МИСТЕЦЬКИЙ СІЧЕНЬ–2016 
Ф ЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ , КУЛЬТУРНО - МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
 VIII Міжнародний конкурс-фестиваль вокального, хореографічного та
циркового мистецтва «Діамант Карпат» (08–12.01, м. Яремче, ІваноФранківська обл.)
 Всеукраїнський конкурс-фестиваль інструментального, вокального та хореографічного мистецтва «Cмерекові дива» (25.12.2015–10.01.2016,
смт Верховина, Івано-Франківська обл.)
 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Країна Зірок. Хореографія»
(04−10.01, м. Мукачеве, Закарпатська обл.)
 II Відкритий всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» (05–11.01, м. Косів, Івано-Франківська обл.)
 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Українська коляда – 2016»
(08−10.01, м. Львів)
 I Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль-конкурс «Розмаїті самоцвіти» (09–10.01, м. Львів)
 Всеукраїнський фестиваль «Східна скарбниця» (16–17.01, м. Львів)
 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Талановита молодь України – 2016» (29–31.01, м. Харків)

Н ОВОРІЧНІ ТА РІЗДВЯНІ ВИСТАВИ І КОНЦЕРТИ
Головна ялинка країни (01–16.01.2016, м. Київ, Софійська та Михайлівська площі)
Національна опера України:
1

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії)

(19:00),

2
(12:00,
19:00),

3
(12:00),

13
(19:00)

7

9
(12:00)



– Різдвяний концерт за участю провідних майстрів оперної та
балетної сцени (головний режисер – н.а. України А. Солов’яненко)
– М. Римський-Корсаков «Казка про царя Салтана» (казка на
2 дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і
проекційними ефектами)

У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення

1

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
Основна сцена
– Є. Шварц, композитори В. Васалатій, Ю. Кондратюк
1
(13:00), «Попелюшка» (казка-мюзикл на 2 дії)
8
(11:00),
10
(14:00)

3–5,
7

– Д. Гуменний, музика та пісні М. Бурмаки «Мама сказала
"ні"» (незвичайні пригоди звичайного хлопчика; прем’єра)

(11:00,
14:00)

6
(11:00,
14:00)

9
(11:00,
14:00)

– Г. Гладков, В. Ліванов, Ю. Ентін «Бременські музиканти» за
мотивами казки братів Грімм (мюзикл для дітей на 2 дії)
– Д. та Я. Гуменні «Лускунчик» за мотивами казки Е. Т. А.
Гофмана (подорож у дитинство на 2 дії)

Київський національний академічний театр оперети:
2, 6
(11:00,
14:00)

3, 10
(11:00,
14:00)

4, 24
(11:00,
14:00)

5, 17
(11:00,
14:00)

8
(11:00,
14:00)

9
(11:00,
14:00)

– Музика П. Вальдгарда «Кицькин дім» за мотивами казки С.
Маршака (музична казка на 1 дію)
– Музика Г. Гладкова «Пригоди бременських музикантів» за
п’єсою В. Ліванова та Ю. Ентіна (музична казка на 1 дію)
– Музика В. Бистрякова «Острів скарбів» за мотивами
роману Р. Стівенсона (дитячий мюзикл на 2 дії)
– Музика В. Домшинського «Білосніжка та семеро гномів» за
мотивами казки братів Грімм (музична казка на 1 дію)
– Музика С. Бедусенка «Лампа Аладдіна» (музична казка на
1 дію)
– Музика В. Домшинського «Чиполліно» за твором
Дж. Родарі (музична казка на 1 дію)

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському
національному академічному театрі оперети:
2–5, 9,
10

– «Новий рік навиворіт, або Найсильніший заєць» (новорічна
казка зі справжніми дивами)

(11:00)

2

Київський академічний театр «Колесо»:
7

– Н. Жилінська, І. Кліщевська «Вечорниці» (вечір з піснями,
танцями і веселощами у компанії улюблених гоголівських
персонажів)

Київський академічний Молодий театр:
2, 3, 5,
10

«Основна сцена»
– Ш. Перро «Красуня і чудовисько» (старовинна французька
казка; прем’єра)

(12:00),

4
(12:00,
15:00)

6
(12:00,
15:00),

– Б. Стельмах «Примхливе кохання Дроздоборода» за казкою
братів Грімм «Король Дроздобород» (музична казка на 2 дії)

8
(12:00)

9
(12:00)

– В. Глейзер, композитор В. Шпаковська «Сім бажань
Зербіно» (казка-мюзикл на 2 дії)

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
2, 5
(12:00)

3
(12:00)

4, 9
(12:00)

10
(12:00)

– У. Хуб «Пассажир в чемодане» (весела історія для дітей та
дорослих за п’єсою «Біля ковчега о восьмій»; вистава без
антракту)
– В. Бойко «Даринка, Гриць та Нечиста сила» (весела й мудра
казка; вистава без антракту)
– Я. Стельмах «Том Сойер» (пригодницька історія про
дружбу та любов за романом М. Твена «Пригоди Тома
Сойєра»; вистава без антракту)
– Г. К. Андерсен «Ах, мій милий Августин» (романтична
історія за мотивами казки «Свинопас»; вистава без антракту)

Київський академічний театр юного глядача на Липках:
– М. Френкель «Ле тяб бет» (музична казка на 2 дії; для дітей
(15:00), від 8-ми років)
4
2, 3

(11:00,
14:00)

– Г. К. Андерсен «Казкові мандри» (музична казка на 2 дії;
для дітей від 7-ми років)
– Г. К. Андерсен «Снігова королева» (музична казка на 2 дії;
7
(14:00), для дітей від 7-ми років)
8
5, 6

(12:00)

(12:00)

3

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):
– Великий китайський цирк (унікальне екзотичне новорічне
(17:00), шоу)
2, 3
1

(11:00,
14:00,
17:00),

4, 5, 9,
10
(11:00,
14:00),

6, 7
(14:00)

НМАУ ім. П. І. Чайковського (Консерваторія):
16

– Різдвяний концерт вокального секстету «ManSound».
Колядки різних країн, українські щедрівки, псалми, кращі
різдвяні пісні в акапельному виконанні В. Сухіна (тенор),
Ю. Роменського (тенор), С. Харченка (тенор), В. Кільченка
(тенор), В. Рубеля (баритон), Р. Толмачова (бас)

Київський державний академічний театр ляльок:
«Казкові свята новорічної ялинки» (лялькова вистава та новорічна розважальна програма)
– М. Петренко «Пригоди Дідуся Мороза»
1
(12:30,
15:00,
17:30),

2
(10:00,
15:00,
17:30),

7, 10
(10:00,
12:30,
15:00,
17:30)

5
(10:00,
12:30,
15:00,
17:30),

– Є. Тараховська «За щучим велінням» (вистава для дітей від
3-х років)

9
(10:00,
15:00,
17:30)

6
(12:30,

– Д. Драпіковський, Ю. Сікало «Мороз-Морозенко» (вистава
для дітей від 3-х років; прем’єра)
4

17:30),

8
(10:00,
15:00,
17:30)

Київський муніципальний академічний театр ляльок:
2
(11:00,
13:00,
15:00),

– С. Козлов «Снігова квітка» (новорічна казка для дітей від
4-х років)

16
(11:00)

3
(11:00,
13:00,
15:00),

– Н. Ланге «Снежная королева» (зимова фантазія за казкою
Г. К. Андерсена; для дітей від 5-ти років)

13
(11:00)

5
(11:00,
13:00),

– В. Гайдай «Новорічні пригоди» (феєрична казка для дітей
від 4-х років)

10
(11:00,
13:00,
15:00)

6
(11:00,
13:00,
15:00)

7
(13:00,
15:00),

– С. Ковальов «Чарівна скрипка» (за мотивами білоруських
казок; для дітей від 4-х років)
– Б. Бойко «Різдвяна колискова» (за біблійним сюжетом; для
сімейного перегляду)

9
(19:00)

8

– М. Шуринова «Морозко» (казка для дітей від 3-х років)

(11:00,
13:00)

9
(11:00,
13:00,
15:00)

– С. Єфремов «Снігурчин концерт» (новорічна вистава для
дітей від 3-х років)

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва:
3, 5
(12:00,
15:00)

– П. Чайковський «Лускунчик» за казкою Е. Т. А. Гофмана
(балет-феєрія на 2 дії)

5

4
(12:00,
15:00),

10

– «Казковий дивосвіт» (музична казка на 1 дію на музику
М. Римського-Корсакова, П. Чайковського, С. Баневича,
Б. Павловського, І. Поклада; прем’єра)

(12:00)

6

– М. Римський-Корсаков «Ніч перед Різдвом» (опера на 2 дії)

(12:00)

17
(12:00,
15:00),

– С. Баневич «Дванадцять місяців» за п’єсою С. Маршака
(мюзикл-казка на 2 дії)

23
(12:00)

Київський палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13):
2–6
(10:30,
14:00)

– Новорічна шоу-вистава «У пошуках зими» (незвичайні
пригоди хоробрих героїв Даринки, Гордійка та козеняти, які
вирушили на пошуки зими, щоб повернути дітям свято)

Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
до 10
(10:30,
13:30,
16:00)

14

– «Новорічні пригоди козаків у Грузії» (розважальна програма і новорічна вистава у виконанні акторів Національного
академічного драматичного театру ім. І. Франка)
– «Щасливого Різдва». Концертна програма за участю ансамблю «Українські барви», керівник – О. Стебельська (скрипка,
вокал), Р. Кука (кларнет, вокал, народні духові інструменти),
В. Філонов (скрипка, банджо), М. Кашук (акордеон). Участь
беруть: оперна співачка О. Гребенюк (сопрано), телеведуча
С. Вітвіцька, фіналіст телевізійного шоу «Х-фактор» О. Павлік та ін.

Національний палац мистецтв «Україна»:
2–6,
8–10

Великий зал
– «Дива у країні іграшок» (новорічна музична містерія)

(11:00,
15:00),

7
(15:00)

7
(19:00)

9, 10
(12:00)

– «Колядки та обрані хіти». Різдвяний концерт з.а. України
Тіни Кароль
Малий зал
– «Элла. Сильные умеют верить» (за мотивами казок
Ш. Перро та братів Грімм «Попелюшка»; прем’єра)
у виконанні акторів Театру «Тысячелетие» (м. Київ)
6

Національний цирк України:
2–17

– «12 місяців» (новорічна казка; прем’єра)

(10:00,
13:00,
16:00,
19:00)

Новий театр на Печерську:
10

– «Наше Рождество» (сімейна комедія)

(18:00),

22
(19:00),

23
(18:00)

Театр «Божа корівка» (вул. Михайлівська, 24ж):
Верхня сцена
3–7, 9, – Т. Макарова «Снежная сказка» (лірична історія для дітей з
4-х років; прем’єра)
16
(12:00,
15:00)

2, 8, – А. Воробьев «Новогодние приключения Снеговика»
10, 15, (чудеса у новорічну ніч; для дітей з 4-х років)
17
(12:00,
15:00)

2–10,
15–17

Нижня сцена
– А. Воробьев «Зимняя сказка» (випадок у лісі напередодні
Нового року; для дітей з 3-х років)

(11:00,
14:00)

Свято з Дідом Морозом та Снігуронькою (новорічні та різдвяні бали з
подарунками, сюрпризами і частуванням):
– Бал «На лесной полянке»
2, 8
(16:00)

3, 9

– Бал «Веселый заяц»

(16:00)

4

– Бал «Традиційний»

(16:00)

5

– Бал «Сюрприз»

(16:00)

6, 7

– Бал «Різдвяний»

(16:00)

10

– Бал «Волшебный»

(16:00)

7

Будинок архітектора:
9, 10

– «Щасливе Різдво». Різдвяний концерт за участю струнного
ансамблю «AMICORUM» під керівництвом н.а. України
В. Борисова (скрипка), Н. Фоменко (клавесин), О. Жукової
(клавесин), А. Ємцова (художнє слово)

Будинок актора:
14

– «Різдво з бандурою». Українські пісні, колядки, романси,
пісні українських композиторів, інструментальна музика
Р. Гриньківа у виконанні з.а. України Л. Дедюх (вокал, бандура) та н.а. України Р. Гриньківа (бандура)

Будинок кіно:
2, 3
(20:00)

7
(12:00,
14:30)

– «Тысяча огней». Новорічний джазово-класичний концерт за
участю кращих джазменів України, Національного камерного
ансамблю «Київські солісти», дитячого хору «Щедрик».
Ведучий – О. Коган
– Льюїс Керролл «Аліса в країні чудес» (пісочна казка).
Художник анімації піску – К. Дзюба

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:
5
9
(11:00,
13:00,
15:00)

17
(14:00)

– «Новорічний розгуляй». Концерт народного колективу
«Лісапетний батальйон»
– Новорічне «Crazy Bubble Show» (лазерне шоу з
використанням гігантських мильних бульбашок)
– «Симфонічна Мульт-Феєрія». Музика до мультфільмів
«Крижане серце», «Як приборкати дракона», «Рапунцель»,
«Шрек», «Мадагаскар», «Панда Кунг-Фу», «Король Лев»,
«Аладдін», «Чіп і Дейл» та ін. у виконанні симфонічного
оркестру «Cantabile Orchestra» (м. Львів). Художній керівник
– Д. Коваль

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ»:
2, 3,
7–9

– «Фіксі ШОУ. Новорічні пригоди» (прем’єра інтерактивної
вистави, м. Одеса)

(11:00,
14:00)

4
(11:00,
14:00)

5, 10
(11:00,
14:00)

– «Новорічний сміхопад» (інтерактивна казка для всієї родини за участю зірок дитячих телепередач Сені і Тутти, м. Одеса)
– Новорічне шар-шоу (інтерактивна казка для дітей від 3-х до
10-ти років) у виконанні акторів «Артелі клоунів і мімів»
(м. Одеса)
8

6
(11:00,
14:00)

– «Новорічна мильна опера» (мюзикл для дітей від 3-х до
10-ти років; прем’єра) у виконанні акторів Першого театру
мильних бульбашок та н.а. України Б. Барського

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ):
1

– «Вартові мрій» (різдвяне 3D-шоу для всієї родини)

(19:30),

2–17
(16:00,
19:30)

Палац спорту:
2–5
(11:00,
13:30,
16:00)

– «Лускунчик» (новорічна казка на льоду за мотивами твору
Е. Т. А. Гофмана). Перше національне льодове шоу на музику
П. Чайковського, М. Равеля, А. Адана, Л. Мінкуса, В. А.
Моцарта у супроводі Державного академічного естрадносимфонічного оркестру України

Сферичний кінотеатр «ATMASFERA 360» (Київський планетарій):
2–4, 7, – «Міжгалактичні пригоди Маленького принца» (новорічна
8, 10 інтерактивна вистава)
(11:00,
13:00,
15:00),

5, 6, 9
(11:00,
13:00)

2–5, 9, – «Not Angry Birds у Космосі 2» (нові новорічні пригоди пта10
хів)
(16:00)

Київський театр пригод та фантастики «Каскадер»:
2–5,
8–10

У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»
– «Новые новогодние приключения Красной Шапочки»
(казково весела вистава-мюзикл)

(11:00,
13:00),

6, 7
(13:00)

4
(12:00,
14:00,
17:00),

У приміщенні Центрального будинку офіцерів Збройних сил
України
– «Ну-у-у, Заяц, погоди-и-и! Новогодний баловняк»
(новорічна музична трюкова шоу-вистава з ростовими
ляльками)

5
(12:00,
14:00,

9

16:00)

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі
Українки:
2−5
(10:00,
12:30,
15:00)

– «Зимова казка: Володарі тіней» (прем’єра новорічної вистави для дітей) у виконанні акторів Театру тіней «Teulis»
(м. Київ)

На сцені Київського національного академічного театру оперети:
16

– «Різдвяний концерт». Українські народні пісні, колядки
у виконанні Національної заслуженої капели бандуристів
України ім. Г. І. Майбороди

У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Лаврська, 16):
4–8

– Арт-табір «Різдвяний Арт-марафон»

(9:00–
18:00)

19
(19:00)

– О. Гусейнова «Фортуна кота Какао». Музичний детектив на
Водохреще у виконанні Ірми Вітовської та музикантів україно-сербського етно-лаунж проекту «SHOPPING HOUR»

У приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок» (філії Київського
національного музею російського мистецтва):
3
(17:00)

10
(17:00)

Фестиваль камерної музики «Шоко-Класика»
– «Новорічний калейдоскоп». Виконавець – К. Павловська
(фортепіано)
– «Музика у Різдво». Виконавці: Н. Сєдова (сопрано),
О. Завада (скрипка), В. Ворончук (фортепіано)

У приміщенні Центру культури і мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6):
2–5
(11:00,
14:00)

8–10
(11:00,
14:30)

– «Чарівна ніч, або Різдвяні пригоди» за мотивами п’єси
М. Метерлінка «Синій птах» (інтерактивна казкова музична
вистава)
– «Сон в новорічну ніч, або Дивовижні пригоди в Країні розваг» (інтерактивна казкова вистава)

Т ЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ ’ ЄРИ
Національна опера України:
6

– Є. Станкович «Вечори на хуторі біля Диканьки» (балетфантазія на 2 дії за мотивами творів М. Гоголя; поновлення)

10

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:
Камерна сцена ім. С. Данченка
19, 28 – «Ножі в курках» за п’єсою Д. Гарровера (не драма на 1 дію).
Спільний проект Національного академічного драматичного
театру ім. І. Франка, Британської ради в Україні та громадської
організації «Театральна платформа»
– Ар’є П. «Летючий Голландець» за мотивами роману Ч. Па20
ланика «Вцілілий»
Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки:
9

«Новая сцена»
– Г. Ибсен «Кукольный дом» (драма на 2 дії)

(12:00)

23
(18:00)

29
(20:00)

Київський національний академічний театр оперети:
15, 30 – Музика Р. Роджерса «Звуки музики» (мюзикл на 2 дії)
– Музика А. П’яццолли «Любовний монолог...» (моновистава
29
за мотивами п’єси Г. Г. Маркеса «Любовна одповідь
чоловікові, який сидить у кріслі»)
Київський академічний театр «Колесо»:
8–10,
31

Камінна зала
– А. Крісті «Мишоловка» (детектив)

Київський академічний Молодий театр:
Основна сцена
8, 30 – «Зачарований» за п’єсою І. Карпенка-Карого «Безталанна»
(вистава на 2 дії)
15, 31 – «Однорукий» за п’єсою М. Макдона «Однорукий із
Спокану» (американська комедія без антракту)
– О. Заградник «Соло для годинника з боєм» (комедія на 2 дії)
28
Камерна сцена
– Я. Пулінович «Іграшка для дорослих» (сучасна притча без
12
антракту)
Мікросцена
5, 15 – К. Школьнікова «Шепіт вбивці» за мотивами п’єси А. Крісті
«Мишоловка» (граємо детектив)
14, 17, – А. Стріндберг «Фрекен Жюлі» (гріхопадіння без антракту)
29

11

Київський академічний драматичний театр на Подолі:
Театральна вітальня
5, 6, – Т. Іващенко «Замовляю любов» (комедія для дорослих)
23, 30,
31
13, 15 – А. Чехов «Он и она» (музична комедія)
– А. Крым «Ревизия-Шмавизия» (театральне оповідання)
22
На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (малий зал):
– В. Розов «Вечно живые» (драма)
26
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
15, 27 – А. Яблонская «20 лет без воздуха» (сучасна драма на 2 дії за
п’єсою «Язычники»)
Київський академічний театр юного глядача на Липках:
22, 23 – О. Сенатович «Всі миші люблять сир» (музична казка на
2 дії; для дітей з 5-ти років)

(12:00)

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
Велика сцена
10, 27 – «Чудики» (душевні історії за оповіданнями В. Шукшина)
Мікросцена
−
І.
Вирипаєв
«Танець
Делі»
(нова драма)
13,
22, 29
(19:30)

14, 26, − П. Вєжинов «Бар’єр» (історія одного янгола)
27
(19:30)

Київський державний академічний театр ляльок:
– Д. Драпіковський, Ю. Сікало «Мороз-Морозенко» (вистава
(13:00) для дітей від 3-х років)
30
23

(17:00)

Київський муніципальний академічний театр ляльок:
10
15

– «Оскар» (філософська притча за мотивами
Е.-Е. Шмітта; для дітей від 12-ти років)
– Неда Неждана «Самогубство самоти» (трагіфарс)

твору

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та
юнацтва:
30
(12:00)

– Ж. Колодуб, Л. Колодуб «Пригоди Гекльберрі Фінна» за
романом М. Твена (мюзикл на 2 дії)

12

Театр «Золоті ворота» (у приміщенні Театру пластичної драми на Печерську,
вул. Шовковична, 7а):
9, 28

14
16
22

– Д. Масловська «Як двоє бідних румунів польською розмовляли» (сучасна казка для дорослих). За підтримки Польського
інституту у м. Києві
– А. Яблонська «Відчуття за стіною» (статевий період людей
середнього віку)
– М. Гумільов «Полювання на носорога» (пластична гра про
героїв та політиків)
– П. Ар’є «Слава героям» (специфічна комедія). Спільний
проект з Івано-Франківським академічним обласним музичнодраматичним театром ім. І. Франка (на камерній сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка)

Київський драматичний театр «Браво»:
30

– «И… заплачут бомжи» (за мотивами п’єси Максима
Горького «На дне»; комедія правди)

Театр «Актор»:
27

– Н. Альдо «Игрушка для мамы» (егоїстична комедія за участю А. Варпаховської (Канада), Л. Руснак, І. Калашнікової)

Новий український театр (вул. Михайлівська, 24ж):
16
31

Верхня сцена
– І. Карпенко-Карий «Ото була весна!..» (ігри долі)
Нижня сцена
− В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (пристрасті на паркеті)

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

31

Верхня сцена
– А. Воробьев «Красная Шапочка и огненный петух» (виставаурок для юних пожежників; для дітей з 4-х років)
Нижня сцена
– А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска»
(детектив на проїжджій частині; для дітей з 4-х років)

Театр «Тысячелетие»:
На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Малий зал)
– «Ремонт или реставрация чувств» (комедія за мотивами п’єси
10
Р. Куні та Дж. Чепмена «Ліжко, леді й джентльмени»)

***
На сцені Київського національного академічного театру оперети:
– «Схоже на щастя» за п’єсою П. Пальмада та К. Дютюрона
12

13

«Утікачки» (іронічна комедія на 2 дії). Вистава за участю
н.а. України, Героя України А. Роговцевої та з.а. України
С. Орліченко

Т ЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ
На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України:
25

29
30

– М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Антрепризна вистава за
участю Л. Толкаліної (Росія), С. Позднякова (Росія), І. Калниньша (Латвія) та ін.
Гастролі театру Олексія Коломійцева (м. Львів):
– «Divka» (мюзикл на 2 дії) за п’єсами І. Котляревського
«Наталка Полтавка» та В. Озаркевича «Дівка на виданню»
– «Вівісекція». Проект О. Коломійцева (живе кіно на 1 дію)

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

5

8

«Новорічний карнавал»
– Ансамбль балету «Терен» (керівник – Є. Дралов), ансамбль
«Дивограй» (керівник – В. Чорнокондратенко), К. Кондрашевська (сопрано), С. Бортник (тенор)
Джазові теми з імпровізацією. Авторський концерт
– Композитор та виконавець – Н. Лагодюк (фортепіано).
Участь беруть: Київський квартет саксофоністів (керівник –
Ю. Василевич), А. Долідзе (вокал), В. Філонов (скрипка),
П. Попроцький (флейта), Є. Славинський (контрабас),
Д. Орел (ударні), фортепіанний дует «Тет-а-тет» – Н. Лагодюк, Л. Давидович; С. Корецька (художнє слово)
«Концерт на Різдво». Дев’ятий міжнародний фестиваль
«Музичні зустрічі»
– Хорова капела хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського
Палацу дітей та юнацтва (художній керівник і диригент –
Р. Толмачов), хормейстери – Ж. Бугай, А. Погрєбна, концертмейстер – Н. Наконечна; Хор хлопчиків та юнаків сектору
практики
Національної
музичної
академії
України
ім. П. І. Чайковського (художній керівник – А. Шейко); Зразковий театр пісні «Ладоньки» Центру позашкільної роботи
Святошинського р-ну м. Києва (художній керівник – С. Садовенко); Зразковий художній колектив дитячий хор «Ластівка»
Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну м.
Києва (керівник – О. Урсатій); Хор старших класів «Сузір’я»
ДМШ № 33 м. Києва (художній керівник – І. Жданова); Хор
молодших класів «Сяйво» ДМШ № 33 м. Києва (художній ке14

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

рівник – Д. Жданова). Участь бере Молодший хор «Дзвіночок»
(керівник і диригент – Л. Керекеша)
Абонемент № 7 – «Мистецтво фортепіанної гри»
– О. Полянський
Різдвяний концерт
– Фольклорний ансамбль «Божичі» (керівники – І. Фетисов,
С. Карпенко). Участь беруть: дитячий фольклорний ансамбль
«Райгородок» (керівник – С. Карпенко), учасники «Школи
традиційного українського народного танцю» (керівник –
І. Фетисов), традиційний барабанщик – В. Давиденко (с. Підгайне Іванківського р-ну Київської області)
Й. Гайдн – Ораторія «Створення cвіту»
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (диригент – М. Дядюра), камерний хор «Кредо» (художній керівник – Б. Пліш). Солісти – Габріель – Л. Гревцова
(сопрано), Єва – І. Пліш (сопрано), Уріель – О. Чувпило (тенор), Рафаель – О. Бойко (баритон), Адам – Т. Бережанський
(бас)
«Різдво в стилі джазу». За підтримки Державного управління справами
– Національний камерний ансамбль «Київські солісти», джазквартет Р. Єгорова
Різдвяний концерт
– Герой України, н.а. України Н. Матвієнко, Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (художній керівник і головний диригент – В. Матюхін), за участю В. Жук (скрипка,
Австрія), К. Супрун (альт)
«На шляху до Віфлеєму». Різдвяний концерт
– Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького (художній керівник – А. Карпінець, головний диригент – В. Курач, диригент – О. Бояр). Участь беруть: О. Ступка, Р. Лоцман, В. Іваненко, В. Заболоцька
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (диригент – Р. Кофман), солістка – Н. Гутман (віолончель)
Композитор П. І. Чайковський (1840–1893)
– Концерт з творів композитора у виконанні Національного
академічного духового оркестру України (диригент – М. Мороз)
«На струнах душі». Н. Паганіні та А. П’яццолла
– О. Рівняк (скрипка), А. Остапенко (гітара), Є. Черказова
(акордеон), О. Жукова (віолончель), Р. Лопатинський (фортепіано), Д. Третяк (контрабас)
Вечір романсу. «Раба кохання» (The best of cinema)
15

19

20

21

22

23

24
26

27

29

30

31

– З. а. України І. Сказіна, Заслужений академічний ансамбль
пісні і танцю Збройних сил України (художній керівник і головний диригент – Д. Антонюк)
Концертна фантазія «Вечори на Водохреща»
– Творчі колективи і солісти Київського інституту музики ім.
Р. М. Глієра
До 110-річчя від дня народження Н. Г. Рахліна (1906–1979)
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко),
соліст – М. Комонько (скрипка)
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (диригент – В. Протасов), соліст – А. Баришевський
(фортепіано)
Концерт «Єднаймося!». До Дня Соборності України
– О. Чубарева (сопрано), Національний заслужений академічний оркестр народних інструментів України (художній керівник і головний диригент – В. Гуцал). Участь бере А. Костандян
(дудук)
Na Voce E’na Chitarra (In viaggio da solo). Голос і гітара
(Подорож наодинці). За підтримки Італійського інституту
культури в Україні
– Л. Джуліво (Італія)
– Київський камерний оркестр (диригент – Р. Кофман), солістка – І. Калиновська (орган)
«Зимова феєрія». Авторський проект Олени Пушкарської
– Камерний ансамбль «Софія» (керівник і солістка – О. Пушкарська, скрипка), Т. Штонда (бас), С. Чахоян (сопрано), ансамбль дерев’яних духових інструментів Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, ансамбль ударних інструментів «Ульянов-+»
Вечір французької музики
– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України (художній керівник і головний диригент – В. Сіренко),
солістки – М. Віхляєва (клавесин), М. Сіренко (флейта)
Абонемент № 10 – «Симфонічний вимір». До 20-річчя створення оркестру
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії
України (диригент – М. Дядюра). «Симфонічний вимір».
«Іскріння класики»
Концерт циклу «Педагог і його учні»
– Професор Національної музичної академії України
ім. П. І. Чайковського Л. Марцевич (фортепіано)
Музика Енніо Морріконе
– Національний академічний духовий оркестр України (дири16

гент – М. Мороз)
Національний будинок органної та камерної музики України:
2

4
5

7

8
9
11
12
13

14

15

16
18

19

20

Новорічний концерт
– Тріо «Равісан», І. Іщак (контртенор), В. Чікіров (ліричний
баритон), І. Харечко (орган), з.а. Бурятії Л. Реутова
(фортепіано)
«Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір п’ятий)
– Г. Бубнова (орган)
– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а.
України А. Баженов (скрипка), з.а. України В. Балаховська
(орган), І. Пліш (сопрано), К. Баженова (фортепіано)
Різдвяний концерт
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України В. Кошуба
(орган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), В. Чікіров
(ліричний баритон), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано)
– М. Сидоренко (орган)
«Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір шостий)
– І. Харечко (орган), Т. Рой (флейта)
– Тріо «Равісан», Г. Бубнова (орган)
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», М. Сидоренко (орган)
– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній
керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент –
з.д.м. України Б. Пліш
«Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір сьомий)
– З.а. України В. Балаховська (орган), з.а. України Г. Нужа
(віолончель), С. Котко (колоратурний бас), Т. Рой (флейта)
Концерт органної музики пам’яті засновника Будинку
органної та камерної музики і органної школи в Україні
з.д.м. України А. Котляревського (1910–1994)
– Виконавці – учні А. М. Котляревського: н.а. України
В. Кошуба, н.а. України І. Калиновська, з.д.м. України
Г. Булибенко, з.а. України О. Дмитренко
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),
Г. Бубнова (орган)
«Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір восьмий)
– Н.а. України В. Кошуба (орган), К. Баженова (клавесин),
Т. Рой (флейта), О. Баланко (сопрано), А. Шипунов (гітара)
«Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір дев’ятий)
– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України Г. Нужа
(віолончель), О. Швидка (сопрано), М. Сидоренко (орган),
Н. Фоменко (клавесин)
«Різдвяні вечори у стилі бароко» (заключний десятий
концерт циклу)
17
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22
23

25

26
27

28
29
30

– Струнний квартет, н.а. України Н. Свириденко (клавесин),
Г. Бубнова (орган)
Музика Й. С. Баха
– Н.а. України І. Калиновська (орган). У концерті беруть
участь: Н. Харченко (мецо-сопрано), В. Заєць (скрипка), О.
Деснова (флейта)
– Н.а. України В. Кошуба (орган), з.а. України Н. Пилатюк
(скрипка), Т. Войтех (фортепіано)
Концерт пам’яті засновника Ансамблю класичної музики
ім. Б. Лятошинського н.а. України В. Іконника (1929–2000)
– В. А. Моцарт «Реквієм». Виконавець – Ансамбль класичної
музики ім. Б. Лятошинського (диригент – художній керівник,
н.а. України В. Іконник-Захарченко)
До 50-річчя творчої діяльності н.а. України А. Баженова
(скрипка) та з.д.м. України Н. Магомедбекової (фортепіано)
– У концерті беруть участь: заслужений ансамбль України
Квартет ім. М. Лисенка, н.а. України І. Кучер (віолончель), н.а.
України І. Калиновська (орган), з.а. України М. Ліпінська
(мецо-сопрано), С. Котко (колоратурний бас), К. Баженова
(клавесин)
– М. Сидоренко (орган)
Й. С. Бах і сучасність
– Н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. України Н. Лаврєнова
(мецо-сопрано), Т. Войтех (фортепіано), І. Харечко (орган)
– З.а. України В. Балаховська (орган)
– Камерний ансамбль «Київ», І. Харечко (орган)
– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),
Г. Бубнова (орган)

Національний палац мистецтв «Україна»:
21

12

Великий зал
– «Сповідь». Ювілейний концерт н.а. України О. Білозір.
Участь беруть: н.а. України О. Злотник, вокальний секстет
«ManSound», з.а. України О. Тищенко, гурт «Ватра»,
Академічний молодіжний симфонічний оркестр «INSO-Львів»
Малий зал
– Проект «Jazz Kolo: Voices» з новими програмами:
«Співанки» (народні пісні західного регіону України).
Виконавці: І. Червінська (вокал), Р. Іванов (клавішні), І. Закус
(бас, аранжування), С. Балалаєв (барабани). «Rock. Unplugged»
(відомі рок-хіти). Виконавці: А. Донцова (вокал),
О. Пашковський (клавішні, аранжування), І. Закус (бас),
А. Чайка (барабани), струнний квартет «Asturia» (В. Валієва,
О. Москаленко, К. Головко, М. Цибка)

18

Будинок актора:
– «Слово про Ігорів похід» (в перекладі Василя Шевчука).
Музично-поетична вистава. Вперше на сцені повна версія
пам’ятки давньоруської літератури. Виконавці: н.а. України
Р. Недашківська, Ю. Зморович. Музика композитора н.а. України В. Губи
– Концерт: MARINITA (Марина Захарова) – вокал, фортепіано,
13
А. Агабейлі – дарбука, кахон, фрейм, драм, перкусія. Презентація нового альбому
– С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник»
15
(сучасна комедія). Вистава Класичного художнього альтернативного театру. Головний режисер – з.а. України В. Кошель,
художній керівник – К. Сінчілло
– Прем’єра. М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія).
16
Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель,
художній керівник – К. Сінчілло
Вечір фортепіанного джазу
19
– З.а. України В. Соляник (фортепіано) та друзі
– «Вермилион» (психологічний трилер в двух діях). Вистава
20
Сірого театру чуттєвого психоаналізу. Режисер – В. Меттель
– «Ігор Завадський збирає друзів». Концертна програма до
50-річчя І. Завадського за участю кращих українських акордеоністів: Д. Снігірьова (кнопковий акордеон), Є. Гаврилюка
(клавішний акордеон), І. Сухого (гармонь)
– «Ніч напередодні Різдва» за повістю М. Гоголя. Вистава теа21
тру «МаскамРад»
– Лопе де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспансько22
му стилі). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. України
В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– «Знайомство з музичними інструментами». Пізнавальна му24
(14:00) зично-театралізована програма для дорослих і дітей. За участю
найкращих музикантів-віртуозів та співаків України (художній
керівник – В. Липаков)
(19:00) – Леся Українка «Йоганна, жінка Хусова» (історія майже 2000річної давнини). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а.
України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– «EL PATIO FLAMENCO». Запрошуємо на нову зустріч у па26
тіо фламенко. Традиційне фламенко у виконанні гуртів «ESO»
та «VIVIR»: С. Ткаченко, Т. Осіпчук (танець), М. Смілянська
(танець, перкусія), К. Осинський, С. Кузьменко (гітара), О. Полякова, Т. Шелудченко (вокал)
– А. Чехов «Предложение». Моновистава у виконанні з.а.
28
України М. Фіци. Режисер – з.а. Росії П. Миронов
– А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава Кла29
11

19

31

сичного художнього альтернативного театру. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло
– К. Сінчілло «ДО» (любовний трикутник). Вистава Класичного художнього альтернативного театру. Головний режисер –
з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло

Будинок кіно:
5

9

14

15
18

20

21

22

23
25
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– Родинний кінозал. Повнометражний анімаційний фільм
«Баранчик Шон» (режисери – М. Бертон, Р. Старзек, Велика
Британія, Франція, 2015 рік)
– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в
Будинку кіно». Художній фільм «Вікторія» (режисер –
С. Шіппер, Німеччина, 2015 рік)
– Кращі фільми світового кінопрокату. Художній фільм
«Божевільне весілля» (режисер – Ф. де Шоврон, Франція, 2014
рік)
– Ніна Антонова та Анатолій Буковський «Згадую з
ніжністю...». Творчий вечір з.а. України Н. Антонової
Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно».
А. Назімова (1879–1945)
– Художній фільм «Камілла/Дама з камеліями» (режисер –
Р. С. Смоллвуд, США, 1921 рік). Ведучий проекту –
С. Сукненко
– Прем’єрний показ документального телефільму «Рондо для
лицаря. Віктор Гресь» (автор – О. Артеменко, режисер –
О. Ковш, Україна, 2015 рік)
Вечір пам’яті кінодраматурга з.д.м. України, академіка
Національної академії мистецтв України В. Кузнєцова (1931–
2014)
– В програмі: спогади друзів, колег, фрагменти з фільмів
«А правда зробить нас вільними», «Табірний пил», «Жезл»
Зірки світового кіно
– Художній фільм «Римська весна місіс Стоун» (режисер –
Х. Куітеро, США, 1961 рік)
– Кращі фільми світового кінопрокату. Художній фільм
«Приниження» (режисер – Б. Левінсон, США, 2014 рік)
Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно».
В. Гайдаров (1893–1976)
– Художній фільм «Люби ближнього свого» (режисер – К. Т.
Дрейєр, Німеччина, Данія, 1922 рік). Ведучий проекту –
С. Сукненко
– «Акторська майстерня». Поетична мозаїка. Вечір бардів.
Вечір веде з.а. України Л. Чащина
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– Клуб «Стратеги і стратегії». Зустріч з головою Центру
дослідження політичних цінностей О. Донієм «Чому програє
Майдан?». Модератор – С. Тримбач
– Прем’єрний показ художнього фільму «Тепер я буду любити
тебе» (автор сценарію та режисер – Р. Ширман, Україна,
Грузія, 2015 рік)

Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім»:
28

– Шоу-концерт «Звучання Землі. Побачити музику» за участю
Національного камерного ансамблю «Київські солісти». Художній керівник – н.а. України О. Ясько

НМАУ ім. П. І. Чайковського (Консерваторія):
28

– «ОЛЕ (Олекса Довбуш)» (гуцульська міфо-опера-dance).
Музично-драматичне дійство у виконанні Національного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія»
(художній керівник та головний диригент – н.а. України
П. Князевич)

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України:
5
24

– «Новорічний розгуляй». Концерт народного колективу
«Лісапетний батальйон»
– «Мир вашему дому» (вистава-концерт; прем’єра). Пісні та
вірші В. Висоцького у виконанні акторів Київського театру
поезії та пісні

Сферичний кінотеатр «ATMASFERA 360» (Київський планетарій):
«Концерти під зірками. Jazz»:
15
– Концерт етно-фьюжн групи «ДомРа». Виконавці: В. Соломін
(19:30) (домра), А. Друзюк (вокал), О. Боголюбов (клавішні), Є. Гариленко (бас-гітара), І. Рубанчук (барабани)
29
– Концерт квартету Лаури Марті. Виконавці: Л. Марті (вокал),
(19:30) Н. Лебедєва (клавішні), І. Закус (бас), О. Лебеденко (барабани)
На сцені Київського національного академічного театру оперети:
13

– «Разговор настоящих мужчин» (неігрова вистава (творча
зустріч з глядачами) за участю з.а. України О. Горбунова та
з.а. АРК А. Сеїтаблаєва)

У приміщенні Національного музею мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:
31

– Концерт класичної музики у виконанні камерного ансамблю
«Avanti+»

У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Лаврська, 16):
11

– «Грані сучасного піанізму. Бароко і модерн». Сольна програ21

ма К. Товстухи (фортепіано)

В ИСТАВКИ
Національний музей історії України:
– «Різдвяний вертеп» (інсталяція)
– «Вбрання Давньої Русі. Історична реконструкція та археологія»
протягом – «З історії грошового обігу в Україні»
до 16
з 25

місяця

– Виставковий проект «Відкриті фонди» (твори з фондів
музею, що раніше не експонувалися)
– Археологічна виставка «Стародавній Іскоростень. Витоки
слов’янської державності»
Національний заповідник «Софія Київська»:
протягом
місяця

до 20
протягом
місяця

протягом
місяця
протягом
місяця

протягом
місяця

Виставкові зали «Хлібня»
– «Архітектура і мистецтво України кінця 1950–1960 років»
– «Великі сподівання. Українське мистецтво 1960-х років»
Будинок митрополита
– Підсумкова виставка Міжнародного іконописного симпозіуму
– «Світ і світло української ікони». Виставка сучасних іконописних творів А. Дем’янчука (м. Львів), О. Охапкіна
(м. Олександрія, Кіровоградська обл.), Л. Денисенка (Австралія) з колекції вченого, мистецтвознавця, письменника
Д. Степовика
– «Різдвяні зустрічі». Художня емаль Т. і С. Колечки
(м. Київ)
Трапезна церква
− «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські
храми Києва»
Південна вежа Софійського собору
– «Володимир Великий – творець Української держави».
Виставка до 1000-ліття упокоєння Святого рівноапостольного
князя
Київського
Володимира
Великого
(бл. 956−15.07.1015)
У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовського»:
– «В гості до іграшки ХХ століття»

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
протягом

– «Друковано в святій Успенській Києво-Печерській ла22

місяця
врі» (до 400-річчя заснування друкарні Києво-Печерської
(корпус № 4) лаври)
(корпус № 1) − «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колек-

ції
Національного
Києво-Печерського
історикокультурного заповідника)»
(корпус № 3) – «Шлях до Світла». Виставка до 1000-ліття упокоєння
Святого
рівноапостольного
князя
Київського
Володимира Великого (бл. 956−15.07.1015)
(корпус № 4) – Міжмузейний виставковий проект «Світ української
ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного
мистецтва X−XIX ст.)
Національний художній музей України:
– «Зимові свята в Національному художньому музеї Украї(12:00)
ни» (майстер-класи)
протягом – «Мистецтво українських шістдесятників. Можливість мумісяця
зею»
3, 10, 17

Національний музей літератури України:
– «Ні, наші музи не мовчать!». Виставка творчості воїнів
АТО (в рамках благодійного проекту «На цій землі нас не
здолать!»)
протягом – Виставка «Зима за вікнами із пензлем ходить» творчих
місяця
робіт вихованців Центру творчості дітей та юнацтва
«Шевченківець» м. Києва
– Мистецька виставка «Чарівні барви гобелена» членів
Національної спілки художників України А. Корольова і
Н. Лисенко та учнів Київської дитячої художньої школи
№3
– Літературна виставка до 145-річчя від дня народження
українського письменника, перекладача Агатангела
Кримського (спільно з Інститутом літератури ім. Т. Г.
Шевченка НАН України, Інститутом сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН України, Татарським центром
культури та ремесел «Тамга»)
– Літературно-мистецька виставка «Мистецька хуртовина»
у рамках новорічно-різдвяної програми «Небо зірку
посилає...»
– Літературна виставка «Світло Віри Вовк» (до 90-річчя від
дня народження української письменниці Віри Вовк)
до 20

Київський національний музей російського мистецтва:
до 15

– «L’uomo universale». Живопис Д. Корсуня та Ю. Вакуленка
(спільно з Національною академією образотворчого
мистецтва і архітектури)
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до 22

– «Genius Loci». Виставка, присвячена 95-річчю від дня
народження італійського поета, художника, скульптора,
письменника, сценариста Т. Гуерри (1920–2012)

Національний музей Т. Шевченка:
до 17

5–17
з 19
19–25

– Різдвяна виставка робіт учнів Київської дитячої академії
мистецтв
– Живопис К. Дудник
– «Креативна книга» (виставка вишиваної книги)
– Живопис К. Ярмолюк (м. Харків)
– «Білий-білий сніг». Живопис, інсталяція М. Ващук (м. Київ)

Національний музей українського народного декоративного мистецтва:
– Декоративна кераміка н.х. України Д. Головка (1905–
1978). До 110-ї річниці від дня народження митця
– «Різдвяні дзвоники». Новорічно-різдвяна виставка творів
до 21
декоративно-ужиткового мистецтва (з колекції музею)
протягом – «Скриня у побуті української родини» (23 скрині ХVІІІ –
місяця
початку ХХІ ст., оздоблені поліхромним розписом та
різьбленим орнаментом, предмети інтер’єру, побутові речі
з колекції музею)
до 20

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:
до 11

– «Лялька-Варварка». Виставка творів майстра декоративноужиткового мистецтва України В. Мацелли (до 90-річчя від
дня народження майстрині)

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:
до 10
до 11
до 21
з 22

– «Майдан: від незалежності до свободи» (до 25-річчя революції «На граніті»)
– Виставка романтичного та імпресіоністичного пейзажу
– «Різдвяна казка кінця ХІХ ст.» (жіночі вбрання та аксесуари
з Музею історії моди М. Іванової)
– «Українсько-латвійський діалог». Живопис

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей історії міста Києва»):
до 18

до 26

– «Двічі через океан». Живопис та графіка М. Кричевського
(Україна – Франція), В. Кричевського (Україна – США), К.
Кричевської-Росандич (Україна – США), О. Овчиннікової
(Україна – США)
– «Таємниці лялькового горища». Виставка авторських ляльок, ялинкових іграшок, сувенірів, мініатюр
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Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музейно-виставкового центру «Музей
історії міста Києва»):
до 14

– «Малюють діти». Виставка творчих робіт дітей – учасників
всеукраїнських конкурсів «Історія і уроки Голокосту»

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України:
– «Новий рік. Ми сильні – поки ми пам’ятаємо». Автор
виставки – художник В. Клюзко (Україна–США)
протягом − «Лесь Курбас. Людина, яка була театром»
до 19

місяця

– «Живії струни України» (з колекції українських народних
музичних інструментів)
– Виставка дитячих художніх робіт на різдвяну тематику, в
рамках акції «Від Миколая до Стрітення»
Будинок-музей М. Заньковецької:
протягом
місяця

– Виставка фотографії та документів до 175-річчя від дня
народження письменника, театрального і культурногромадського діяча М. Старицького (1840–1904)
– Виставка, присвячена 170-річчю від дня народження драматурга, актора, режисера, театрального діяча І. КарпенкаКарого (Тобілевич; 1845−1907)
− «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.»
– «Різдво в картинах і мініатюрах художниці Марії Томен»
(м. Київ)

Музей книги і друкарства України:
– Виставка з фондів Музею книги і друкарства України,
Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України та
приватних колекцій. До 750-річчя від дня народження
класика італійського Відродження Данте Аліг’єрі (1265–
1321)
– «Естетика обкладинки»
з 20
протягом – «Західноєвропейська гравюра XVI–XVIII ст. зі збірки
місяця
Львівського музею історії релігії»
до 18

Музей сучасного мистецтва України:
до 31

– «Київ. Три сторінки з колекції музею». Виставка творів
художників київської школи живопису

Музей однієї вулиці:
протягом
місяця

− Виставка «Масони і містики старого Києва»
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Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,
П. Саксаганського, М. Старицького:
до 15
з 27

– «З відстанню у півстоліття». Живопис М. Дмітруха та
П. Швачка (м. Тернопіль) (Музей Лесі Українки)
– «Три чверті неба». Живопис М. Луніва (м. Київ)

Музей гетьманства:
до 20

3–23

– «І таке Різдво». Виставка різдвяного декору для вашої оселі
від С. Демчук (м. Київ)
– «Різдвяна Україна». С. Вавілова, О. Ягодка (декор, м. Київ)
– Графіка з.х. України В. Сидорука (пам’яті художника)

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
протягом
місяця

– «У "Будяках", "Реп’яхах", "Ґедзях"…». Виставка шаржів
та карикатур на М. Грушевського

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського:
з5

– «В житті неправді ніколи не служив». До 175-річчя від дня
народження українського етнографа, громадського діяча,
економіста Т. Р. Рильського (1841–1902), батька
М. Рильського

Центральний будинок художника НСХУ:
до 17

– Всеукраїнська різдвяна художня виставка

Г АЛЕРЕЇ К ИЄВА
«АВС-арт»:
до 16

– «Срібне сяйво зими». Живопис народних художників
України А. Кашшая, І. Марчука, В. Патика, В. Ковтуна, н.х.
СРСР С. Григор’єва, заслужених художників України
С. Гнойового, О. Ясенєва, А. Борецького, В. Зарецького,
С. Савченка; графіка з.х. УРСР С. Гебус-Баранецької,
Б. Пікулицького, О. Гнатіва, Н. Каплиш, н.х. України М.
Гроха та ін.

Арт-простір «Bereznitsky Aesthetics» (вул. Воздвиженська, 34):
до 31

– «Scissors Plot». Коллажі О. Чичкан (м. Київ)

Арт-центр Я. Гретера:
до 31

– «Ліс. Пісня». Живопис Д. Ореста (м. Львів)

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА:
з 19

– Виставка колажів О. Муратова (м. Київ)
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«Dymchuk Gallery»:
до 17
з 21

– Виставка творів В. Наумця (м. Кельн, Німеччина) та
APL315 (м. Одеса) в рамках проекту «Сузір’я/Constellations»
– «Кантрі-хоррор». Персональна виставка творів А. Подерв’янської (м. Київ)

«КалитаАртКлуб»:
до 7

– «Моє єврейське щастя». Виставка текстильної будуарної
ляльки О. Цюпи (за твором Шолом-Алейхема «Тев’ємолочник»)

«Карась Галерея»:
до 26

– Х Ювілейна виставка проекту «А4, кулькова ручка» (700
робіт, 250 авторів)

«Митець»:
11–20
21–30

– Виставка сучасних українських художників (живопис,
графіка)
– Т. Діденко. Графіка (м. Київ)

«НЮ АРТ»:
до 23

– «Одесити у Києві». Живопис П. Волокидіна,
О. Шовкуненка, Д. Крайнєва, М. Жука, В. Хруща,
Ю. Єгорова, В. Стрельникова, С. Чаркіна та ін.

PinchukArtCentre:
протягом
місяця

– Групова виставка творів 16 українських художників,
номінованих на премію PinchukArtCentre у 2015 р.
(загальнонаціональна премія у сфері сучасного мистецтва,
яка присуджується молодим українським художникам у
віці до 35 років)
– «Патріоти. Громадяни. Коханці...». Персональна виставка
творів колумбійського художника К. Мотти, одного з володарів Головної премії Future Generation Art Prize 2014

«Парсуна»:
до 16

– «LITHO». Літографії та емалі О. Стратійчук (м. Київ)
– «Різдвяні історії». Авторські ляльки українських художників

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):
протягом
місяця

– «Загадковий Київ Олекси Захарчука». Живопис, пастель, малюнок з.х. України О. Захарчука (1929–2013)

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»:
до 28

–

«Свято

в

місті».

Виставка
27

живопису

українських

художників
– Виставка офортів В. Половця. Презентація видання
пам’ятки давньоруської літератури «Слово о полку Ігоревім»
з ілюстраціями художника

з 28

«Триптих Арт»:
– «Різдвяний дивертисмент». Живопис, графіка, скульптура
художників галереї
– «Лінії життя». Емалі О. Коваля (м. Київ)

до 12
13–26

Центр української культури та мистецтва:
− V Свято новорічної іграшки

до 16
«ЦЕХ»:

протягом
місяця

− «Лето». Живопис Р. Мірзоєва (м. Миколаїв)

«Щербенко Арт Центр»:
– «Moved On!». Виставка творів М. Вайди, Т. ГершуніГалаган, С. Кайдака, А. Копиці, Б. Корн, А. Максименко,
Л. Маркосяна, О. Пиж, О. Секереш, Р. Тремби, В. Трубиної
(спільно з представництвом Міжнародної організації з
міграції в Україні)

до 16

«Я Галерея»:
до 6

– «Барокова вечеря». Виставка творів О. Бланк (м. Київ)

У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Лаврська, 16):
до 10

– ««Новорічний калейдоскоп». Виставка творів А. Чакір та
Р. Недопаки (м. Одеса)

К АЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ ’ ЯТНИХ ДАТ
С ІЧЕНЬ
Серед дат, що відзначатимуться:
01.01
22.01
27.01
29.01

–
–
–
–
–

Новорічне свято
Всесвітній день миру
День Соборності України
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
День пам’яті героїв Крут
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***
1 – 160 років від дня народження Вітошинського Модеста Петровича,
українського співака (баритон; 1856–1901).
– 150 років від дня народження Залозного Петра Федоровича, українського письменника, мовознавця, філолога, педагога (1866–1921).
– 120 років від дня народження Касіяна Василя Ілліча, українського
графіка, ученого, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча, народного
художника СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Державної премії СРСР
та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1896–1976).
– 100 років від дня народження Хвилі Степана, українського живописця
в Австралії (1916–2006).
– 80 років від дня народження Капелюха Миколи Кононовича, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева),
заслуженого майстра народної творчості України (1936–2008).
– 70 років від дня народження Вільшука Василя Михайловича, українського скульптора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1946).
– 70 років від дня народження Маренича Валерія Петровича, українського співака, музиканта, композитора, народного артиста України (1946).
– 70 років від дня народження Рожкова Валентина Федоровича, українського актора оперети, народного артиста України (1946).
– 65 років від дня народження Ілляшенка Михайла Васильовича, українського режисера театру, заслуженого діяча мистецтв України (1951).
– 65 років від дня народження Михайленко Олени Миколаївни, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво), педагога, заслуженого працівника культури України (1951–2013).
– 65 років від дня народження Щегельського Антона Григоровича,
українського прозаїка, поета, гумориста (1951).
– 60 років від дня народження Горбатюка Василя Івановича, українського прозаїка (1956).
– 60 років від дня народження Марчука Анатолія Петровича, українського живописця, графіка, громадського діяча, заслуженого художника України (1956).
– 55 років від дня народження Балагури Олександра Миколайовича,
українського та італійського режисера-документаліста (1961).
– 50 років від дня народження Павліка Віктора Франковича, українського естрадного співака, гітариста, заслуженого артиста України (1966).
2 – 175 років від дня народження Рильського Тадея Розеславовича,
українського культурно-освітнього діяча, етнографа (1841–1902).
– 90 років від дня народження Віри Вовк (справж.– Селянська Віра Остапівна), української поетеси, прозаїка, літературознавця, драматурга, перекладача у Бразилії, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка
(1926).
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– 85 років від дня народження Давидова Миколи Андрійовича, українського баяніста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1931).
– 80 років від дня народження Крижанівського Андрія Степановича,
українського письменника-гумориста, сатирика (1936–1989).
– 75 років від дня народження Ганулича Володимира Костянтиновича,
українського прозаїка, поета, публіциста (1941).
– 60 років від дня народження Вертинського Олексія Сергійовича,
українського актора театру і кіно, народного артиста України (1956).
3 – 70 років від дня народження Федоришина Остапа Васильовича, укра-їнського театрального режисера, журналіста, педагога, заслуженого діяча
мистецтв України (1946).
5 – 55 років від дня народження Юсипчук Наталії Володимирівни, українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (малярство на склі), заслуженого майстра народної творчості України (1961).
6 – 75 років від дня народження Чубач Ганни Панасівни, української
поетеси, заслуженого діяча мистецтв України (1941).
− 60 років від дня народження Сороки Петра Івановича, українського
поета, прозаїка, літературознавця (1956).
♦ 170 років з часу написання Т. Г. Шевченком вірша «Заповіт» (1846).
7 – 160 років від дня народження Шкрібляка Василя Юрійовича, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє різьблення по
дереву; 1856–1928).
8 – 130 років від дня народження Шкурата Степана Йосиповича, українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР, заслуженого артиста
РРФСР (1886–1973).
9 – 120 років від дня народження Шагайди (справж. – Шагадин) Степана Васильовича, українського актора театру і кіно (1896–1938).
– 80 років від дня народження Пепи Вадима Івановича, українського
поета, прозаїка, журналіста, сценариста, перекладача (1936).
– 60 років від дня народження Прусса Валерія Валентиновича, українського актора театру і кіно, народного артиста України (1956).
10 – 135 років від дня народження Павловського Феофана Венедиктовича, українського та російського оперного співака (баритон), режисера (1881–
1936).
– 110 років від дня народження Рахліна Натана Григоровича, українського диригента, педагога, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1906–1979).
– 100 років від дня народження Непийпива Василя Гнатовича, українського живописця, графіка, народного художника України (1916–2007).
11 – 75 років від дня народження Басанця Валерія Лукича, українського живописця, графіка, скульптора, заслуженого художника України (1941).
– 65 років від дня народження Криволап Ольги Григорівни, українського композитора, піаністки, педагога (1951).
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– 55 років від дня народження Гайденка Ігоря Анатолійовича, українського композитора, педагога (1961).
– 100 років від дня смерті Леся Мартовича (Олекса Семенович), українського письменника, громадсько-культурного діяча у Галичині (1871–1916).
12 – 65 років від дня народження Таякіної Тетяни Олексіївни, української артистки балету, педагога, народної артистки СРСР, лауреата Державної
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1951).
13 – 135 років від дня народження Лотоцького Антіна Львовича, українського поета, прозаїка, журналіста, видавця, педагога, громадського діяча
(1881–1949).
– 120 років від дня народження Брауна Володимира Олександровича,
українського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1896–1957).
– 110 років від дня народження Козерацького Василя Федосійовича,
українського співака (драматичний тенор), педагога, народного артиста УРСР
(1906–1982).
– 80 років від дня народження Захарченка Василя Івановича, українського прозаїка, публіциста, заслуженого працівника культури України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1936).
14 – 130 років від дня народження Калинця Сильвестра Михайловича,
українського поета, прозаїка, драматурга, першого перекладача португальською
мовою поезій Т. Г. Шевченка (1886–1946).
– 85 років від дня народження Дідурка Ігоря Олександровича, українського балетмейстера, заслуженого діяча мистецтв України (1931).
– 85 років від дня народження Лози Адольфа Івановича, українського
живописця, народного художника України (1931–2004).
– 80 років від дня народження Дацея Василя Васильовича, українського
прозаїка, драматурга у Словаччині (1936).
15 – 145 років від дня народження Кримського Агатангела Юхимовича
(Євтимович), українського сходознавця, етнографа, фольклориста, поета, мовознавця, філолога, перекладача-поліглота кримськотатарського походження, одного з організаторів Академії наук України (1871–1942).
– 70 років від дня народження Бойко Валентини Володимирівни, української актриси театру, народної артистки України (1946).
– 65 років від дня народження Загрійчука Анатолія Леонідовича, українського поета, прозаїка, священика, педагога (1951–2014).
16 – 170 років від дня народження Стефурака Степана, українського актора, одного з визначних коміків галицької сцени (1846–1888).
– 85 років від дня народження Дробного Івана Семеновича, українського поета, прозаїка, літературознавця (1931).
– 60 років від дня народження Дяченко Лідії Олексіївни, української
актриси театру, народної артистки України (1956).
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– 60 років від дня народження Піддубного Сергія Васильовича, українського прозаїка, журналіста, публіциста, перекладача, етнографа, історикакраєзнавця (1956).
– 55 років від дня народження Дерюгіна Віктора Івановича, українського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1961).
17 – 115 років від дня народження Епіка Григорія Даниловича, українського письменника, публіциста, перекладача (1901–1937).
18 – 150 років від дня народження Давидовського Григорія Митрофановича, українського хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого
артиста УРСР (1866–1952).
– 80 років від дня народження Жупанина Степана Ілліча, українського
поета, перекладача, педагога, заслуженого працівника народної освіти України
(1936–2005).
– 80 років від дня народження Малишевського Ігоря Юрійовича, українського прозаїка, публіциста, кінодраматурга, заслуженого журналіста України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1936–2015).
– 50 років від дня смерті Юри Гната Петровича, українського актора театру і кіно, театрального режисера, громадського діяча, народного артиста
СРСР, лауреата державних премій СРСР (1888–1966).
19 – 155 років від дня народження Павлуцького Григорія Григоровича,
українського мистецтвознавця, дослідника стародавнього українського зодчества, іконопису, художника, педагога, культурно-освітнього діяча (1861–1924).
– 135 років від дня народження Павленко Параски Миколаївни, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис;
1881–1983).
– 85 років від дня народження Зінич (Шипунова) Світлани Георгіївни,
українського кінознавця (1931).
– 80 років від дня народження Сергієнка Роллана Петровича, українського кінорежисера, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка
(1936).
– 80 років від дня народження Сіренка Михайла Петровича, українського актора, кінорежисера, кінокритика, поета, педагога, заслуженого працівника культури України (1936).
20 – 95 років від дня народження Бебешко Марії Іванівни, української
театральної актриси, заслуженої артистки України (1921).
– 80 років від дня народження Пацери Віталія Володимировича, українського композитора, педагога (1936).
– 55 років від дня народження Шевченка Євгена Ігоровича, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву), мистецтвознавця, громадського та культурного діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1961).
21 – 120 років від дня народження Дяченка Григорія, українського композитора, оперного співака (тенор), хорового диригента (1896–після 1959).
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– 90 років від дня народження Королевич Нінелі Федорівни, українського бібліографа, літературо- і бібліографознавця, педагога (1926–1913).
– 85 років від дня народження Тарнавського Мар’яна Гнатовича, українського майстра декоративно-ужиткового (гутне скло) та монументального
мистецтва, живописця, заслуженого художника України (1931).
– 80 років від дня народження Берези Василя Панасовича, українського
науковця, педагога, поета, перекладача, заслуженого працівника культури
України і Польщі (1936–2013).
– 55 років від дня народження Кавацюка Івана Михайловича, українського музиканта, народного артиста України (1961).
22 – 100 років від дня народження Нарбута Данила Георгійовича, українського художника театру, живописця, народного художника України, лауреата
Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1916–1998).
23 – 110 років від дня народження Добровольського Віктора Миколайовича, українського актора театру і кіно, народного артиста СРСР, лауреата
Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1906–
1984).
– 95 років від дня смерті Леонтовича Миколи Дмитровича, українського композитора, хорового диригента, музично-громадського діяча, педагога,
збирача музичного фольклору (1877–1921).
24 – 110 років від дня народження Орлянкіна Валентина Івановича,
українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата
Державної премії СРСР (1906–1999).
– 75 років від дня народження Покальчука Юрія Володимировича,
українського прозаїка, перекладача, критика, поета, сценариста (1941–2008).
– 55 років від дня народження Ірванця Олександра Васильовича, українського поета, прозаїка, драматурга, критика та перекладача (1961).
25 – 85 років від дня народження Цимбаліста Віктора Петровича, українського актора театру і кіно, народного артиста України (1931−1998).
26 – 90 років від дня народження Філімонова Сергія Івановича, українського актора театру і кіно, народного артиста України (1926–2004).
– 75 років від дня народження Сича Михайла Семеновича, українського
поета, критика, перекладача, журналіста, художника (1941–2012).
27 – 145 років від дня народження Филипчака Івана, українського прозаїка, педагога, краєзнавця, культурного діяча (1871–1945).
– 125 років від дня народження Тичини Павла Григоровича, українського поета, перекладача, публіциста, державного і громадського діяча, Героя
Соціалістичної Праці, лауреата Державної премії СРСР та Державної премії
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1891–1967).
– 105 років від дня народження Гончара Івана Макаровича, українського скульптора, живописця, графіка, етнографа, колекціонера, народного художника України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1911–
1993).
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– 90 років від дня народження Єгорова Юрія Миколайовича, українського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1926–2008).
28 − 60 років від дня народження Тимошика Миколи Степановича,
українського прозаїка, публіциста, літературознавця (1956).
– 55 років від дня народження Раковського Віктора Геннадійовича,
українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (самчиківський
розпис), педагога (1961).
29 – 95 років від дня народження Равицького Миколи Петровича, українського режисера, театрального діяча, народного артиста України (1921–1998).
– 75 років від дня народження Івченка Бориса Вікторовича, українського кінорежисера, актора (1941–1990).
30 – 75 років від дня народження Фольварочного Василя Івановича, укра-їнського поета, прозаїка, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України
(1941).
– 65 років від дня народження Максименка Альфреда Віталійовича,
українського графіка, живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1951).
31 – 75 років від дня народження Турбовського Володимира Кириловича, українського флейтиста, педагога, заслуженого артиста України (1941).
– 55 років від дня народження Жирка Тараса Володимировича, українського актора театру і кіно, режисера, заслуженого артиста України (1961).
♦ Цього місяця минає 175 років від дня народження Куїнджі Архипа
Івановича, українського та російського живописця-пейзажиста, мистецького
діяча, педагога грецького походження, уродженця м. Маріуполя (1841, за іншою версією1842–1910).
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