Культурна акція «Ніч музеїв 2019»
Центр сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» (лого)
майдан Свободи, 4
(головний корпус ХНУ ім. Каразіна,
вхід зі сторони спуску Пассіонарії)

М. «Університет», М. «Держпром»
(095) 8013083
12:00 — 23:00
Триває виставковий проект «Шлях Енея». Куратор – Борис Філоненко. В рамках виставки
відбудеться кураторська екскурсія та artist talk із митцями-учасниками.
О 20:30 в програмі аудіовізуальний перформанс "Симулятор мистецтва" від Sirakusy & vj
YNG.

Галерея «Мистецтво Слобожанщини» (лого)
(КЗ «ХООМЦКМ»)
майдан Свободи, 5
(Держпром, 4 під`їзд, 1 поверх)

М. «Держпром», М. «Університет»
11:00 – 22:30
11:00 - 22:30 – ІХ традиційна виставка студентів і викладачів Харківського
художнього училища «Дарую майстерність».
19:00 – 21:30 – Традиційна акція "арт-будильник", де усі бажаючі зможуть малювати
у стінах галереї на мольбертах.
20:00 – 21:30 – майстер клас з акварелі від авторів виставки «Дарую майстерність»
студентів Харківського художнього училища.
21:30 – 22:30 – Вистава «Ей, хто тут» по твору В. Сарояна (драма-притча) театру ім.
П.К. Саксаганського ( м. Біла Церква) (може відмінитися).
Заходи перед входом до галереї – відділу сучасного мистецтва «Мистецтво
Слобожанщини» ХООМЦКМ біля 4 під`їзду Держпрому:
19:00 – 19:30 – Виступ театру костюма «Аліса» КЗ «Харківський спеціальний
навчальний виховний комплекс» (глухо-німі діти покажуть хореографічні та
театральні номера, якість яких може посперечатися з професійними колективами);
19:30 – 20:00 – Вистава «Пригоди мімів» зразкового художнього колективу Театр
ляльок «Жили-Були» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості». Керівники Баженова О.К. та Соломко А.Я.;
20:00 – 20:30 – Виступ та майстер клас від танцювальної школи «Fast Feet Club»;
20:30 – 21:00 – Презентація кращих відеороликів конкурсу «Оберігаємо життя», який був
проведений ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» при підтримці Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації, Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради, Об’єднання профспілок Харківської області, кафедри «Охорона

праці та навколишнього середовища» Національного технічного університету «ХПІ» з
нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні;
21:00 – 21:30 – Виступ вокального ансамблю «Астері». Керівник Пащенко А.В.;
21:30 – 22:30 – Вистава «Ей, хто тут» по твору В. Сарояна (драма-притча) театру ім. П.К.
Саксаганського ( м. Біла Церква).

Музей місцевого самоврядування Харківщини (лого)
майдан Свободи, 5
(Держпром, 5 під`їзд)

М. «Держпром», М. «Університет»
(057) 7313568, (057) 7312094
11:00 – 17:00
16:00 – 17:00 – «Архітектурні візитки Харкова : застигла історія чи живі легенди?»
12:00; 14:00 – Екскурсії для відвідувачів

Громадський загальнодоступний музей «Обереги музичної Харківщини»
(лого)
пров. Трінклера,5а
(на першому поверсі клубу Харківського національного Університету Повітряних Сил
ім.Івана Кожедуба)
(для під’їзду – орієнтуватись на клуб ХНУПС ім.Івана.Кожедуба, який розташован навпроти
автостоянки у тупіку вулиці Весніна вздовж огороди міського парку ім.Горького в 100м. від
будинку адміністрації парку)

(093) 4063200, (057) 3924222
11:00 до 19:00
Заходи:
загальне ознайомлення з експозицією, що охоплює період ХІ, ХVІІІ, ХІХ
віків та з художньою галереєю музею
демонстрація роботи рідкісних раритетних зразків аудіо та відео апаратури
показ та прослуховування відеосюжетів про видатних харків’ян та про
музичні осередки міста
бажаючи мають змогу пограти на клавішних, струнних та духових
інструментах з експозиції музею
є можливість ознайомитись з рідкісною колекцією вінілових платівок з
записами класичної музики
на протязі всього часу роботи музею екскурсії проводить засновник та
керівник музею Юрій Леонідович Щербінін

Творча майстерня скульптора Пирогова В.В.
вул.Культури 9а.
М. «Наукова»
(095) 6703998

15:00 – 23:00
Наратив.Скульптура.Скульптор.
 знайомство з матеріалами (мануальне)
 глина, ліпка
 майстер-клас ліпки
 експозиція робіт
 теревені з автором

Харківський Літературний Музей (лого)
вул. Багалія, 6
М. «Пушкінська», М. «Архітектора Бекетова»
(057) 7660360, (050) 2872238
16:00 – до ранку
«1920 — 2019»
16:00 — 17:00 — відкриття акції «1920 — 2019». Сергій Жадан читає власні вірші
16:00 — 16:45 — «Як історія стає романом». Розмова зі Світланою Клімовою, авторкою
роману «Моя божевільна», та Мариною Куценко, дослідницею літпроцесу 1920-х років
16:00 — 19:00 — реставрація книг за запитом відвідувачів з фахівчинею від типографії
«Мадрид»
16:00 — 20:00 — бліц-екскурсії в музеї за графіком:
«Філософські пошуки Григорія Сковороди: революційна версія Павла Тичини»
«Проекти 1920-х: як із Харкова зробити Берлін»
«Проекти 1920-х: хай живе прилюдний поцілунок в голу грудь!»
«Проекти 1920-х: про Семенка мусять марсіани знать...»
«Проекти 1920-х: журнали «УЖ» та «Літературний ярмарок»
16:00 — 20:00 — «Супергерої 1920-х». Художній проект Арт-Центру Aza Nizi Maza. Дитячі
кураторські екскурсії
16:15 — 17:00 — «Як життєві сюжети стають художнім твором, як на основі художнього
твору написати сценарій». Перформативна лекція режисерки театру «Арабески» Світлани
Олешко
17:00 — 17:30 — «У пошуках супергероя». Дитяча вистава-перфоманс. Режисерка — Юліта
Ран
17:15 — 18:15 — «Кіно як засіб формування культурної пам’яті». Перформативна лекція
Дмитра Петренка, Дмитра Коновалова
17:30 — 18:30 — «Як створювався ЛітМузей: історія в картинках». Розмова з фундаторками
музею Іриною Григоренко, Світланою Клімовою, Ольгою Різниченко. Модератор — Олексій
Юрченко
18:00 — 19:30 — плейбек-театр «Живое зеркало» грає ситуації з життя митців 1920-х
18:00 — 19:00 — креативне письмо з Творчою Точкою
18:30 — 19:30 — «Журналістика. Для кого писали в 1920-ті й для кого пишуть зараз?»
Перформативна лекція Філіпа Диканя, Олександра Костенка
19:00 — 19:30 — «Ігри розуму». Перформативна лекція про гейміфікацію від Game Design
Team Lead компанії Plarium Вадима Сиволапа
19:30 — 20:10 — «Гейм-метаморфоза: як настільну гру перетворити на комп’ютерну (за
мотивами гри “Будинок Слово”)». Перформативна лекція від Юрія Яковлєва, директора
дитячої IT-школи Clever
20:00 — 22:00 — концерт Міська Барбари та «Alcohol Ukulele»

22:30 — 23:00 — «Особисте про будинок «Слово» з Інною Москвіною. Модераторка —
Марина Куценко
23:00 — до ранку Літературні ігри. www.litme.com.ua

Виставкові зали КЗ «ООМЦКМ» (лого)
вул. Пушкінська, 62
М. «Архітектора Бекетова» / М. «Пушкінська»
12:00 – 20:00
Виставка «Харківські старожитності» (1-й поверх) (колекція
старовинної
слобожанської вишивки та інсталяцій предметів українського побуту від Михайла
Попова)
12:00-20:00 Робота виставки
16:00-17:00 Презентація традицій виготовлення українського хліба від Ірини
Цихманової
Романс про минуле». Співає Люцина Хворост
Виставка «Дивовижна Україна: романтична країна»
(2-й поверх)
16:00 –17:00 Екскурсії для відвідувачів
17:00 –18:00 Інтерактивний квест
18:00 – 19:00 Дискусія «Атрактивність історії у сучасному суспільстві: романтичний
контекст історико-культурних та природних пам’яток»
19:00 – 20:00 Перегляд короткометражного фільму

ЛАБОРАТОРІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ХДАДМ (лого)
вул. Мистецтв, 11
(3-й корпус, 1-й поверх)

М. «Архітектора Бекетова», М. «Пушкінська»
(095) 6723310
16:00 – 21:00
Основна експозиція:
- Плакатна акція «100-річчя школи Баухаус»
- Дизайн мистецьких видань. майстерня проф. Лесняка В. І.

ХДАДМ Hudpromloft (лого)
вул. Мистецтв, 11
(3-й корпус, підвал)

М. «Архітектора Бекетова», М. «Пушкінська»
(096) 9188009, (097) 2178033

14:00 – 22:00
14:00 – 15:00 – Скетч-квест, у форматі «Urban Sketchers
15:00 – 15:30 – Перегляд начерків та нагорода
15:30 – 16:30 – «Жовтий кит» Авторське відео з життя у Китаї
16:30 –17:00 – Чайна церемонія від Максима Куща
17:00 – 18:00 – Стріт-арт. Олексій Орєхов. Презентація портфоліо з 1999 КУ-2 (А4) дискусія,
проекти, замовлення, огляд матеріалів, плани, чому він експерт.
18:00 – 18:30 – Відкриття виставки «Urban Sketchers
18:30 – 19:00 – Лекція від Ярослава Яковлєва «Участь у симпозіумі Urban Sketchers у
Чикаго» з презентацією відео-матеріалу.
19:00 – 19:30 – Лекція від Марії Целік,Андрія Павлова та Олесі Корніловой «Участь у
симпозіумі у Португалії з презентацією відеоматеріалу».
19:30 – 20:00 – Тихий аукціон начерків представлених на виставці «Urban Sketchers».
20:00 – 20:30 – Перформанс кураторської групи Костянтина Зоркина,
20:00 – 22:00 – Акустично-вокальний концерт
22:00 – 22:30 – Виступ школи перкусії «Ethno Drum’s»
22:00 – 23:00 – Фаєр шоу

Будинок Художника
Харківської організації Національної спілки художників України (лого)
вул. Дарвіна, 11
М. «Архітектора Бекетова»
16:00 – 22:00
Міжнародна виставка графіки «Графіка в Харкові»
Представлені 420 робіт: Німеччина, США, Чехія, Туреччина, Болгарія і країни Балтії
Екскурсії по виставці проводить мистецтвознавець, член НСХУ, Олег Коваль:
18:00 – Можливості технік графічного мистецтва
19:00 – Проекту «Графіка в Харкові» - 10 років, Історія проекту
20:00 – Прогулянка по виставці з мистецтвознавцем
19:30 – Зустріч з організаторами проекту та авторами робіт
18:00-21:00 — майстер-клас «Уроки стародавньої майстерності» - офорт і ліногравюра
В'ячеслав Христенко запрошує взяти особисту участь у печаті графічних робіт.
18:00-21:00 — майстер-клас «Майстерня гончара» проводить член НСХУ, гончар Віктор
Зеленський
18:00-21:00 — майстер-клас «Малюнок в чотири руки». Член НСХУ Ігор Чеботов запрошує
спробувати свої сили в малюнку разом з художником.

ОКЗ «Харківський художній музей» (лого)
вул.. Жон Мироносиць, 9, 11
М. «Архітектора Бекетова»

13:00 – 21:30 (вхід до 21:00)
Розклад заходів:
10:00 – 13:00 – Пленер «Вулицями Харкова»
13:00 – 21:30 – Конкурс музейного селфі
14:00 – Підведення підсумків та нагородження переможців
пленеру «Вулицями Харкова»
14:00 – Лекція-екскурсія «Лицарі бездомного ордену. Портрет Павла І
В. Боровиковського» з циклу «Полотна розкривають таємниці»
14:00 – «Three boys. Piano». Концерт учнів ДМШ № 12 ім. К.І. Шульженко
14:00 – 21:30 – Акція «Подаруй картині раму». Ж.Б. Кіндерманс «Пейзаж з містком»
15:00 – 20:00 – Арт-шоу «ESTAMP»
15:00 – 17:00 – Майстер-клас від Наталії Горошко «Слобожанський сувенір»
15:00 – 20:00 – Виставка дитячого малюнку «Нащадки великого майстра»
до ювілею І.Ю. Рєпіна
16:00 – Авторська екскурсія від директора музею Валентини Мизгіної
17:00 – 20:00 – Концерт «Музичний калейдоскоп»
17:00 – Презентація творчої майстерні Олесі Вакуленко
19:00 – Малий театр маріонеток в гостях у художнього музею. Вистава "Натюрморт".
Режисер Валерій Дзех.
Розклад безкоштовних екскурсій:
15-00
Цикл бліц-екскурсій «Твори І.Ю. Рєпіна, Т.Г. Шевченка, С.І. Васильківського в колекції
ХХМ» до ювілеїв митців
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Українське та російське мистецтво XVI – поч. ХХ ст.»
17:00, 19:00
«Західноєвропейське мистецтво XV – XIХ ст.»
15:00, 17:00, 19:00
«А белизной своей он превосходит снег и иней…»
16:00, 18:00
«Українське народне мистецтво» з колекції ХХМ
Вхід безкоштовний до всіх експозицій, крім виставки «А белизной своей он превосходит снег
и иней…». Фарфор ХVІІІ – поч. ХХ ст.

Муніципальна галерея/ARTпідвал МГ (лого)(лого)
вул. Чернишевська, 15
М. Архітектора Бекетова,

(057) 7061620, (050) 6544915
17:00 — 23:00
ARTпідвал МГ:
17:30 –21:00 Створення інтерактивної інсталяції "Introspection" (Наталля Попова)
... залиш послання світу і оточуючим, запускаючи лелеку у небо
19:00 – 21:00 Презентація проекту «Слова, які мені потрібні» АниЗур/Київ
Інтерактивний медіа-проект про уразливість і потреби в схваленні. За допомогою
паперових оголошень, розклеєних на вулицях міста художниця дізнається про те, чого ми
хочемо від своїх близьких, але боїмося в цьому зізнатися
19:20 – Перформанс АниЗур «Голоси»
Основна зала МГ:
17:00 - 23:00 – живописний проект Ірини Ільїнської «Вільний простір»
Я говорю мовою кольорів і композиції. Я ціную традиції своєї країни, тому використовую у
своїх роботах мотиви українських орнаментів...
21:20-22:00;
22:20-23:00 – Dark&Stormy Movie Night, San Francisco - Kharkiv transit – Дві збірки короткого
метру на англійській мові
Біля входу до галереї:
- один з об'єктів Анастасії Худякової з проекту «Палити не модно»
(Данний проект вже був реалізован на фестивалі Non Stop Media 2018)
Мій проект спрямований на впровадження сучасного мистецтва «в народ». Я даю
можливість всім бажаючим прийняти участь у створенні твору, проявити себе, і водночас
замислитись над тим, чи потрібно людині взагалі палити…
(Об'єкти розкидані по усім установам-учасницям акції)
- Вертикальна конструкція з картонних циліндрів від дизайнера Андрія Ільницького
«Менгір»
Аналогія на стародавні менгіри, давня мудрість предків, таємничі споруди з каменів,
розкидані по всьому світу, точне призначення достаменно невідоме. Деякі з можливих
значень - світове дерево, що пов'язує собою простір ідей, та фізичний простір
20:00 – Концерт-презентація «Відверта» від Олександри Малацковской з перформативними
елементами (слова та музика: Олександра Малацковска, режисер:Ольга Зубкова)
" Вiдверта "- перший сольний авторський альбом української композиторки і вокалістки
Олександри Малацковской. Фортепіано і голос розповідають відверті історії про кохання,
не прикриті ковдрою і не задушені рамками розуму - це ті історії, які знайомі кожному, і які
на залишать байдужим жодне людське серце, здатне на почуття.

КЗ «Харківський історичний музей імені М.Ф. Cумцова» (лого)
вул. Університетська, 5
М. «Історичний музей», М. «Майдан Конституції»
(057) 7313568, (057) 7312094
11:00 – 19:00
11:00 – 14:00 Святкові заходи на площі Конституції біля музею:
Виступ дитячих творчих колективів ЦДЮТ № 1 Харківської обласної ради.

«Містечко майстрів» (майстер-шоу з орігамі, коцарства, кукли –мотанки та писанкарства).
Рицарські турніри.
Інтерактивна екскурсія «Українське весілля».
«Стрибок у минуле (дивна археологія)»: Щось чули про археологію але не знаєте як саме
вивчають старожитності? Мріяли в дитинстві стати мандрівником у минуле? Якщо так, то вам
саме на цей захід. Ця зустріч буде цікава і дітям і дорослим, оскільки вона знайомить з
археологією як наукою, розповідає що, як і для чого науковці досліджують в культурних
нашаруваннях ґрунту. Разом ми будемо робити перші спроби у дослідженні давніх артефактів.
15:00 – 16:00 – «Сторінками історії Харкова» екскурсія по центральній площі старого
Харкова.
Актовий зал музею ІІ поверх (вхід до 50 осіб):
11:30 – 12:30 – захід для дітей та дорослих «Нічого не треба, крім шоколаду», під час якого
відвідувачі зможуть дізнатися як з’явився шоколад, хто такі шоколадні королі, а також
шоколатьє і шоколатерії.
13:00 – 14:00 «Модні жіночі силуети. ХІХ століття»
Сьогодні головне в одязі - зручність, а в 19 ст. все було по-іншому. На першому місці була
жіночість. Саме в цей період завершився процес створення єдиного європейського костюму.
Порядна жінка повинна була за добу змінити, якнайменше 7 костюмів: ранковий, до сніданку,
для прогулянки або візитів, до обіду, вечірній, нічний. Ще існували наряди для особистих
випадків... Дізнатися про мінливий модний жіночий силует 19сторіччя запрошуються всі
бажаючі.
14:30 – 15:30 – «Музейні дива, або речі, про які забули». Інтерактивний захід, під час якого
відвідувачів очікує зустріч із речами, які давно вийшли з ужитку і стали вже антикварною
рідкістю, та із предметами, здавалося би, знайомими, але такими незвичними і дивовижними
у їх первинному вигляді. Бажаючи зможуть випробувати свої знання та кмітливість і
визначити назву цих старожитностей а також їх призначення. Також наші гості зможуть
дізнатися про історію виникнення та розповсюдження цих речей.
16:00 – 17:00 – «Щоденник мандрівника». Захід, на який запрошуються ті, хто бажає
дізнатися як подорожували по поштовому тракту, про суперечки, що точились у суспільстві,
навколо будівництва залізничних доріг та труднощі, з якими стикалися мандрівники. Під час
заходу можна буде ознайомитися з речами, що оточували мандрівників, і здійснити подорож
по різним куточкам Харківщини, завдяки демонстрації поштових листівок з фондової збірки
музею.
18:00 – 19:00 – «Історія відеоігор: короткий посібник з захоплення Світу», захід про те ,
як з’явилися відеоігри і в чому полягає такий великий попит у захваті ігровою індустрією нині.
Фойє І поверху (вхід до 30 осіб)
13:00 – 14:30 – «А я милу пізнаю за…». Лекція за матеріалами археологічних досліджень, під
час якої можна дізнатися як люди у давнину за одягом, складом вбрання, набором прикрас
визначали етнічне походження, сімейне положення, кількість дітей, їх стать та вік, соціально
та майнове становище.
15:00 – 16:30 – «Герроси Харківщини. Аристократичні могильники скіфської доби
поблизу Харкова». Відеопрезентація, з якої можна дізнатися про розкопки Пісочинського
кургану, де були виявлені найбагатші поховання скіфського часу на Харківщині та знайдені
численні золоті вироби: зброя, предмети кінського обладунку, предмети побуту тощо.
17:00 – 18:30 – «Повсякдення харків’ян у роки НЕПу». Запрошуємо всіх цікавих зазирнути
за ширму повсякденного життя людей у 1920-ті роки.
16:00 – 17:00 – Квест: «У пошуках скарбів»
(збір у фойє 1 поверху)
Розклад екскурсій»:

«Велич подвигу народного» – 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (вхід на
експозицію лише з екскурсоводом, група до 20 осіб)
«Харків у 19 ст. Історичні етюди» – 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
«Слобожанські мотиви» – 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Харківщина від відбудови до перебудови (1943-1991 рр.)» – 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Присягу двічі не дають» – 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00 (вхід на експозицію лише з
екскурсоводом, група до 20 осіб)
«Україна козацька. Погляд крізь століття» – 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 (вхід на експозицію
платний лише з екскурсоводом, група до 20 чоловік)
Увага! У зв'язку з реекспозицією музею в програмі можливі зміни. Слідкуйте за
інформацією на сайті КЗ «Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова»:
museum.kh.ua

«не Музей» Танцю
вул. Квітки-Основ'яненка, 13
(Палац Праці, 6й під'їзд)

М. «Майдан Конституції»
(063) 5778081
"Легенди Палацу Праці"
20:30; 21:40 – екскурсії для відвідувачів
не режисерка - Вікторія Захарченко, не екскурсоводка - Олена Міллер
P.S: Зустрічаємося біля пам'ятника Григорію Федоровичу.

Музей кави (лого)
вул. Кооперативна, 6/8
(057) 7144310, (099) 2294589
Проекти:
Фотозона «Я - Бариста».
Презентація кави різного ступеню обсмаження
Презентація альтернативних способів заварювання
Презентація традеційних кавоварок-еспресо
Екскурсії:
15:00 – екскурсія без напою
16:00 – екскурсія без напою
18:00 – екскурсія без напою
20:00 – екскурсія без напою
21:30 – резервна екскурсія без напою
Майстер-класи:
18:00-19:00 – Латте-арт шоу
19:00-20:00 – Майстер-клас з обсмаження кави
20:30-21:30 – Майстер-клас «Альтернативні способи заварювання кави»
18:00-21:00 – Дитяча зона для малювання.

Музей історії та залізничної техніки Південної залізниці (лого)
вул. Євгена Котляра, буд.15-В
М. «Південний вокзал»
(057) 7243529
13:00 – 22:00
18:00; 19:00; 20:00; 21:00 – групові оглядові екскурсії по стаціонарній експозиції
18:00; 19:00; 20:00; 21:00 – групові оглядові екскурсії по виставковому майданчику

Творчій клуб Гостинна на Дворянській (лого)
вул. Ю.Чигирина, 5
(057) 7285727, (057) 7285750
17:00 – 23:00
17:00 – 18:00 – Урочисте відкриття Межрегіональної документально-художньої выставки,
присвяченої творчості М. Л. Кропивницького в культурно-діловому центрі «Рубаненко і
партнери».
Автор ідеї Ольга Денисенко.
До формування експозиції виставки залучені: Харківський художній музей, Харківський
історичний музей, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України (м.Київ),
Литературно-меморіальний музей М.Л.Кропивницького (м.Кропивницький), Харківський
музей міської садиби.
18:00-19:00 - Музичне привітання учасників відкриття виставки від ХНАТОБу та екскурсія
по виставці за участью організаторів проекту
19:00 – 20:00 – Зустріч з засновниками творчого клубу «Гостинна на Дворянській»
Лотерея з розіграшем сувенірів і подарунків серед учасників зустрічі
20:00 – 21:00 – Вікторина: «Життя та творчість М.Л.Кропівницького» з врученням призів
переможцям
21:00 – 22:00 – Розмова на тему: «Дружні та творчі зв‘язки М.Л.Кропивницького і
І.Ю.Репина». Доповідає зав. відділом Харківського художнього музею Ольга Денисенко
22.00–23.00 – Традиційне чаювання від корпорації «Консалтингова група «Рубаненко і
партнери» та заключна екскурсія по виставці.

галерея VOVATANYA и Культура звуку (лого)(лого)
Харківська наб., 6
(099) 4349990
16:00 – 22:00
C 18:00 – Виставка і шоурум доступних предметів мистецтва «MERCH OVER» з
використанням цифрових технологій, які доповнюють реальність, від художників Романа
Мініна, Власа Белова, Alimalisa, Сергія Якименко.
Колекціонувати, володіти і бути «носієм» - це окремий вид задоволення в світі мистецтва.
Мерч-культура допомагає глядачеві стикатися з образами з улюблених творів в

повсякденному житті. Для художників-творців ці «речі» - не просто речі, і цю думку вони
постаралися передати за допомогою нових програмних технологій і гаджетів, завдяки яким,
глядачі зможуть побачити частину арт-реальності багатошарової.
16:00 – 21:00 - DJ сети у дворі під відкритим небом від Культури звуку
Line up: Levan; Whereispink; Afflex; Dima UK; Yooly.

КЗК «Музей видатних харків’ян ім. К. І. Шульженко» (лого) (лого)
пров. Байкальський, 1
М. «Захисників України»
(057) 7326918
17:00 – Концерт учнів класу вокалу старшого викладача Харківської школи мистецтв для
підлітків та дорослих, соліста Харківського національного академічного театру опери та
балету імені М.В. Лисенка Косінова Анатолія Степановича "Пісня буде поміж нас".
19:00; 20:00; 21:00; 22:00 – екскурсія музеєм.
«Кабінет-музей Заслуженого професора М. С. Бокаріуса» при Харківському науководослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса у гостях у Музея
видатних харків'ян ім. К.І. Шульженко:
19.00-19.10; 19.30-19.45 – демонстрація науково-популярного фільму
«М. С. Бокаріус – видатний харків’янин».
Відвідувачі ознайомляться з життям і діяльністю видатного вітчизняного вченого –
судового медика та криміналіста, науковця, дослідника, фундатора судово-медичної галузі,
Людині з великої літери, гуманіста Миколи Сергійовича Бокаріуса.
19.10-19.20; 19.45.-20.00 – презентація слайд-шоу «Кабінет-музей Заслуженого професора
М. С. Бокаріуса – гордість Харківського НДІ судових експертиз».
Презентація запрошує відвідувачів здійснити віртуальну екскурсію по приміщенню музею,
ознайомитись з його експозицією, що сприятиме творчому діалогу з гостями та надасть
можливість отримати цікаву та невідому їм раніше інформацію про життя та діяльність
видатного вченого.
Автор програми та лектор, провідний науковий співробітник лабораторії теоретичних
досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності ХНДІСЕ, к.ю.н.,
доцент Н. Є. Філіпенко.

«Музей наукових відкриттів WOOM» (лого)
вул. Академіка Павлова, 44-б
(ТРЦ Французський бульвар (Шато-Ледо), вхід з катка, 2 поверх)

10:00 – 20:00
10:00 – Відкриття, самостійне знайомство з WOOM.
11:00 – 12:00 – Майстер-клас «Антистрес».
12:00 – 13:00 – Групова екскурсія по музею WOOM.
13:00 – 14:00 – Майстер-клас «Виготовлення лизунів».
14:00 – 15:00 – Майстер-клас «Декоративна пляшка з кольоровою сіллю».
15:00 – 16:00 – Групова екскурсія по музею WOOM.

16:00 – 17:00 – Майстер-клас «Космос у пляшці».
17:00 – 18:00 – Шоу «Фізика проти Хімії»
18:00 – 19:00 – Групова екскурсія по музею WOOM.
* Для всіх бажаючих великих і маленьких вхід БЕЗКОШТОВНИЙ. Для участі у майстеркласі та різних заходів запис у адміністратора (уточнюйте вартість занять).

Культурний центр музично-етнічного спрямування DRUM SPACE (лого)
вул. Плеханівська 126М
(арт-завод Механіка, Двіжмаш, 2 під'їзд, 3 поверх)

М. «Завод імені Малишева»
(050) 9646759, (097) 1119520
Головна мета діяльності - популяризація культури етнічної музики у суспільстві. У DRUM
SPACE усі бажаючі можуть не тільки ознайомитися з великою колекцією інструментів
народів світу, але й самостійно спробувати пограти на кожному із представлених
експонатів.
17:00 - 18:00 - майстер клас "Знайомство з етнічними інструментами народів світу"
18:00 - 19:00 - майстер клас "Гра на австралійському діджеріду"
19:00 - 20:00 - майстер клас "Гра на глюкофоні"
20:00 - 21:30 - майстер клас "Гра на етнічних барабанах - дарбука" та барабанний джем музична імпровізація усіх учасників.

Музей жіночої та гендерної історії – музей для діалогу (лого)
просп. Московський, 124-А
М. «Завод імені Малишева»
(вихід на сторону супермаркету «Рост»)

(050) 4031325, (050) 6086664
11:00 – 23:00
«Музей жіночої та гендерної історії — музей для діалогу» - єдиний на пострадянському
просторі. В просторі музею представлено відеоматеріали, інтерактивні виставки та
експозиції з використанням креативних технологій, що «проявляють» невидимі сторінки
жіночої історії, посилююсь увагу до теми соціальних ролей.
Експозиції:
- «Крізь скляну стелю» переносить відвідувачок та відвідувачів у жіночу історію, в якій
зупинився час
- «Невидимий батальйон» є пам’ятником жінкам, які зі зброєю у руках захищали свою
країну у часи Другої світової війни, а також розповідає про сучасних жінок, які на
передовій захищають Україну сьогодні
- «Жіноча історія у бісері» відображає у символічній формі через бісерні символи
внесок відомих жінок до науки та культури
11:00; 14:00; 17:00; 19:00; 21:00 – діалогові екскурсії музеєм
19:00 – 21:00 – вистава «Доктор Баррі» про жінку-лікарку минулого, яка вимушена була
одягнути чоловічий одяг і займатися улюбленою справою.

Музей керамічної плітки та сантехніки (лого)
просп. Московський, 257А
М. «Палац спорту»
(057) 7199777
14:00 – 20:00
-

Надзвичайні історії про кераміку та сантехніку у розвитку людського суспільства
Знамениті земляки, які прославили Харків, Україну, країну у XIX-XX ст. зразки та
приклади їх унікальної спадщини
14:00; 16:00; 18:00; 19:00 – екскурсії для відвідувачів.

Харківський Музей Реріхів (лого)
пров. П’ятигорський, 5
(У будинку Інституту автоматизованих систем, напроти басейна «Гарт»)

М. «імені Олександра Масельського», М. «Армійська»
(057) 7527019, (057) 7508528
12:00 – 22:00
Експозиції:
12:00- 22:00 «Прагнути до Прекрасного» – репродукції картин, присвячені 115-річчю з дня
народження Святослава Реріха;
12:00 – 22:00 – виставка реріхівської літератури.
Заходи для дітей:
12:30 – 14:00 – Майстер-клас: «Декоративні Магніти»;
12:30 – 14:00 – «Іграшки з фетра»;
14:00 – 15:00 – Міні-вистави дитячої театральної студії «Культурного Центру імені М.К.
Реріха»;
15:00 – 16:00 – Консультації психолога для батьків за малюнками дітей (малюнки приносити
з дому);
Заходи для дорослих:
12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 – Екскурсії по виставці «Прагнути до Прекрасного»
присвяченої 115-річчю з дня народження Святослава Реріха;
16:00 – 18:00 – Майстер-класи японської техніки малювання «СУМІ-Е».
Проводить художник Лариса Захарчук. Попередній запис у групи до семи
осіб по телефонам;
17:00 – 19:00 – Консультації психолога за виконаними малюнками.
17:00 – 22:00 – Відеопрограма, присвячена ювілеям М.К. Реріха (145 років),
О.І. Реріх (140 років), С.М. Реріх (115 років):
17:00 – «Микола Реріх. Вісник Краси»;
18:00 – «Олена Реріх. Риси до портрету»;
19:00 – «Майстер, син майстра» (про Святослава Реріха);
20:00 – «Поклик космічної еволюції»;
21:00 – «Неприйняті Вісники». сайт http://roerich.scana.com.ua

Спільне україно-британське предприємство
«УКРАЇНСЬКА ЧАЙНА ФАБРИКА AHMAD TEA» (ЛОГО)
вул. Роганська, 165
М. «Індустріальна» – автобусом № 186, або № 200
М. «проспект Гагарина» – автобусом № 304
М. Індустріальна (парковка супермаркета «Восторг») курсуватиме безкоштовний маршрут
Номер автобусу та час відправлення, екскурсовод надасть під час запису за телефоном

(063) 7306738
! Дозволяється відвідування дітям тільки з 6 років!

Попередній запис за 1 добу до екскурсії, обов’язковий
Запис за телефоном можливий лише на екскурсії 18 травня.

Англійське чаювання на фабриці Ahmad Tea London
…Ahmad Tea London – це британська сімейна чайна компанія, одна з найбільших чайних
компаній у світі. Чай Ahmad Tea London, представлений більш ніж в 80-ти країнах світу.
Досвід 4-х поколінь і знання в чайній справі - це унікальна спадщина компанії. Чай Ahmad Tea
London отримав всесвітнє визнання цінителів чаю, він завжди був і залишається
ексклюзивним чаєм завдяки:
 уникальним сімейним рецептам
 вірності англійським чайним традиціям
 безмежній відданості чайній справі кількох поколінь родини власників бренду
11:00-13:00;14:00-16:00;17:00-19:00 – екскурсії

