МИСТЕЦЬКИЙ ТРАВЕНЬ–2015 
Ф ЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ , КУЛЬТУРНО - МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
 Урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення і 70-ї річниці Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні:
– 8 травня – меморіально-мистецька акція по Україні «Перша хвилина миру» (у формі концертів);
– 9 травня – церемонії вшанування пам’яті захисників України та жертв
війни (марш військових оркестрів та прийняття присяги новобранцями на
вірність Батьківщині на території Меморіального комплексу «Національний
музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років», м. Київ)
 ІІ Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86» (28.04–03.05, м. Славутич, Київська обл.)
 Міжнародний юнацький конкурс-фестиваль класичного танцю «Гран-прі
Київ 2015» (01–03.05, м. Київ)
 XIII Міжнародний етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова»
(01–03.05)
 ХІІІ Міжнародний фестиваль ім. П. І. Чайковського та Н. Ф. фон Мекк
(10−15.05, м. Вінниця)
 II Міжнародний вокально-хоровий конкурс «Victoria» (14–18.05, м. Київ)
 VII Львівський міжнародний дитячий фестиваль (16–19.05)
 Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна» (18–22.05, м. Київ)
 Міжнародний фестиваль оповідання «Intermezzo» до 150-річчя від дня
народження М. Коцюбинського (22–24.05, м. Вінниця)
 XXXIV Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози»
(22.05−7.06, м. Львів)
 XVII Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» (23–
30.05, м. Херсон)
 VIII Всеукраїнський конкурс солістів-вокалістів імені О. Петрусенко (12–
14.05, м. Херсон)
 ІІІ Всеукраїнський фестиваль бандуристів-композиторів «Бандура дарує
натхнення» (28–30.05, м. Чернігів)
 Фестиваль вальсу у рамках Дня Києва (29–31.05, Софійська площа)

Т ЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ ’ ЄРИ
Національна опера України:
29



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

У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення

1

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
12, 27 – А. Стріндберг «Ерік XIV» (ексцентрична драма на 2 дії)
Камерна сцена ім. С. Данченка
1, 7 – «Дівка. Українська love story» за мотивами п’єси В. Маковій
«Дівка на відданє» (вистава на 1 дію)
– М. Матіос «Не плачте за мною ніколи...» (моновистава у ви8
конанні н.а. України Л. Кадирової). Спільний проект Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка та
Херсонського обласного академічного музично-драматичного
театру ім. М. Куліша
Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки:
7, 24
15

7, 19

– Д. Псафас «Требуется лжец!» (комедія на 2 дії)
Бенефіс н.а. України, лауреата Державної премії України
ім. Т. Г. Шевченка Миколи Миколайовича Рушковського
(до 90-річчя від дня народження)
– А. Чехов «Вишнёвый сад» (комедія). У ролі Фірса –
М. Рушковський
– Н. Птушкина «Ненормальная» (комедія на 1 дію)

(20:00)
(«Новая
сцена»)

8, 21
(20:00)
(«Новая
сцена»)

10, 16,
23

– Р. Шиммельпфенниг «Женщина былых времён» (драма,
вистава без антракту; за сприяння Посольства ФРН в Україні)
– Л. Зорин «Варшавская мелодия» (лірична драма на 1 дію)

(20:00)
(Сцена
«Под крышей»)

15, 30
(20:00)
(Сцена
«Под крышей»)

17, 24
(18:00)
(«Новая
сцена»)

18, 30

– И. Бауэршима «Над пропастью в... (Norway. Today)» (вистава без антракту)
– «Мелочи жизни» (за оповіданнями А. Чехова; трагікомедія
без антракту)
– Э. де Филиппо, Д. Фо «Риск (Любовники и воры)» (фарс у
подвійному ключі, вистава без антракту)

Київський національний академічний театр оперети:
14, 29 – Музика Дж. Стайна «Sugar, або В джазі тільки дівчата»
(мюзикл на 2 дії)
– Музика П. Вальдгарда «Кицькин дім» (дитяча музична ви24

2

(12:00) става за мотивами однойменної казки С. Маршака)

Київський академічний Молодий театр:
5, 12
(камерна
сцена)

10, 22
14, 26

– П. Ар’є «Сталкери» (специфічна комедія на 2 дії).
Копродукція Театру «Золоті ворота» та Київського
академічного Молодого театру
– «Зачарований» за п’єсою І. Карпенка-Карого «Безталанна»
(вистава на 2 дії)
– Ж. Гальсеран «Метод Гронхольма» (ігри кар’єристів)

(камерна
сцена)

20
28

– І. Пелюк, музика О. Харченка «Принцеса Лебідь» (казкамюзикл)
– Г. Бергер «Потоп» (провокація на 2 дії)

(камерна
сцена)
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– О. Заградник «Соло для годинника з боєм» (комедія на 2
дії)

Київський академічний драматичний театр на Подолі:
Театральна вітальня
12, 13 – О. Островський «Ліс» (комедія)
На сцені малого залу Національного палацу мистецтв «Україна»:
14, 15 – В. Розов «Вечно живые» (драма)
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
10, 19 – А. Касона «Дикарь» (комедія-притча; вистава на 2 дії)
– П. Марбер «Близость...» (дорослі ігри; вистава на 2 дії)
14
29, 30 – А. Чепалов «Пой, Лола, пой!» (за мотивами роману Г. Манна
«Учитель Гнус» та фільму «Блакитний янгол»; мюзикл на 2 дії)
Київський академічний театр юного глядача на Липках:
3, 31

– У. Хуб «О восьмій на ковчезі» (ексцентрична притча на 2 дії)

(12:00)

3, 17

– Т. Вайлдер «Наше містечко» (вистава на 3 дії)

(18:00)

8

– М. Гоголь «Ревізор» (комедія на 2 дії)

(16:00)

24

– Л. Андрєєв «Чарівні сабінянки» (дуже несерйозна комедія)

(18:00)

Київський академічний театр ляльок:
3

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

(11:00)

12,
15, 26
(12:00)

3

17
(13:00)

24
(15:00)

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва:
3

– Л. Деліб «Лялька. Нова історія Коппелії» (балет на 2 дії)

(12:00)

– Є. Станкович «Майська ніч» (балет на 2 дії за мотивами
(19:00) повісті М. Гоголя)
23
21

(12:00)

Театр «Золоті ворота» (у приміщенні Театру пластичної драми на Печерську,
вул. Шовковична, 7а):
7, 20 – І. Бунін «Мітіне кохання: щоденник» (пластична драма)
10, 22 – О. Купрін «Олеся. Забута історія кохання» (містична сага)
Київський драматичний театр «Браво»:
27, 28, – Б. Гнатюк «Душа в заснеженной фате» (фантасмагорія)
29, 30
Театр «Божа корівка» (вул. Михайлівська, 24ж):
17

– Н. Уварова «Божья коровка спасает мир» (казка із життя комах; для дітей з 4-х років)

Новий театр на Печерську:
10

− «Прекрасное» (безсмертні діалоги мертвих чоловіків;
музична вистава без антракту за творами Платона, О. Пушкіна,
А. і Б. Стругацьких)

Новий український театр (вул. Михайлівська, 24ж):
23

10
30

– Н. Халезин «Упс!.. Я пришел» (комедія-притча людського
життя)
Нижня сцена
– Т. Вільямс «Спогади із присмаком мартіні» (інтимні сцени з
антрактом)
– Р. Горбик «Нєвинасімі люді» (комедія-гротеск без антракту)

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Малий зал):
20
24
31

– «Жінка на мільйон» (філософська комедія у виконанні
акторів київських театрів)
– «Щасливий горбань» за п’єсою П. де Філіппо (ексцентрична
комедія у виконанні акторів київських театрів)
– Творча майстерня «Антропологія» (м. Київ) представляє
виставу «7 робочих на тиждень» за п’єсою І. Лаузунд
4

«Безхребетність» (комедія-фарс на 1 дію)
На сцені Центрального будинку художника НСХУ:
28

– П. Ар’є «Сталкери» (специфічна комедія на 2 дії).
Копродукція Театру «Золоті ворота» та Київського
академічного Молодого театру

У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»:
– Київський театр пригод та фантастики «Каскадер»
(12:00) представляє ексклюзивну музичну пізнавальну виставу з
ростовими ляльками «Ну, школо, постривай, або Вовк та Заяць
поспішають на уроки!»
16

Т ЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ
На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка:
30

– Я. Гловацький «Антигона у Нью-Йорку» (трагікомедія на 2
дії). Вистава Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі
Українки:
20

– А. Варпаховська (м. Монреаль, Канада) у ліричній комедії
«Спасибі, Марго!» за п’єсою В. Мухар’ямова

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Малий зал):
– «Скринька для принцеси» (чарівна казка для дітей від 5
(12:00) років). Вистава Музично-драматичного театру «Карнавал»
(м. Ірпінь, Київська обл.)
31

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
28

– «Театр на Нежинской» (м. Одеса) представляє музичну виставу-дежавю «Бички в томаті» за участю клезмер бенду «Мамині діти»

На сцені Центрального будинку художника НСХУ:
– У. Хуб «О 8-й вечора на Ковчезі» (допотопно-дотепна історія
(14:00) на 2 дії). Вистава Першого українського театру для дітей та
юнацтва (м. Львів)
16

К ОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ
Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка:
4

Національний камерний ансамбль «Київські солісти»
– А. Вівальді – Цикл концертів «Пори року» для скрипки,

5

5
18:00

7

8

9

10
11

12
18:00

чембало і струнного оркестру, тв. 8. А. П’яццолла – Л. Десятников – Цикл концертів «Пори року в Буенос-Айресі» для
скрипки і струнних. Солісти: О. Шелешкова (скрипка), О. Савченко (скрипка), А. Чоп (скрипка), Т. Яропуд (скрипка). Партія
чембало – І. Стародуб
До 70-річчя Київської дитячої школи мистецтв № 5 ім. Л.
Ревуцького
– Звітний ювілейний концерт
«Людина джазу». Володимир Симоненко (1940–1998)
– Концерт-присвята. Участь беруть: джаз-комбо «Джайв», фортепіанний джазовий дует: заслужені діячі мистецтв України
В. Полянський, Т. Полянський, з.а. України В. Соляник (фортепіано), Н. Шукаєва (вокал, Казахстан), дитячий джазовий оркестр «Літл Бенд Академія» (художній керівник і диригент –
з.д.м. України В. Басюк, музичний керівник – І. Басюк). Концерт веде О. Коган
«Музичне ретро Другої світової війни»
– Національний академічний духовий оркестр України (диригент – О. Баженов), солісти: з.а. України В. Матюшенко (сопрано), з.а. АРК А. Юрченко (баритон), Т. Богуславська (сопрано)
Концерт з нагоди 9 Травня. За підтримки Міністерства закордонних справ ФРН
– Оснабрюкський симфонічний оркестр (Німеччина). Диригент
– А. Готц, соліст – Д. Прощаєв (фортепіано)
Абонемент № 7 – «Мистецтво фортепіанної гри»
– В. Міщук
Концерт циклу «Suono Italiano» («Італійський звук»). Вечір
камерної опери. Перше виконання в Україні. За підтримки
Посольства Італійської Республіки в Україні, Італійського
інституту культури в Україні
– Дж. Россіні «Синьйор Брускіно» (перше виконання в Україні). Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України (диригент-постановник – В. Протасов). Дійові особи: Флорвіль – О. Чувпило (тенор), Софія – А. Родіна (сопрано), Брускіно-старший – А. Маслаков (баритон), Гауденцо – А.
Юрченко (баритон), Маріанна – О. Табуліна (мецо-сопрано),
Філіберто – Р. Смоляр (бас), Комісар – О. Харламов (бас), Брускіно-молодший – С. Бортник (тенор). Партія клавесина – М.
Віхляєва. Концертмейстер – С. Луковська. Режисерпостановник – Ю. Журавкова, творчий керівник – з.д.м. України І. Нестеренко
До 45-річчя створення
– Народний художній колектив дівочий хор «Вогник» Київсь6

13

14

16

17

18

19

20

21

22

кого Палацу дітей та юнацтва. Художній керівник і диригент –
з.п.к. України С. Степаненко
Зірка світової опери Людмила Монастирська
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент – н.а. України
В. Сіренко), солістка – з.а. України Л. Монастирська (сопрано).
Участь беруть: А. Маслаков (баритон), Ю. Мамчук (баритон)
До Дня Європи в Україні. За підтримки Посольства Бельгії в
Україні, Посольства Грузії в Україні, Посольства Латвії в
Україні
– До 30-річчя створення. Київський квартет саксофоністів. Керівник – з.а. України Ю. Василевич (саксофон-сопрано), М.
Мимрик (саксофон-альт), О. Москаленко (саксофон-тенор), С.
Гданський (саксофон-баритон). «Музика Гії Канчелі» (до 80річчя від дня народження). Київський камерний оркестр (диригент – н.а. України Р. Кофман), камерний хор «Київ» (художній керівник і головний диригент – з.д.м. України М. Гобдич)
Музика пам’яті. Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і сучасність»
– Національний камерний ансамбль «Київські солісти». Головний диригент – Д. Яблонський (США – Ізраїль)
«Незабутні мелодії»
– Н.а. України І. Борко (тенор), ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» (керівник – з.п.к. України Ю. Карнаух)
Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна». «Вечір
у Вероні». Абонемент № 10 Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України − «Симфонічний
вимір»
– Диригент – н.а. України М. Дядюра
Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна. Дню
Європи присвячується. За підтримки Посольства Королівства Іспанія в Україні
– Р. Агірре (гітара, Іспанія)
Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна»
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент – н.а. України
В. Сіренко), соліст – Я. Касман (фортепіано, США)
Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна».
«SUperCUSSION»
– Ансамбль ударних інструментів «ARS NOVA» (керівник –
з.а. України Г. Черненко)
Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна. До 154ї річниці перепоховання Т. Шевченка. В. А. Моцарт – «Реквієм»
7

23

24

25

26

27
17:00

29

31

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (головний диригент – н.а. України Р. Кофман), камерний хор «Кредо» (художній керівник, хормейстер-постановник
– з.д.м. України Б. Пліш), солісти – І. Пліш (сопрано), М. Березовська (альт), Д. Іванченко (тенор), н.а. України С. Магера
(бас)
До 10-річчя створення
– Зразковий художній колектив дитячий хор «Ластівка» Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського району м.
Києва (керівник – О. Урсатій)
Співає Ніна Матвієнко
– Герой України, н.а. України Н. Матвієнко, Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (художній керівник і головний диригент – н.а. України В. Матюхін). Участь беруть:
заслужені артистки України Б. Півненко (скрипка) і Т. Ходакова (сопрано), О. Бойко (баритон)
В. Сильвестров – Симфонія № 8 (світова прем’єра)
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент – н.а. України
В. Сіренко), солістка – В. Пришляк (альт)
Вечір вокальної музики
– Р. Шишкіна (мецо-сопрано), ансамбль «Дивограй» (керівник
– з.а. України В. Чорнокондратенко)
VIIІ Міжнародний фестиваль «Музичні зустрічі»
– Народний художній колектив хорова капела хлопчиків та
юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва (художній керівник і диригент – з.а. України Р. Толмачов, хормейстери – Ж. Бугай, Г. Тимофеєва, концертмейстер – Н. Наконечна), молодший хор «Дзвіночок» (керівник і диригент –
Л. Керекеша, концертмейстер – М. Старкова)
Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України
– Диригент – В. Протасов, солістка – І. Бутрій (альт). Участь
бере: Академічний хор ім. П. І. Майбороди Національної радіокомпанії України (керівник – з.а. України Ю. Ткач)
Концерт фортепіанної музики. За підтримки Посольства
Королівства Іспанія в Україні
– К. Луціо-Вільєгас (фортепіано, Іспанія)

Національний будинок органної та камерної музики України:
2
4

Святковий весняний органний концерт
− З.а. України В. Балаховська (орган)
Вечір французької музики
− Н.а. України Н. Свириденко (клавесин), М. Сидоренко (ор8
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ган), Т. Рой (флейта), І. Зуйко (фортепіано), В. Мокрицький
(фортепіано)
Від бароко до сучасності
− Н.а. України Володимир Кошуба (орган), Вікторія Кошуба
(орган)
Українська мозаїка
− З.а. України В. Балаховська (орган), С. Котко (колоратурний
бас), Т. Рой (флейта), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано)
Твори В. А. Моцарта
− Тріо «Равісан», з.а. України Н. Кравченко (фортепіано),
І. Іщак (контр-тенор), Г. Бубнова (орган), О. Мороз (кларнет)
До Дня пам’яті та примирення
− Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а.
України В. Кошуба (орган), з.а. України Н. Лаврєнова (мецосопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), С. Котко (колоратурний бас), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано), К. Баженова (фортепіано)
До Дня Перемоги
− Н.а. України І. Калиновська (орган)
До 330-річчя від дня народження Г. Ф. Генделя
− М. Сидоренко (орган), Т. Рой (флейта), К. Баженова (фортепіано)
− Камерний ансамбль «Київ-Брасс», народні артисти України
В. Кошуба (орган), Н. Свириденко (клавесин), н.а. України
І. Калиновська (орган), з.а. України М. Ліпінська (мецосопрано)
До 330-річчя від дня народження корифеїв доби бароко –
Й. С. Бах «Магніфікат», Г. Ф. Гендель «Dixit Dominus»
− Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент
− н.а. України В. Іконник-Захарченко)
До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха
− Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано), І. Іщак
(контр-тенор), Г. Бубнова (орган)
До 70-річчя закінчення Другої світової війни
− Національна заслужена академічна капела України «Думка»
(художній керівник, головний диригент – н.а. України Є. Савчук), Д. Вільке (орган, Німеччина)
До Дня незалежності Норвегії – музика Е. Гріга
− Г. Бубнова (орган), з.а. України Н. Кравченко (фортепіано),
О. Швидка (сопрано), П. Хмара (скрипка)
«Музичні подорожі крізь епохи»
− Автор творчого проекту К. Баженова (фортепіано), заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, камерний ансамбль «Київ-Брасс», народні артисти України І. Кучер (віолон9
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чель), І. Калиновська (орган), з.а. України А. Ільків (труба)
− Народні художні колективи дитячий хор «Радість» (художній
керівник і диригент – Л. Санцевич), дитячий хор «Зірниця»
(художній керівник і диригент – П. Мережин). Участь беруть:
Національний камерний ансамбль «Київські солісти»,
Г. Лабуть (мецо-сопрано), Г. Бубнова (орган), Г. Шепель
(труба), Т. Рой (флейта)
− І. Харечко (орган)
Музика доби бароко
− Камерний ансамбль «Київ», вокальний ансамбль старовинної
музики «VOX ANIMAE» (художній керівник – Н. Хмілевська),
з.а. України В. Балаховська (орган), Н. Фоменко (клавесин)
Вечір української музики
− І. Харечко (орган), з.а. України Н. Лаврєнова (мецо-cопрано),
В. Чікіров (ліричний баритон), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано)
До 330-річчя від дня народження Й. С. Баха
− Камерний ансамбль «Київ», народні артисти України І. Калиновська (орган), І. Кучер (віолончель), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), Т. Войтех (фортепіано)
Д. Шостакович – «Симфонія № 14», С. Танєєв – кантата
«Іоанн Дамаскін»
− Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній
керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент −
з.д.м. України І. Андрієвський
− М. Сидоренко (орган)
До дня Святої Трійці
− Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано), Г. Бубнова (орган), І. Харечко (орган)

Національна опера України:
– Гран-прі Київ 2015. Міжнародний юнацький конкурсфестиваль класичного танцю (гала-концерт)
– «Бал-Маскарад» (балет на 1 дію у виконанні учнів та
7
студентів Київського державного хореографічного училища)
13, 14 – Благодійні концерти рок-гурту «Друга Ріка» у супроводі
Національного академічного оркестру народних інструментів
України. Презентація альбому «Supernation»
– Концерт «Гала-Россіні» за участю з.а. України
16
Л. Монастирської (сопрано), хору та симфонічного оркестру
Національної опери України (диригент – н.а. України
М. Дядюра). За підтримки Посольства Італійської Республіки в
Україні, Італійського інституту культури в Україні
– Вечір одноактних балетів: «Танець годин» з опери
19
3

(12:00)

10

А. Понкіеллі «Джоконда», «Вальпургієва ніч» з опери Ш. Гуно
«Фауст», М. Равель «Дафніс і Хлоя»
– Ювілейний концерт ансамблю ударних інструментів «Парад
22
віртуозів», присвячений 40-річчю творчої діяльності
художнього керівника ансамблю О. Блінова
– Театр «Молодий балет Києва». Гала-концерт до Дня захисту
31
(14:00) дітей
(19:00)

Національний палац мистецтв «Україна»:
– «Вночі». Концерт С. Вакарчука
– Концерт О. Винника
– XV Міжнародний фестиваль «Мелодія двох сердець».
(18:00) Концерт за участю народних артистів України В. та С.
Білоножко, бійців АТО, артистів естради, театру, кіно зі своїми
родинами
Малий зал
– Пісні Б. Окуджави у виконанні ансамблю «Бард Band “Київ”»
9
– Музичний проект «Jazz Kolo» з програмою «Коломийки».
11
Виконавці: І. Червінська (вокал), С. Сидоренко (труба),
Р. Іванов (клавішні), І. Закус (бас-гітара), О. Поляков
(барабани)
– «Наша Маша – суперзірка» (спектакль для дітей до 10 років)
23
18
28
31

(11:00)

29

– Концерт із циклу «Чорно-білий Jazz», присвячений королю
рок-н-роллу Е. Преслі, у виконанні «Київ Арт Ансамблю»: В.
Соляник (фортепіано), О. Мінов (вокал)

НМАУ ім. П. І. Чайковського (Консерваторія):
17

Великий зал
– Театр тіней «Teulis» з програмою «Крик душі»

(13:00,
16:00,
19:00),

31
(16:00)

Київський національний академічний театр оперети:
12

16
(«Театр у
фойє»)

21

– «Рідна мати моя…». Концерт Національної заслуженої
капели бандуристів України ім. Г. І. Майбороди та Героя
України, н.а. України А. Паламаренка, присвячений Дню
матері
– Музика Й. С. Баха «Кавова кантата» (вечір-концерт на 1
дію)
– Концерт «З Україною в серці!» за участю провідних акторів,

11

хору, балету та оркестру
академічного театру оперети

Київського

національного

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети:
7

8
13
15

16
22

– «Средь шумного бала...». Концерт з творів П. І.
Чайковського солістів київських музичних театрів. До 175річчя від дня народження П. І. Чайковського
– Концерт до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі
– «І на оновленій землі...». Музично-літературний проект за
творами Т. Шевченка н.а. України О. Кравченка
– «Красиві люди у красивій країні». Мистецькокультурологічний проект В. Прокопчук («Молоді режисери
України представляють»)
– До Дня Європи. Травневий бал
– «Так ніхто не кохав...». Вечір неаполітанських і українських
пісень та поезій. До 115-річчя від дня народження І. С. Козловського

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва:
– Музичні класики. Класик 3-й. «Оперна абетка для дітей та
їхніх батьків, або У пошуках загублених нот»
– Концерт за участю учнів та студентів Київської
24
(12:00) муніципальної української академії танцю ім. С. Лифаря
27, 28 – Фестиваль хореографічного мистецтва «КМАТОБ-FEST–
2015»
– «Хабанера по-київськи». Концерт солістів та симфонічного
29
оркестру Київського муніципального академічного театру
опери і балету для дітей та юнацтва у рамках проекту
«Повернення». Участь бере диригент і скрипаль Ю. Насушкін
17

(12:00)

Національний цирк України:
протягом – «Зірки та зіроньки». На манежі всю виставу Гулівери й
місяця
Ліліпути

Будинок актора:
5

6

– «Мистецтво толерантності» (в рамках кампанії проти
ксенофобії в Україні). MARINITA (M. Захарова, вокал,
фортепіано), О. Агабейлі (перкусія); спеціальний гість –
Ш. Зморка (акордеон). Авторські композиції, юдейськоіспанська (сефардська), азербайджанська, кримськотатарська,
турецька та романська народна музика в авторському
аранжуванні
– «Учні – Вчителю». Вечір пам’яті Героя України, н.а. України
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7

8

11

13

14

15

16
17

19
20
21

22
23

24
14:00

19:00

Є. Мірошниченко
– До 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі. Концерт
Академічного камерного хору «Хрещатик» (художній керівник
і головний диригент – П. Струць)
– «Дивне місто N». Містична гра за п’єсою Неди Неждани
«Коли повертається дощ». Вистава Театру «Шпіль». Режисер –
В. Айдіна
– «Sabor. Amor. La Vida». Гурт фламенко «Тріті-Тран»: О. Полякова (вокал), К. Осинський (гітара), О. Пяткіна (танець),
О. Агабейлі (перкусія)
– «Приємний вечір». Концерт вокальної музики. З.а. України,
соліст Національної опери України Микола Шуляк (тенор),
концертмейстер – Ілона Шуляк. Гість програми – В. Харченко
(акордеон)
– «О, заспівайте дівчині романс!». Вечір романсу у виконанні
актриси театру і кіно С. Мірошниченко. Акомпанемент:
Д. Ареф’єв (гітара), М. Міронов (скрипка)
– Н. Морозова-Шимада у виставі «Княжна» (за мотивами поем
Т. Г. Шевченка «Відьма», «Княжна»). Режисер-постановник –
М. Яремків
– Концерт Київського оркестру гітаристів «ПектораL»
(художній керівник – Б. Бельський)
– С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник».
Сучасна комедія. Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а.
України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– М. Гоголь «Записки сумасшедшего». Моновистава у
виконанні з.а. України М. Фіци. Режисер – Б. Мартинов
– Т. Г. Шевченко «Посланіє». Моновистава у виконанні з.а.
України М. Фіци. Режисер-постановник – н.а. України Б. Козак
– Національний камерний ансамбль «Київські солісти»
запрошує. Вечір віолончельної музики. І. Пацовський
(віолончель), А. Васін (фортепіано)
– Лопе де Вега. «Собака на сіні». Лірична комедія в
іспанському стилі. Вистава КХАТу. Режисер – К. Сінчілло
– До дня народження акордеону. «Ігор Завадський знову
збирає друзів». Благодійний концерт за участю професійних
виконавців різних музичних напрямків та учнів І. Завадського
– «Знайомство з музичними інструментами». Музична
пізнавальна театралізована програма для дорослих та дітей.
Саксофон, флейта, гобой, англійський ріжок, гітара,
віолончель, труба, тромбон. Участь беруть найкращі
музиканти, віртуози України. Ведучий – В. Липаков
– Музика країни «Аль-Андалус». Ансамбль «ТАРАБ АНДАЛУСІ». Презентація нового музичного проекту від театру
13

27

28

30

танцю та музики «Дуенде фламенко». Концерт-розповідь про
музику, музичні інструменти, поезію, мови та культуру
середньовічної Іспанії мусульманського періоду (711–1625).
Виконавці: К. Красноухов (спів, уд. латинська гітара), О.
Шикура (спів, латинська гітара, тар), М. Качалов (ребаб, віола,
шабеба), М. Бережнюк (ней, шабеба, балабан), О. Кабанов
(салтеріон, санфона, мавританська гітара, уд. тар), О. Агабейлі
(дарбуга, бендайр)
– Неда Неждана «Морг № 5» (Той, що відчиняє двері).
Містична комедія. Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а.
України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– Ф. Тютчев «Ангел мой, ты видишь ли меня?». Виконують
народні артисти України Р. Недашківська і В. Губа,
Ю. Зморович
– Національний камерний ансамбль «Київські солісти»
запрошує. Вечір скрипкової музики. О. Савченко (скрипка),
Т. Хоменко (скрипка), А. Васін (фортепіано)

Будинок архітектора:
– «Чарівність Любові». Творча зустріч-концерт з автором(14:00) виконавцем, співаком і композитором О. Атамановим
(м. Одеса)
16

Київський міський будинок вчителя:
5

6
13:00
18:00

7

13

До 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі
– Гала-концерт конкурсу-фестивалю «Юні серця пам’ятають
подвиги прадідів»
До 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі
– «Вам, ветерани». Літературно-мистецький вечір для
ветеранів Шевченківського р-ну м. Києва
До 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі
– Літературно-мистецький вечір «Незгасаючий вогонь
безсмертя». Участь беруть: н.а. України А. Мокренко, з.а.
України А. Кобзар, з.д.м. України М. Луків, Є. Гущин
До 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі
– «Пісні, обпалені війною». Урочистий концерт за участю
Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім.
Л. Ревуцького
До 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі
– «Травневі мелодії». Фестиваль юних талантів вихованців
Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець»

15–17 – ІІ Міжнародний вокально-хоровий конкурс «Viktoria» за
участю колективів вокально-хорового мистецтва. У програмі:
твори українських та зарубіжних композиторів-класиків
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До 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі
– «Вам, ветерани...». У клубі «Ветеран» святковий концерт за
участю хорового колективу навчально-виховного комплексу
«Новопечерська школа» Печерського р-ну м. Києва (керівник –
О. Харченко)
– Засідання клубу «Від Трипілля до сьогодення». Тема:
«Пам’ять землі, її віра і голос. Народний календар – травень».
Ведучий:
кінорежисер,
з.п.к.
України
Д. Ломачук
До Дня Києва
– «Як тебе не любити, Києве мій». У клубі «Співуча родина»
концерт за участю виконавців і творчих колективів
Полтавської та Київської областей
– «Травнева мелодія». У клубі «Ліра» літературно-музична
композиція за участю творчої молоді мистецьких вузів м.
Києва. Ведучий – голова Асоціації гітаристів України
К. Чеченя
– Звітний концерт народного дитячого спортивнотанцювального ансамблю «Пульс». Співорганізатор: Центр
дитячої та юнацької творчості «Шевченківець» м. Києва
До Дня Києва
– Міський конкурс на краще виконання танцю за участю учнів
професійно-технічних закладів м. Києва «Київський вальс»
До Дня Києва
– Літературно-мистецький вечір «Жінка. Весна. Романс...».
Ведуча – з.а. України С. Мирвода
– Звітний концерт учнів Київської дитячої школи мистецтв
№ 2 ім. М. І. Вериківського
– Творчий звіт предметно-циклової комісії «Народне
інструментальне мистецтво» Коледжу культури і мистецтв
До Дня Києва
– «Серенада душі». Творчий вечір керівника вокально-оперної
студії
Київського
міського
будинку
вчителя
І. Персанової

Будинок кіно:
5

6

Синій зал
– Тим, хто не повернувся з війни, присвячується! Показ
короткометражних художніх фільмів до 70-річчя від Дня
Перемоги: «Хто помре сьогодні» (режисер – В. Гресь, НКХФ
ім. О. П. Довженка, 1967 рік), «Дитина» (автор сценарію та
режисер – М. Мащенко, НКХФ, 1968 рік), «Ріка» (автор
сценарію та режисер – Т. Карпінська, НКХФ, 2008 рік)
Червоний зал
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– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в
Будинку кіно». Художній фільм «Побачення наосліп» (автор
сценарію та режисер – Л. Когуашвілі, Україна, Грузія, 2013
рік)
Синій зал
– Дні німецького кіно у Клубі документального кіно «Крупним
планом» (Close up). У співпраці з Goethe-Institut. Показ
документального фільму «Чорна скринька НДР» (режисер –
А. Вайль)
Червоний зал
– Прем’єрний показ художнього фільму «Незламна» (режисер
– С. Мокрицький, Україна, Росія, 2015 рік)
Синій зал
Вечір
пам’яті
сценариста,
публіциста,
поета
Л. Череватенка
– Показ документального фільму «Євген Деслав» (автор
сценарію та режисер – Л. Череватенко, кіностудія «Контакт»,
2008 рік)
Синій зал
– Дні німецького кіно у Клубі документального кіно «Крупним
планом» (Close up). У співпраці з Goethe-Institut. Показ
документального фільму «Відеограма революції» (режисер –
Х. Фарокі)
Синій зал
– Прем’єрний показ документального фільму «По колу»
(режисер – Т. Коцюба, кіностудія «Taras Kotsyuba studio»,
Україна, 2015 рік)
Червоний зал
– Прем’єрний показ документального фільму «Українська
революція за спогадами Всеволода Петріва» (перша та друга
серії) (режисер – І. Канівець, Україна, 2015 рік)
Синій зал
– Укртелефільму – 50! Вечір третій «Між війнами і миром»
Червоний зал
– Родинний кінозал. Художній фільм «Чаклунка» (режисер –
Р. Стромберг, США, 2014 рік)
Червоний зал
– Кращі фільми світового кінопрокату. Художній фільм
«Великі очі» (режисер – Т. Бьортон, США, 2014 рік)
Синій зал
– Прем’єрний показ художнього фільму «Наказано забути»
(режисер – Х. Еркенов, Росія, 2014 рік). Зустріч з режисером
фільму
Червоний зал
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– Фільми-переможці міжнародних фестивалів. Художній фільм
«Іда» (режисер – П. Павліковський, Польща, Данія, 2013 рік),
володар премії «Оскар» та ін.
Синій зал
– Прем’єрний показ художнього фільму «Хвилина
усвідомлення» (режисер – К. Кужалев, Україна, 2015 рік)
Синій зал
– Дні німецького кіно у Клубі документального кіно «Крупним
планом» (Close up). У співпраці з Goethe-Institut. Показ
документального фільму «Покликані сценою» (режисер –
А. Вайль)
Синій зал
– Наш ілюзіон. Проект Бориса Шиленка. Художній фільм
«Беккет» (режисер – П. Гленвілл, США, 1964 рік)
Синій зал
– Валерій Балаян представляє документальні фільми, які так і
не бачив глядач: «Володимир Войнович. Залишитися собою»
(2013 рік), «Романс Надіра» (2008 рік), «Олександр Аскольдов.
Доля комісара» (2006 рік)
Червоний зал
– Прем’єрний показ документального фільму «Наївне
малярство Михайла Онацка» (автор сценарію – М. Лєбєдєв, за
участі Т. Кислої, режисер – М. Лєбєдєв, виробництво
АЕРОМЕДІА, за участі Народного ансамблю української
музики «Роксоланія» та Інституту філології Київського
національного університету ім. Т. Г. Шевченка, за підтримки
Першої національної школи телебачення, Україна, 2015 рік)
Синій зал
– Клуб документального кіно «Крупним планом» (Close up).
Показ документального фільму «Кузен Жюль» (режисер –
Д. Бенішеті, Франція, 1972 рік)
Червоний зал
– Закриття XLI сезону Будинку кіно. Вручення призів
Національної спілки кінематографістів України. Велика
кінопрограма

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– Концерт ансамблю «Вераси» (Білорусь). Солісти – народні
артисти Білорусі Я. Поплавська та О. Тиханович
– «Вар’яти». С. Притула представляє перше україномовне гу18
мор-шоу
– Презентація нової програми «Green tour». Рок-хіти у вико20
(19:30) нанні камерної групи «Résonance» симфонічного оркестру
– «В очікуванні GODO». Великий сольний концерт Юрія Годо
21
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(тенор) у супроводі Державного академічного естрадносимфонічного оркестру України
– Легенди року Д. Маккаферті (Dan McCafferty «Nazareth»),
Д. Лаутон (John Lawton «Uriah Heep»), Г. Боннет (Graham
Bonnet) у супроводі Державного симфонічного оркестру України
– «Разом». Концерт грузинської співачки Н. Катамадзе та гурту
«Insight» з великим оркестром (диригент – Н. Рачвелі)

Палац спорту:
6

– «Любов+Пристрасть». Концерт рок-гурту «Thirty Seconds to
Mars» (США)

Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
14, – Мультимедійні шоу-концерти за фільмами О. П. Довженка
16, 17 (режисер Н. Вальда, композитор М. Шоренков)
– «Арсенал»
14
(18:00)
(20:30) – «Ягідка кохання», «Сумка дипкур’єра»

16

– «Земля»

(16:00)
(19:00) – «Арсенал»

17

– «Ягідка кохання», «Сумка дипкур’єра»

(16:00)
(19:00) – «Земля»

ЦКМ НТУУ «КПІ»:
14

– «Легенди джазу». Хіти Ф. Сінатри, Л. Армстронга та Б. Даріна у виконанні «Lviv Jazz Orchestra» (диригент – Н. Кулиняк,
соліст – Ю. Григораш)

У приміщенні Національного музею Т. Шевченка:
16, 23, – «Я осилю Баха». Концерти-лекції класичної музики для дітей
та дорослих (за підтримки освітньої організації «Культурний
30
(11:00) проект»). Виконавець – Є. Громов
У приміщенні Національного музею мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
24

– Концерт камерної європейської музики у виконанні ансамблю старовинної музики «Luna»

У приміщенні Музейно-виставкового центру «Музей історії міста Києва»:
− «Сходинками класики. В. А. Моцарт». Концерт ансамблю
(17:00) класичної музики «Фрески»
17

18

У приміщенні Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, М.
Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького:
– Літературно-мистецький вечір до 115-річчя від дня наро(16:00) дження поетеси та перекладача В. Черняхівської (1900−1938;
музей М. Старицького)
6

У приміщенні кінотеатру «Київська Русь»:
20

– «Саундтреки: Зоряні легенди». Симфонічне шоу у виконанні
оркестру «Cantabile Orchestra» (музика до кінострічок та серіалів: «Зоряні війни», «Космічна Одісея 2001», «Зоряний шлях»,
«Зоряна брама», «Доктор Хто», «Зоряний крейсер Галактика»,
«Світлячок», «Вартові Галактики», «Аватар», «Гра Ендера»,
«Інтерстеллар», «П’ятий елемент», «Вавилон 5», «Прометей»,
«Чужий» та ін.). Диригент – Н. Кулиняк

В ИСТАВКИ
Національний музей історії України:
протягом
місяця

− «1000 років української печатки»
− «Серж Лифар. Життя для танців»
− «Нагороди країн світу»
− «З історії грошового обігу в Україні»

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом
− «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекмісяця
ції
Національного
Києво-Печерського
історико(корпус № 1)

культурного заповідника)»
(корпус № 3) – «Замки і ключі з колекції Національного КиєвоПечерського історико-культурного заповідника»
– Виставка, присвячена 175-річчю від дня народження
з 18
літературознавця, етнографа, професора Київської духовної академії М. І. Петрова
Національний художній музей України:
до 17 – Україно-німецький художній дослідницький проект «Герої.
Спроба інвентаризації»
Національний музей літератури України:
до 10 – Літературна виставка «Adfontes» (до джерел) до 125-річчя від
дня народження українського поета, літературознавця,
перекладача, неокласика М. Зерова
до 14 – «Двісті років між Небом і Землею». Виставка творів художників творчого об’єднання «Вертикаль» Національної академії
образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ)
19

– «Христос воскрес – воскресне Україна». Виставка живопису
заслуженого художника України Л. Гопанчука
7–31 – Літературна виставка «Україна в огні: незнищенне слово» до
70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі
з 14 – Літературно-мистецька виставка «Казки, розказані дітям» до
210-річчя від дня народження данського письменника Г. Х.
Андерсена
з 18 – Виставка філателії з колекції О. Яременка «Життя і слава
Тараса Шевченка» і «Сторінки історії української літератури»
– Персональна виставка н.х. України І. Марчука
до 20 – Літературна виставка «Жінка – непрочитана книга»,
присвячена 80-річчю від дня народження поетеси і
перекладача Т. Коломієць
Київський національний музей російського мистецтва:
до 12 – «Пам’ятаємо. 1939–1945». Виставка живопису, графіки,
скульптури, документальних матеріалів з колекції музею
У приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок»
(філія
Київського
національного
музею
російського
мистецтва):
до 17 – «Візерунки днів». Виставка графіки О. Стратійчук (м. Київ)
Національний музей Т. Шевченка:
протягом
місяця

до 12
з5
13–26
з 19

– Виставка «Від земного до небесного: сходження на пік
Шевченка»
– Благодійна виставка «Мир і війна очима дітей»
– Виставка робіт А. Макаревича (Росія)
– Фотовиставка Омеляна Ковч (Польща)
− Виставка живопису Д. Шарашидзе (Грузія)
– Виставка рушників на шевченківську тематику

Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
протягом
місяця

до 17
з6
з 22
з 29

– Розширена виставка творів В. Завгороднього (1925−2009),
присвячена 90-річчю від дня народження художника
– «Мій глиняний світ». Кераміка І. Бобкова (м. Київ)
– «Культура українського бароко». Підсумкова виставка
творчих робіт вихованців позашкільних закладів м. Києва
– Виставка наївного живопису О. Давидюк (м. Львів)
– Виставка живопису В. Давиденко (м. Київ)

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

– Виставка «Музей Couture. Історичний костюм у творах
мистецтва та в авторських реконструкціях» (у партнерстві
зі студією «Десяте Королівство»)
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Національний заповідник «Софія Київська»:
Виставковий зал «Хлібня»
протягом – «Грюнвальд-арт». Виставка живопису художників Польмісяця
щі, Литви, України
Трапезна церква
протягом − «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські
місяця
храми Києва»
– Археологічна виставка «Два метри вглиб історії»
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
протягом
місяця

з 16

– Великодня виставка ікон «Покуть»
– Виставка живопису «Світе тихий, краю милий, моя Україно!»
– Виставка старожитностей Криму

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
протягом
місяця

15–23
з 26

– Виставка «Модерн − епоха жіночності». Світ моди періоду 1890−1930 рр. (колекція Музею історії моди Марини
Іванової та живопис А. Преображенської, м. Київ)
– «VKRAINA». Мультимедійна виставка старовинних мап
XVI−XVIII ст. з приватних колекцій (спільно з компанією
«Київстар»)
– Виставка та аукціон аукціонного дому «Епоха»
– Виставка дитячих малюнків, організована Центральною
бібліотекою ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
протягом
місяця

− «Поетична кіноправда Леоніда Осики». До 75-річчя від
дня народження кінорежисера, сценариста, н.а. України Л.
Осики (1940−2001)

Будинок-музей М. Заньковецької:
протягом
місяця

− «Дві зірки українського театру». До 160-річчя від дня
народження Г. Затиркевич-Карпинської та М. СадовськоїБарілотті
– Виставка, присвячена 140-річчю від дня народження оперного співака (тенор) М. Менцинського (1875−1935; з колекції Музично-меморіального музею С. Крушельницької,
м. Львів)
− «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.»

Музей книги і друкарства України:
протягом
місяця

– «В Україну ідіть, діти! В нашу Україну». До 175-річчя
виходу першого «Кобзаря» Т. Шевченка (1840−2015)
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– Виставка до 400-річчя друкарні Києво-Печерської лаври
(1615−2015)
– Виставка до 30-річчя літературного об’єднання «Бу-БаБу»
– Виставка, присвячена 125-річчю від дня народження поета, літературознавця, перекладача М. Зерова

з6

Музей сучасного мистецтва України:
протягом
місяця

– Музейний проект «Сімейні цінності − родинні зв’язки».
«Весна на двох». Персональна виставка живопису н.а.
України Івана Бровді та Лариси Бровді (м. Мукачеве,
Закарпатська обл.)

Музей однієї вулиці:
протягом
місяця

− Виставка «Масони і містики старого Києва»

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
до 13
з 15

– «Діалог». Виставка живопису Андрія та Артема Бражників
(м. Київ; музей Лесі Українки)
− «Створення світу». Виставка живопису Т. Поліщук
(м. Миколаїв; музей Лесі Українки)

Музей гетьманства:
до 16
до 30

– «Бережи, Боже, Україну». Родинна виставка петриківського
розпису В. Хоменко та В. Тимошенко
− «Сонячний обрій». Виставка живопису на склі В. Сабірової
(м. Київ)

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
протягом
місяця

з7

– «Як світоч, що вночі піднісся і потух». Виставка,
присвячена 125-річчю від дня народження поета,
літературознавця, перекладача М. Зерова
– «Спасибі щире Вам, артисте». Виставка до 175-річчя від
дня народження драматурга, режисера, одного із
основоположників українського театру М. Кропивницького
(1840−1910)

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
арсенал»:
27–31
до 10

– Інтерактивний освітній дитячий фестиваль «Арсенал ідей»
Мала галерея
– «Межа розуміння». Відеоінсталяції художника С. Петлюка
(м. Львів)

22

Будинок актора:
– «Весняні мережива». Виставка творів з.х. України
В. Франчука (м. Київ)

1–14

Київський міський будинок вчителя:
До 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі
– Виставка історичних фотоматеріалів на тему: «Київ 1941–
1943 рр.» (співорганізатори: Шевченківська районна в м.
Києві державна адміністрація; Музей історичного центру м.
Києва)

5–15

Центральний будинок художника:
– «Майстерня 116А». Виставка живопису викладачів та
студентів Київського університету ім. Б. Грінченка

6–17

Г АЛЕРЕЇ К ИЄВА :
«АВС-арт»:
– «На Яринних теренах». Виставка живопису і графіки
українських художників

до 23

Арт-центр Я. Гретера:
протягом
місяця

– «Мандруючи…». Виставка живопису з.х. України
Л. Заборовського (м. Чернігів)

«Ательє Карась»:
до 19 – Графіка О. Сая (м. Київ)
з 21 – Живопис В. Яковця (м. Черкаси)
Галерея «36»:
6-21

– Виставка живопису з.х. України О. Міловзорова (м. Київ)

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА:
5–18

– Виставка плакатів (графічний дизайн, ілюстрація)

«Dymchuk Gallery»:
до 17 − Виставка живопису «Сузір’я. Ю. Єгоров, О. Ройтбурд» (м.
Одеса)
з 21 – «Посібник з експлуатації». Персональна виставка творів А.
Волокітіна (м. Харків)
«КалитаАртКлуб»:
до 13
з 18

− Виставка графіки К. Свіргуненко (м.Київ)
– Живопис з.х. України М. Базак
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«Мистецька збірка»:
до 24 − «Miracle». Живопис, інсталяція А. Валієвої
«Митець»:
– Посмертна виставка живопису з.х. України С. Рєпки
(1944−2014; м. Київ)
12–21 – Виставка творів художника театру та кіно І. Левицької
22–30 – Виставка живопису О. Павленко і Д. Корсуня
1–11

«НЮ АРТ»:
до 23 – «Чаркин²». Виставка живопису С. Чаркіна та скульптури
С. Чаркіна-молодшого (м. Одеса)
«РA»:
протягом
місяця

– «В пути». Виставка живопису українських художників

«Pete-art Gallery»:
до 10 – «Путешествие». Живопис Н. Герасименко (м. Київ)
«Парсуна»:
до 10 – Виставка живопису Д. Шарашидзе (Грузія) та авторської
ляльки українських художників-лялькарів
«Синій вечір» (галерея сучасної класики):
до 22 – «Олекса Захарчук: метаморфози творчості». Виставка
живопису О. Захарчука (1929−2013)
«Триптих Арт»:
до 12 – Весняний дивертисмент. Виставка творів українських
художників
Центр сучасного мистецтва М 17:
з 27

– Фотовиставка І. Шарікадзе (Грузія)

Центр української культури та мистецтва:
до 14 – «Барвистий травень». Виставка творів мистецької родини
Куцих: О. Куцої-Чапенко (вишиті рушники, текстильні панно),
Н. Куцої (український народний розпис), з.х. України
С. Куцого (скульптура)
до 16 – «Єдиний відбиток». Виставка монотипії І. Яшан (м. ІваноФранківськ)
до 19 – «Мамині казки». Виставка живопису О. Грек (м. Ніжин,
Чернігівська обл.)
з 18 – «Палітра фантазій». Виставка дитячих картин з країн Європи
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«Щербенко Арт Центр»:
до 23 – Проект «Мистецтво бачити». Виставка творів українських
художників
«Я Галерея»:
протягом
місяця

– «Art... & Of». Виставка живопису В. Костирка (м. Львів)

К АЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ ’ ЯТНИХ ДАТ
Т РАВЕНЬ
Серед дат, що відзначатимуться:
01–02.05
03.05
08.05
09.05

–
–
–
–

10.05
15.05
16.05

–
–
–
–
–
–

17.05
18.05

–
–

21.05

–
–

22.05

–

24.05
30.05

–
–
–

Дні міжнародної солідарності трудящих
Всесвітній день свободи преси
День пам’яті та примирення
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(День Перемоги)
День Матері
Міжнародний день сім’ї
День науки
День Європи
День пам’яті жертв політичних репресій
Всесвітній день телекомунікації та інформаційного
суспільства
День боротьби за права кримськотатарського народу
День
пам’яті
жертв
депортації
(1944)
кримськотатарського народу
Міжнародний день музеїв
Всесвітній день культурного різноманіття задля
співробітництва та розвитку
День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій
горі поблизу Канева
День слов’янської писемності і культури
День працівників видавництв, поліграфії
і книгорозповсюдження
Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням

***
1 – 110 років від дня народження Гонтаря Віктора Петровича, українського театрального діяча, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1905−1988).
– 95 років від дня народження Копержинської Нонни Кронидівни, української актриси театру і кіно, народної артистки України (1920–1999).
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– 85 років від дня народження Колодуба Левка (Лев) Миколайовича,
українського композитора, педагога, музично-громадського діяча, народного
артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка
(1930).
– 75 років від дня народження Подолинного Анатолія Мусійовича,
українського поета, публіциста, літературознавця, критика, педагога, громадського діяча, заслуженого працівника культури України (1940).
– 70 років від дня народження Зінкевича Василя Івановича, українського естрадного співака (лірико-драматичний тенор), народного артиста України,
Героя України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1945).
2 – 90 років від дня народження Орленка Леоніда Михайловича, українського майстра монументального мистецтва, заслуженого художника України
(1925−1994).
3 – 115 років від дня народження Яковченка Миколи Федоровича,
українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1900–1974).
– 85 років від дня народження Пінчука Степана Петровича, українського критика, літературознавця, перекладача (1930).
4 – 65 років від дня народження Прокопова Євгена Йосиповича, українського скульптора, заслуженого художника України (1950).
5 – 95 років від дня народження Суходолова Миколи Макаровича,
українського скульптора, живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1920–2011).
6 – 65 років від дня народження Коваль Тамари Омелянівни, української співачки, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1950).
– 105 років від дня смерті Грінченка Бориса Дмитровича, українського
письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, історика,
публіциста, культурно-громадського діяча (1863–1910).
7 – 150 років від дня народження Грушевського Марка Федоровича,
українського етнографа, краєзнавця, педагога, церковного діяча (1865–1938).
− 90 років від дня народження Любимової Віри Михайлівни, оперної
співачки (драматичне сопрано), народної артистки України (1925).
– 70 років від дня народження Коваля Олександра Івановича, українського кінорежисера-документаліста, кінооператора, педагога, народного артиста
України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка та Державної
премії України ім. О. Довженка (1945).
– 70 років від дня народження Марцевич Людмили Леонідівни, української піаністки, педагога, народної артистки України (1945).
– 55 років від дня народження Стадніченко Лариси Леонідівни, української співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки України (1960).
9 – 90 років від дня народження Кухарєва Альфреда В’ячеславовича,
українського піаніста, композитора, народного артиста України (1925).
– 70 років від дня народження Фединишинця Володимира Степановича, українського поета, прозаїка, критика (1945).
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11 – 100 років від дня народження Грицей Оксани Йосипівни, української художниці, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє різьблення й випалювання по дереву), заслуженого майстра народної творчості УРСР
(1915−1988).
– 90 років від дня народження Рушковського Миколи Миколайовича,
українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1925).
– 70 років від дня народження Попінова Миколи Олександровича,
українського графіка, художника монументального мистецтва, заслуженого художника України (1945).
13 – 100 років від дня народження Анищенка Миколи Федоровича,
українського художника театру, графіка, заслуженого художника України
(1915–2009).
– 65 років від дня народження Прахової Олександри Миколаївни, українського живописця, графіка, педагога, галериста (1950−2011).
– 60 років від дня народження Сізінцової Лариси Анатоліївни, українського культуролога, заслуженого працівника культури України (1955).
14 – 60 років від дня народження Одрехівського Володимира Васильовича, українського скульптора, мистецтвознавця, педагога, народного художника України (1955).
15 – 80 років від дня народження Сахалтуєва Радни Пилиповича, українського графіка, кінорежисера-мультиплікатора, народного художника України
(1935).
– 80 років від дня смерті Малевича Казимира Севериновича, українського та російського живописця, педагога, теоретика мистецтва (1878–1935).
16 – 120 років від дня народження Осьмачки Тодося (Теодосій) Степановича, українського поета, прозаїка, перекладача (1895–1962).
– 90 років від дня народження Аркушенка Володимира Прокоповича,
українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1925–1977).
17 – 90 років від дня народження Сміяна Сергія Костянтиновича, українського режисера, народного артиста України, лауреата Державної премії
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1925–2014).
– 80 років від дня народження Шекери (справж. – Шикеро) Анатолія
Федоровича, українського артиста балету, балетмейстера, народного артиста
України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка
(1935–2000).
18 – 115 років від дня народження Липи Юрія Івановича, українського
поета, прозаїка, публіциста, громадського діяча, лікаря (1900–1944).
– 85 років від дня народження Василенко Олени Михайлівни, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслуженого майстра народної творчості України (1930).
– 80 років від дня народження Надєждіна Михайла Володимировича,
українського живописця, народного художника України (1935).
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– 65 років від дня народження Хачатряна Гарніка Ашотовича, українського скульптора, заслуженого художника України (1950).
– 55 років від дня народження Гутирі В’ячеслава Володимировича,
українського живописця, скульптора, заслуженого художника України (1960).
19 – 125 років від дня народження Євшана (справж. – Федюшка) Миколи Йосиповича, українського літературного критика, мистецтвознавця, перекладача, теоретика українського модернізму (1890–1919).
– 75 років від дня народження Голенко Майї Федорівни, української бандуристки, співачки (лірико-колоратурне сопрано), народної артистки України,
лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1940−1993).
20 – 85 років від дня народження Галл-Савальської Валентини Гаврилівни, української актриси, заслуженої артистки України (1930).
21 – 120 років від дня народження Дровняка Никифора (Єпіфаній),
українського художника, маляра-самоука (1895−1968).
– 100 років від дня народження Божека Юлія Івановича, українського
актора, народного артиста України (1915–1994).
– 65 років від дня народження Пєтухова Михайла Васильовича, українського артиста балету, балетмейстера, народного артиста України (1950).
22 – 175 років від дня народження Кропивницького Марка Лукича,
українського драматурга, актора, режисера, композитора (1840–1910).
– 95 років від дня народження Гринька Миколи Григоровича, українського актора, народного артиста УРСР (1920−1989).
– 70 років від дня народження Ткаченка В’ячеслава Тимофійовича,
українського актора, заслуженого артиста України (1945).
– 70 років від дня народження Рибчинського Юрія Євгеновича, українського поета, прозаїка, драматурга, сценариста, народного артиста України
(1945).
– 55 років від дня народження Стефак Марії Миколаївни, українського
майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво), заслуженого
майстра народної творчості України (1960).
♦ 154 роки від дня перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій
горі поблизу Канева (1861).
23 – 85 років від дня народження Жоголь Людмили Євгенівни, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен), педагога, мистецтвознавця, народного художника України (1930).
– 80 років від дня народження Гнатів Тамари Франківни, українського
музикознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1935).
– 95 років від дня смерті Нарбута Георгія (Юрій) Івановича, українського графіка, педагога (1886–1920).
24 – 120 років від дня народження Колобова Олександра Митрофановича, українського оперного співака (баритон), драматичного актора, народного артиста УРСР (1895–1980).
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– 70 років від дня народження Бруханського Віктора Олександровича,
українського діяча циркового мистецтва, заслуженого діяча мистецтв України
(1945).
– 55 років від дня народження Кравцова Євгена Дмитровича, українського актора театру, заслуженого артиста України (1960).
25 – 110 років від дня народження Корнійчука Олександра Євдокимовича, українського драматурга, кіносценариста, публіциста, громадського діяча
(1905–1972).
– 90 років від дня народження Ворони Олександра Васильовича, українського художника монументального мистецтва, графіка, плакатиста, живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1925).
– 65 років від дня народження Літвиненка Анатолія Андрійовича, українського актора, заслуженого артиста України (1950).
26 – 65 років від дня народження Віньковського В’ячеслава Івановича,
українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого художника України (1950).
27 – 85 років від дня народження Пошивайла Миколи Гавриловича,
українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка), заслуженого майстра народної творчості України (1930).
29 – 110 років від дня народження Благовидової Ольги Миколаївни, української оперної та камерної співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки УРСР (1905−1975).
– 75 років від дня народження Савчинської-Латик Теодори Петрівни,
української поетеси, перекладача (1940).
– 60 років від дня народження Юзви (Яськів) Жанни Андріївни, українського прозаїка, педагога (1955).
30 – 105 років від дня народження Верещагіна Федора Григоровича,
українського театрального режисера, актора, народного артиста СРСР (1910–
1996).
– 70 років від дня народження Бєлікової Валентини Венедиктівни,
українського музикознавця, заслуженого працівника культури України (1945).
– 70 років від дня народження Лефтій Антоніни Володимирівни, української кіноактриси, заслуженої артистки України (1945).
– 55 років від дня народження Равицької Ольги Василівни, української
актриси, народної артистки України (1960).
31 – 150 років від дня народження Старицької Марії Михайлівни, української актриси, театрального режисера, педагога, заслуженої артистки УРСР
(1865–1930).
– 80 років від дня народження Філіпенка Валентина Володимировича,
українського живописця, заслуженого художника України (1935).
– 70 років від дня народження Лосєва Станіслава Івановича, українського прозаїка (1945).
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– 70 років від дня народження Турця Володимира Григоровича, українського співака (бас), народного артиста України (1945).
– 65 років від дня народження Белянського Олександра Миколайовича, українського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України
(1950).
Матеріал підготували

співробітники відділу ДІФ Інформаційного
центру з питань культури та мистецтва.
Тел. 068-358-02-89
Ел. пошта: dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm

30

