
Виставки
Грудень 2011

27 грудня була відкрита художньо-документальна виставка, присвячена 110-річчю від дня
народження українського архітектора, дизайнера, мистецтвознавця Феофанії Мілятицької
(1901-1968). На виставці представлені матеріали до біографії; творчі матеріали, записники
різного характеру; образотворчі матеріали. Окремо представлені графічні та живописні
роботи Ф.Мілятицької: автопортрети, портрети жінок, старих людей, пейзажні замальовки,
архітектурні споруди, квіти,  пейзажі, побут українського села, портрети жіночі тощо.

5 грудня була відкрита документальна виставка з нагоди 80-річчя від дня народження
українського письменника Григора Тютюнника (1931-1980). Виставка складається з двох
розділів, де мовою архівних документів представлений життєвий і творчий шлях письменника;
друковані видання творів, світлини; портрет Гр. Тютюнника з музейних фондів ЦДАМЛМ
України.



Жовтень 2011

На сайті Державної архівної служби України була розташована документальна on-
line виставка, присвячена 130-річчю від дня народження драматурга Івана Кочерги
(1881-1952). На виставці представлені архівні матеріали як з особового фонду, так і
з фондів письменників, художників, музичних та театральних діячів, акторів тощо.



Вересень 2011

27 вересня в приміщенні ЦДАМЛМ України була відкрита спільна українсько-російська
документальну виставку до 70-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Представлені документи з
фондів ЦДАВОВУ України, ЦДАГО України, ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного, ЦДАМЛМ
України, держархівів в АР Крим, областей та м. Києва, Галузевого державного архіву Служби
безпеки України, Державного архіву Російської Федерації

15 вересня була відкрита художньо-документальна виставка з нагоди 110-річчя від дня
народження видатного українського художника Миколи Глущенка (1901-1977). На виставці
були представлені архівні документи про життя і творчість митця: біографічні матеріали,
численні світлини, запрошення на виставки, каталоги виставок, листування. Серед
експонованих творів живопису та графіки – пейзажі, натюрморти, портрети тощо.



Серпень 2011

22 серпня була відкриється художня виставка з нагоди 20-ї річниці незалежності України –
«Любіть Україну…». На виставці представлені твори живопису та скульптури, присвячені
мальовничим місцям України та її історичному минулому. Експонуються роботи митців ХІХ –
поч. ХХІ ст. Серед них – В. Кричевський, А. Кохановська, Ю. Михайлів, М. Глущенко,
С. Григор’єв, Д. Шавикін, В. Литвиненко, З. Шолтес, І. Тартаковський, В. Гурін, В. Виродова-
Готьє, О. Масик та ін. Виставку доповнюватимуть скульптури малої форми Ф. Коцюбинського
із зображенням героїв національно-визвольних змагань ХVII – XVIII ст.

На сайті Державної архівної служби України розташована документальна виставка,
присвячена 120-ій річниці від дня народження видатного українського актора, народного
артиста УРСР Олексія Ватулі (1891-1955) - Творче життя майстра театральної сцени. На
виставці представлені архівні фотодокументи як з особового фонду актора (ф. 651), так і з
фондів письменників, художників, музичних та театральних діячів, акторів; також
представлені документи з фонду Національної спілки театральних діячів та Будинку актора.
Життя та творчий шлях О. Ватулі репрезентоване численними світлинами – індивідуальними
та груповими – в ролях, з друзями, колегами під час гастролей тощо.



Липень 2011

27 липня була відкрита документальна виставка, присвячена 80-річчю від дня народження
літературного критика, літературознавця, державного діяча Івана Дзюби (1931 р.н.).
На виставці представлено архівні документи з особового фонду І. Дзюби - тексти статей,
виступів на конференціях та творчих вечорах, листування з представниками творчої
інтелігенції, світлини, а також з фондів письменника В. Некрасова, перекладачки Віри Вовк,
публіциста Р. Рахманного, з особового фонду родини Кочурів тощо



Червень 2011

28 червня була відкрита виставка з нагоди Дня Конституції

22 червня була відкрита виставка до 70-річчя початку Великої вітчизняної війни

17 червня була відкрита документальна виставка до 100-річчя
від дня народження письменника, публіциста Віктора Некрасова (1911-1987)

14 червня на сайті ЦДАМЛМ України була відкрита on-line виставка
до 230-річчя з дня народження архітектора Вікентія Беретті (1781-1842)



Травень 2011

31 травня під час робочої зустрічі з питань формування Національного архівного фонду України, в
приміщенні ЦДАМЛМ України відбулося відкриття виставки, присвяченої 50-річчю заснування
Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Документальна виставка
презентує архівні документи одного з найбільших фондів установ, організацій, який зберігається в
ЦДАМЛМ України. 20 травня 1961 р. вийшла постанова Ради Міністрів УРСР «Про встановлення
щорічних Республіканських премій імені Т.Г. Шевченка». Серед її лауреатів – представники
літератури і мистецтва різних поколінь. Нині список найпрестижнішої премії держави налічує
понад 600 персоналій і колективів. Національна премія України імені Тараса Шевченка з 2000 р.
присуджується в таких номінаціях: художня література, документальна і науково-критична
література, музика, образотворче мистецтво, сценічне та екранне мистецтво.

31 травня відбулося відкриття виставки, присвяченої 45-річчю з заснування Центрального
державного архіву-музею літератури і мистецтва України. На виставці мовою архівних
документів була представлена історія створення даної установи, діяльність відділів,
репрезентовані численні документи та світлини з архівних фондів особового походження митців
різних поколінь: письменників, перекладачів, літературознавців, мистецтвознавців, художників,
архітекторів, режисерів театру і кіно, акторів, композиторів, співаків, бандуристів, етнографів,
театрознавців, музикознавців, мовознавців, бібліографів тощо.

14 травня був відкрита on-line виставка до 140-й річниці від дня народження видатного
українського письменника Василя Стефаника (1871-1936). Виставка розташована на сайті
ЦДАМЛМ України



Квітень 2011

12 квітня у приміщенні ЦДАМЛМ України була відкрита спільна українсько-
російська документальна виставка "Космічна ера в контексті архівної
спадщини", присвячена 50-річчю від дня польоту в космос першої людини
– Ю.Гагаріна та 90-річчю від дня народження льотчика-космонавта
Г.Берегового. Численні світлини, інформаційні повідомлення, газетні та
журнальні статті того часу, листи, записи стали основою для створення
виставки.
На виставці були представлені матеріали архівних установ України і Росії.
Вперше для відвідувачів презентовано документи Російського державного
архіву науково-технічної документації, Російського державного архіву
наукових досліджень, які знайомлять з маловідомими документами про
підготовку до польоту першого космонавта та з матеріалами “Справи про
рекорди першого польоту громадянина СРСР Ю.Гагаріна на космічному
кораблі-супутнику “Восток” 12 квітня 1961 р.”. Вперше також на виставці
експонуються документи про наукові експерименти в галузі космічної
біології та медицини.
З документів ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДКФФА України
ім.Г.С.Пшеничного можна дізнатися про відвідування Ю. Гагаріним України,
зокрема м.Києва та південного берега Криму. Газетні та журнальні шпальти
української періодики того часу друкували вірші В. Сосюри, О. Новицького,
присвячені першому польоту людини в космос.
На виставці експонувалися також матеріали, присвячені 90-річчю від дня
народження льотчика-космонавта, двічі Героя Радянського Союзу,
уродженця України — Г.Берегового. Серед документів, що надані
Державними архівами Донецької, Полтавської, Луганської областей
представлені матеріали про дитинство та юність майбутнього космонавта,
участь в боях Великої Вітчизняної війни, численні світлини, інформаційні
повідомлення про політ Г.Берегового на космічному кораблі “Союз-3” в 1968
році, статті, нариси тощо.



Березень 2011

14 березня в ЦДАМЛМ України під час урочистої передачі архівного фонду
Надії Світличної на постійне зберігання до ЦДАМЛМ України, була презентована
виставка архівних матеріалів, що стосуються життя та діяльності правозахисниці,
наявні у фондах установи (ф. 940, ф. 1153, ф. 1212, ф. 1151, ф. 1205, ф. 1165, ф. 1196
та ін.). Представлені численні світлини (індивідуальні, родинні, в групі з українськими
письменниками, дисидентами); кримінальні справи з допитами Н.Світличної та її
брата, письменника, літературознавця І. Світличного, листування, статті в газетах,
інтерв’ю з Н.Світличною, зошит А.Горської з її правками та ін. На виставці також
експонувались нові надходження архівної спадщини Н.Світличної – листування з
відомими митцями, громадськими діячами, світлини, текст виступу на засіданні Союзу
українок Америки, тексти радіопередач Н.Світличної тощо

На on-line виставці ЦДАМЛМ України, присвяченій 120-річчю від дня народження видатного
українського актора театру і кіно, режисера, педагога Амвросія Бучми (1891-1957) представлені
архівні фотодокументи з особових фондів акторів, режисерів, письменників, музичних і театральних
діячів (ф. 68, ф. 215, ф.1147, ф. 450, ф. 114, ф. 197, ф. 254, ф. 182, ф. 257, ф. 616). Життя та творчість
А. Бучми репрезентоване численними світлинами – індивідуальними та груповими – в ролях, з друзями,
колегами під час гастролей, в буденному житті, родинні тощо. Зокрема, є фото періоду роботи актора в
театрі „Березіль” (1920-1930-і рр.), Київському українському драматичному театрі ім. І. Франка (друга
пол. 1930-х – 1950-і рр., в групі з Н. Ужвій, І. Паторжинським, О. Ватулею, Г. Юрою та ін. відомими
акторами). Представлені в он-лайн-експозиції його фото в ролях під час театральних постановок та в
кінофільмах („Платон Кречет” за О. Корнійчуком, „Нескорені” за Б. Горбатовим, „Хазяїн” за І. Карпенком-
Карим). Режисерський доробок А. Бучми відображено на знімках з постановки п’єси Т. Шевченка „Назар
Стодоля” (1936). Виставка розташована на сайті ЦДАМЛМ України.

16 березня ЦДАМЛМ України за участю Літературно-меморіального музею Тараса Шевченка (вул.
Вишгородська, 5) була відкрита документальна виставка, присвячена 150-річчю від дня смерті
видатного українського поета Тараса Шевченка (1814-1861). Представлені документи, пов’язані з
його життям і творчістю, „шевченкіана” в ілюстраціях відомих українських художників та в творчості
письменників, а також матеріали, що стосуються теми смерті та перепоховання великого українського
поета, вшанування його пам’яті. Для експозиції використані документи з особового фонду Т.Шевченка
(ф. 506), інших особових фондів письменників, літературознавців, художників, скульпторів і т. д.



Лютий 2011

25 лютого сайт ЦДАМЛМ України репрезентував оn-line виставку, присвячену
140-річчю від дня народження поетеси, драматурга, громадського діяча Лесі
Українки (1871-1913). Відвідувачі сайту можуть ознайомитися з представленими
ілюстраціями до творів письменниці, її портретами у виконанні художників, особові
фонди яких зберігаються в архіві-музеї, або є частиною колекційного фонду (Колекція
творів образотворчого мистецтва з художніх виставок України – Ф. 700) - І. Їжакевича,
В. Касіяна, В. Єрмилова, В. Чебаника, М. Дерегуса та ін. Виставка розташована на сайті
ЦДАМЛМ України.



Січень 2011

28 січня 2011 року о 16 год. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва
України за участю Літературно-меморіального музею-квартири П.Г. Тичини (вул.
Терещенківська 5, кв. 1) відкрив документальну виставку, присвячену 120-річчю від дня
народження видатного українського письменника, громадського і політичного діяча Павла
Тичини (1891-1967). На виставці були представлені архівні документи з фонду П. Тичини
(ф. 464): рукописи, автографи митця, численне листування, матеріали громадської
діяльності та ін. , зокрема шедеври української лірики: „Блакить мою душу обвіяла...”, „Гаї
шумлять”, „Гей іду, іду я полем...”, уривки з поеми-симфонії „Сковорода”, поезії „Золотий
гомін”, „Ходить Фауст по Європі”, „О земле, велетнів роди!” тощо. Репрезентовані
автобіографічні відомості поета, щоденникові записи 1919-1921 рр., переклади з
російської, німецької, єврейської, польської, грузинської мов. Серед представлених
матеріалів – рукопис поезії з присвятою А. Кримському „Весна! Берізку сонце
посережить...”, машинопис вірша пам’яті співачки О. Петрусенко, її світлина. Тема
воєнного лихоліття представлена поезіями „Я утверджуюсь!”, „Слово”, „Похорон друга” та
ілюстраціями до цих творів.Останні розділи виставки присвячені листуванню П. Тичини з
відомими діячами вітчизняної культури – поетом М. Рильським, письменником Остапом
Вишнею, композитором, хоровим диригентом Г. Верьовкою, перекладачем М. Лукашем,
поетесою Ліною Костенко, літературознавцем Михайлиною Коцюбинською та ін.



Виставки підготовлені сектором просвітньої та виставкової роботи
ЦДАМЛМ України: Агапітова І.В., Сукало А.М., Сахневич Ю.А., Сікора В.А.
під загальним керівництвом Шепелюка В.М.

Оригінал макет " Сукало А!М!


