставка Людмили та Миколи Мазур (графіка, живопис, 

витинанки, м. Хмельницький) 

 – «Молитва». Виставка живопису О. Ткаченко (м. Київ) 

з 28 – ІІ Всеукраїнська виставка абстрактного живопису  

 

 

Будинок актора: 

4-30 – «Весна іде, красу несе». Виставка творів Ц. Ганушкевича 

(живопис, графіка; м. Хмельницький) 

 

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

4-18 – Виставка графіки К. Ярош (м. Київ) 

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

25 – Виставка-фестиваль, присвячена  25-ій  річниці 

встановлення дипломатичних відносин  між Україною та 

КНР 

 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

«АВС-арт»: 

до 8 – «Несе ріка…». Персональна виставка живопису 

з. х. України О. Ясенєва (м. Київ) 

11-29 – «The мальовидла». Виставка живопису В. Кононенка 

(м. Київ) 

 

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

до 16 – Персональна виставка живопису Г. Кургіняна 

(м. Запоріжжя) 

 

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

до 23 – «Фотографія». Фотовиставка Ю. Вебер (м. Київ) 

 

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

до 16 – «Synthetic landscape»/«Синтетичний ландшафт». 
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Персональна виставка робіт М. Чурікова (відео, фото) 

  

«Voloshyn gallery» (колишня «Мистецька збірка»)                

до 23 – «Міри часу». Персональна виставка живопису 

В. Буднікова (м. Київ) 

 

«Дім Миколи»: 

до 16 – «Квіти Любові». Виставка живопису Л. Мартинюка 

 – Виставка робіт переможців Міського конкурсу-виставки 

«Палітра» (м. Київ) 

з 21 – «Тонка грань». Виставка живопису М. Шкарупи (м. Київ) 

 

 «Дукат»: 

до 3 – «TREE». Виставка робіт П. Фішеля (вироби з дерева, 

м. Київ) 

4-18 – Виставка живопису, присвячена  пам’яті українського та 

грузинського художника Темо Свірелі (1964–2014) 

20-25 – «Тихий аукціон». Передаукційна виставка живопису 

українських художників (О. Животкова, П. Макова та ін.) 

з 28 – «Україна – Японія. Діалог». Виставка японського 

мистецтва (живопис, графіка, кімоно, ювелірні прикраси 

тощо) 

 

«Dymchuk Gallery»: 

до 23 – «Сімпосій: третя стать та кіборги». Персональна 

фотовиставка Н. Шульте (м. Одеса) 

 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

до 6 – «Які ж гарні шатра твої, Якове… Настінні розписи 

синагог Буковини». Виставка фресок Чернівецького 

музею історії та культури євреїв Буковини 

12-30 – Виставка живопису В. Легкого (Київська обл.) 

 

«КалитаАртКлуб»: 

до 21 – «Меланхолія». Виставка пастелі О. Кравченко (у рамках 

проекту «Мистецтво на папері») 

 

«Карась Галерея»: 

до 18 – «Треба було». Виставка творів С. Панасенка (скульптура, 

живопис, інсталяція; м. Київ) 

з 20 – Виставка живопису Е. Потапенкова (м. Київ) 

 

 «Митець»: 

до 8 – Виставка живопису з. х. України Д. Нагурного (секція 



36 

 

МДМ КОНСХУ) 

10-19 – Персональна виставка графіки К. Корнійчук (м. Київ) 

20-30 – Фотовиставка Д. Олів’є (Франція) 

 

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

до 2 – «Світло». Виставка сучасної кераміки українських митців 

 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

до 4 – «Зрізи кришталевої душі». ІІ Всеукраїнська виставка 

авторської ляльки та сучасного мистецтва «Чотири 

сезони». Сезон І – ВЕСНА 

 

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

до 9 – «Весна». Виставка живопису грузинських митців 

 

«НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2) 

до 26 – «Життя у кольорах. До 100-річчя від дня народження». 

Виставка живопису н. х. України В. Цвєткової (1917–2007; 

м. Ялта, АРК) 

 

PinchukArtCentre: 

до 16 – Виставка 21 номінанта міжнародної премії Future 

Generation Art Prize 2017 для молодих художників 

 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):    

до 23 – «VIVAT, PASTEL!». Виставка пастелі О. Животкова та 

О. Захарчука (1929–2013) 

 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

6-30 – «Відображення. Reflexion». Виставка живопису 

Cвятослава та Яни Барабашів (м. Одеса) 

 

«Триптих Арт»: 

до 11 – «Глина Адам». Персональна виставка скульптури Д. Грека 

(м. Київ) 

 

Центр візуальної культури (вул. Костянтинівська, 26):   

до 9 – «Textus. Вишивка, текстиль, фемінізм». Виставка 

феміністичного мистецтва у творчості сучасних 

українських мисткинь 

 

Центр української культури та мистецтва: 

до 2 – «Бісер: Вчора. Сьогодні. Завтра». V щорічна 

Всеукраїнська виставка виробів з бісеру 

http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/vistavka-21-nominanta-mizhnarodnoyi-premiyi-future-generation-art-prize-2017
http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/vistavka-21-nominanta-mizhnarodnoyi-premiyi-future-generation-art-prize-2017
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«ЦЕХ» АРТ галерея (вул. Кирилівська, 69)  

до 20 – «Ізгої». Виставка живопису трьох художників: Є. Петрова, 

М. Білоуса, Р. Мірзоєва, яких об’єднує один сюжет – ізгої 

суспільства 

 

«Щербенко Арт Центр»: 

з 4 – «Деперсоналізація». Виставка живопису та скульптури 

н. х. України В. Сидоренка (м. Київ) 

 

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б)  

до 9 – «Гості». Виставка сакральної скульптури та сучасного 

мистецтва українських художників: М. Малишка, 

А. Ялози, І. Яновича та ін. 

до 11 – «Коло ріки». Виставка книжкової графіки О. Грищенка 

(м. Київ) 

до 21 – «Біль білила». Виставка А. Ялози (середньовічна 

символіка, передрукована з книжок на хустки; м. Одеса) 

 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ 

Квітень 

Серед дат, що відзначатимуться: 

01.04  – День сміху 

02.04  – Міжнародний день дитячої книги 

06.04  – Всесвітній день мультфільмів 

07.04  – Всесвітній день здоров’я 

11.04  – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

    концтаборів 

12.04  – Всесвітній день авіації і космонавтики 

15.04  – День навколишнього середовища 

– Міжнародний день цирку 

18.04  – Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

– День пам’яток історії та культури 

22.04  – Міжнародний день Матері-Землі 

23.04  – Всесвітній день книги й авторського права 

26.04  – День Чорнобильської трагедії 

   – Міжнародний день інтелектуальної власності  

28.04  – Всесвітній день охорони праці 

29.04  – Міжнародний день танцю 

30.04  –  Міжнародний день джазу 
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***  

1 – 180 років від дня народження Тарновського Василя Васильовича 

(молодший), українського діяча культури, мецената (1837–1899). 

–  85 років від дня народження Мартинця Олександра Васильовича, 

українського графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1932–2008). 

– 70 років від дня народження Маланчука Ярослава Володимировича, 

українського театрального актора, режисера, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1947–1991). 

– 70 років від дня народження Мамченко Антоніни Іванівни, 

української бандуристки, педагога, народної артистки України (1947). 

– 70 років від дня народження Отковича Мирослава Петровича, 

українського живописця, графіка, художника театру, реставратора, народного 

художника України (1947). 

– 70 років від дня народження Слющинського Богдана Васильовича, 

українського поета, прозаїка, композитора, педагога (1947). 

– 65 років від дня народження Гордійця Євгена Яковича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1952). 

2 – 95 років від дня народження Адамовича Сергія Тадейовича, 

українського графіка, живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1922–

1998). 

– 240 років від дня смерті Березовського Максима Созонтовича, 

українського композитора, співака (1745–1777). 

4 – 110 років від дня народження Коляди Миколи Терентійовича, 

українського композитора, музично-громадського діяча (1907–1935). 

– 110 років від дня народження Федченка Василя Харлампійовича, 

українського скульптора, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1907–1979). 

5 – 80 років від дня народження Кондратюка Нестора Павловича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1937–2014). 

6 –  75 років від дня народження Антківа Зиновія-Богдана Богдановича, 

українського хорового диригента, народного артиста України (1942–2009). 

– 60 років від дня народження Чечель Наталії Петрівни, українського 

культуролога, театрознавця, драматурга, педагога (1957–2009). 

7 – 70 років від дня народження Опанащука Миколи Олександровича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1947). 
– 55 років від дня народження Дубініна Юрія Олексійовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1962). 

8 – 140 років від дня народження Труш (Драгоманова) Аріадни 

Михайлівни, українського мистецтвознавця (1877–1954). 

– 135 років від дня народження Дорошенка Дмитра Івановича, 

українського історика, публіциста, редактора, бібліографа, громадського і 
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державного діяча (1882–1951). 

9 – 135 років від дня народження Модзалевського Вадима Львовича, 

українського історика, мистецтвознавця, архівіста, музейного та архівного діяча 

(1882–1920). 

10 – 100 років від дня народження Філонова Івана Никифоровича, 

українського художника-графіка (1917–1983). 

– 80 років від дня народження Овчаренка Анатолія Миколайовича, 

українського актора, народного артиста України (1937–2007). 

12 – 70 років від дня народження Луканюка Богдана Степановича, 

українського музикознавця, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1947). 

13 – 130 років від дня народження Кавалерідзе Івана Петровича, 

українського кінорежисера, кінодраматурга, скульптора, народного артиста 

УРСР (1887–1978). 

– 110 років від дня народження Нірода Федора Федоровича, 

українського художника театру, народного художника СРСР (1907–1996). 

– 65 років від дня народження Олеся Волі (справж. – Міщенко Олександр 

Володимирович), українського прозаїка, журналіста (1952). 

14 – 70 років від дня народження Мазепи Олександра Івановича, 

українського кінооператора (1947). 

15 – 85 років від дня народження Гетьмана Андрія Павловича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури 

України (1932–1992). 

– 85 років від дня народження Дончика Віталія Григоровича, 

українського критика, літературознавця, заслуженого діяча науки і техніки 

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

– 80 років від дня народження Мірошниченка Віктора Миколайовича, 

українського актора, народного артиста УРСР (1937–1987). 

– 80 років від дня народження Поштарука Данила Андрійовича, 

українського театрального актора, режисера, заслуженого діяча мистецтв України 

(1937). 

– 70 років від дня народження Савчука Сергія Феодосійовича, 

українського актора, заслуженого артиста України (1947–2008). 

16 – 135 років від дня народження Миклашевського Йосипа 

Михайловича, українського музикознавця, піаніста, педагога (1882–1959). 

– 125 років від дня народження Залеського Осипа Степановича, 

українського композитора, музикознавця, хорового диригента, педагога (1892–

1984). 

– 80 років від дня народження Леонтович (Вороніна) Олени Василівни, 

українського прозаїка, перекладача, літературознавця (1937). 

– 60 років від дня народження Смолярчук Тетяни Дмитрівни, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури 

України (1957). 
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– 195 років від дня смерті Левицького Дмитра Григоровича, 

російського та українського живописця-портретиста (бл. 1735–1822). 

17 – 65 років від дня народження Касавіної Олени Борисівни, 

українського художника, режисера-аніматора (1952). 

18 – 125 років від дня народження Фореггера (справж. – фон 

Грейфентурн) Миколи Михайловича, українського та російського режисера, 

балетмейстера, художника, театрального педагога (1892–1939).  

– 120 років від дня народження Крушельницького Мар’яна 

Михайловича, українського актора театру і кіно, театрального режисера, 

педагога, народного артиста СРСР (1897–1963). 

– 80 років від дня народження Бабича Ростислава Олексійовича, 

українського диригента, педагога, народного артиста України (1937). 

– 80 років від дня народження Рутківського Володимира Григоровича, 

українського поета, прозаїка, публіциста, лауреата Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка (1937). 

– 75 років від дня народження Ганжі Степана Олександровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (килимарство), 

заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка (1942). 

– 70 років від дня народження Костів-Гуски Ганни Михайлівни, 

української поетеси, перекладача (1947). 

– 60 років від дня народження Майданович Тетяни Василівни, 

української поетеси, прозаїка, перекладача (1957). 

19 – 75 років від дня народження Мусатової Ганни Іванівни, української 

актриси, режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

20 – 110 років від дня народження Лазарєва Григорія Митрофановича, 

українського актора, народного артиста УРСР (1907–1989). 

21 – 75 років від дня народження Бондаренка Юрія Івановича, 

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

– 55 років від дня народження Крутової-Шестак Надії Петрівни, 

української естрадної співачки (мецо-сопрано), народної артистки України 

(1962). 
– 50 років від дня смерті Крип’якевича Івана Петровича, українського 

історика, краєзнавця, бібліографа, культурно-освітнього діяча (1886–1967). 

22 – 110 років від дня народження Козака Євгена Теодоровича, 

українського композитора, хорового диригента, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1907–1988). 

– 75 років від дня народження Шості Віталія Костянтиновича, 

українcького графіка, народного художника України (1942). 

– 60 років від дня народження Міленко Валентини Іванівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), 

заслуженого майстра народної творчості України (1957). 
– 100 років від дня смерті Кравченка Михайла Степановича, 
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українського кобзаря (1858–1917).  

23 – 175 років від дня народження Авдиковського Ореста Арсеновича, 

українського письменника, публіциста, етнографа (1842–1913). 

– 120 років від дня народження Ропської Олександри Дмитрівни, 

української співачки (мецо-сопрано), народної артистки УРСР (1897–1957). 

– 100 років від дня народження Цвєткової Валентини Петрівни, 

українського живописця, народного художника України (1917–2007). 

24 – 65 років від дня народження Мацька Віталія Петровича, 

українського поета, прозаїка, літературознавця (1952). 

25 – 110 років від дня народження Трублаїні (справж. – Трублаєвський) 

Миколи Петровича, українського письменника та журналіста (1907–1941). 

– 105 років від дня народження Тартаковського Ісаака Йосиповича, 

українського живописця, народного художника України (1912–2002). 

– 85 років від дня народження Подвали Валерія Давидовича, 

українського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1932–2003). 

– 80 років від дня народження Ревенка Бориса Павловича, українського 

кінорежисера, заслуженого працівника культури України (1937–2015). 

– 55 років від дня народження Камишного Юрія Костянтиновича, 

українського живописця, графіка, народного художника України (1962). 

26 – 130 років від дня народження Шевченка Йони Васильовича, 

українського актора, театрознавця (1887–1940). 

– 115 років від дня народження Ковганюка Степана Петровича, 

українського письменника, перекладача (1902–1982). 

– 90 років від дня народження Ставицького Бориса Петровича, 

українського актора, педагога, заслуженого артиста України (1927–2003). 

– 55 років від дня народження Борденюка Сергія Григоровича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1962). 

28 – 195 років від дня народження Шкрібляка Юрія Івановича, 

українського народного майстра гуцульського різьблення та інкрустації по 

дереву (1822–1884). 

– 125 років від дня народження Плещинського Іларіона Миколайовича, 

українського художника-графіка (1892–1961). 

– 90 років від дня народження Щуровського Юрія Сергійовича, 

українського композитора, педагога (1927–1996). 

– 75 років від дня народження Завальнюка Анатолія Федоровича, 

українського музикознавця, фольклориста, педагога (1942). 

29 – 85 років від дня народження Павленко Ніни Євтухівни, української 

бандуристки, народної артистки України (1932). 

30 – 85 років від дня народження Шевчука Василя Андрійовича, 

українського поета, прозаїка (1932–1999). 
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