
Виставкова зала Національного культурного центру 
України в Москві



Відкриття виставки гобеленів народної художниці 
України, академіка Української академії архітектури  

Людмили Жоголь

Персональна виставка українського рушника та костюма 
«Жива традиція» заслуженого художника України 

Олександри Теліженко

Народний художник України Ніна Саєнко 
представляє виставку своєї родини «Золото роду»

Відкриття персональної виставки живопису члена Спілки 
художників Російської Федерації, члена Національної 
спілки художників України Степана Химочки (другий 
ліворуч) «Від скіфських степів до безмежжя Всесвіту»



Відкриття художньої виставки до Дня слов’янської 
писемності «Слов’янський світ»

Виставка українських художників-керамістів  
«Глиняна казка»

Концерт веде заслужена артистка України Любов Богдан

Вечір пам’яті заслуженої артистки України Любові Богдан 
(5.06.1960 – 12.12.2008)



Міжнародна хорова капела «Славутич» Культурного 
центру України в Москві під керівництвом заслуженого 

артиста України Олександра Сьомаки

Олександр Сьомака (05.10.1949 – 03.09.2009 ) – таким він 
назавжди залишиться в нашій пам’яті

Українська народна хорова капела Москви. Художній 
керівник – заслужений працівник культури Росії та 

заслужений працівник культури України 
Вікторія Скопенко

Художній керівник Національного академічного 
українського народного хору ім. Г. Верьовки Анатолій 

Авдієвський на урочистому відкритті
Фестивалю «Сорочинський ярмарок у Москві»



Cимфонічний оркестр Полтавського академічного 
обласного музично-драматичного театру імені М. Гоголя 

під керівництвом народного артиста України Віталія 
Скакуна

Урочисте відкриття Першого Фестивалю української і 
російської академічної музики пам’яті Івана Карабиця 

«Vivere Memento»

Презентація Усинської національної культурної 
організації «Дніпро» та концерт фольклорного гурту 

«Червона калина» з Республіки Комі

Презентація Лазаревського центру української культури 
м. Сочі, присвячена 15-й річниці створення організації



Урочистий фінал сімейного свята
«Обличчя української родини в Росії»

А. Народний фольклорний ансамбль «Камишинка»
(с. Камишова Смидовицького району Єврейської 

автономної області)

Хабаровський український хор «Батьківська криниця»

Український народний хор ім. Анатолія Криля «Горлиця» 
(м. Хабаровськ)



Вистава Національного академічного українського 
драматичного театру ім М. Заньковецької «Оповідання 
невідомої людини» за А.П. Чеховим. На сцені: Марія 

Шумейко, Юрій Чеков та Юрій Волинський

Театрознавець Борис Поюровський вітає актрису 
Національного академічного українського драматичного 
театру ім. М. Заньковецької Олександру Люту, яка зіграла 

на сцені Центру у виставах «Йонич» А. Чехова, «Ольга, 
дружина Франка» та «Актриса» Р. Горака

Народний артист України 
Остап Ступка у виставі Національного академічного 

драматичного театру ім. Івана Франка «На полі крові» за 
драмою Лесі Українки

Музично-драматичний український театр-антреприза 
«Еней» (Москва). Художній керівник - лауреат 

міжнародних конкурсів Микола Решетняк. Директор – 
лауреат міжнародних конкурсів Лариса Білан (ліворуч)



Вистава Харківського театру для дітей та юнацтва «Ніч 
перед Різдвом» за повістю Миколи Гоголя

Вистава Омського державного театру «Галерка»
«Шельменко-денщик» за однойменним твором

Г. Квітки-Основ’яненка

Літературно-мистецький вечір «Два кольори»

Літературно-мистецький концерт-презентація 
«Коктебель – територія щастя…»



Народна артистка України
Ані Лорак

Народний артист України Михайло Поплавський

Заслужена артистка 
України

Катерина Бужинська


