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“Ніч музеїв” у Харкові 

 
(Оглядова довідка за матеріалами періодичних видань 

2012 рік) 
19 травня 2012 року у Харкові пройшла акція “Ніч музеїв”, присвячена 

Міжнародному дню музеїв. Цього року в ній взяли участь 14 галерей, музеїв і 
арт-центрів, які залишалися відкритими до пізньої ночі, а відвідувачів чекала 
різноманітна розважальна програма.  

Акція в Харкові проходила одночасно з усією Європою. У цей час в 
Парижі загоряється карта з містами, де проходить “Ніч музеїв”. 

Вперше „Ніч музеїв” пройшла у 1997 році в Берліні, а у 2001 році у ній 
взяли участь вже 39 країн Європи та Америки. 

У 2009 році перша музейна ніч відбулася у Харкові. Тоді участь у ній 
взяли тільки організатори та ідейні натхненники заходу – працівники 
Харківської муніципальної галереї, а згодом креативну ідею підтримали інші 
культурні заклади.  

Головна мета акції – демонстрація ресурсів, можливостей та потенціалу 
сучасних музеїв і арт-інституцій, залучення молоді та розширення аудіторії, 
популяризація мистецтва. 

Цієї загадкової ночі місто перетворилося у величезний живописно-
музичний-поетичний майданчик. Щоб здивувати своїх гостей, кожен музей 
підготував свою особисту програму. 

Харківська муніципальна галерея представила живопис, графіку, 
перформанс. В арт-підвалі галереї відкрився проект “Рыботерапия” 
львівського автора Влодко Кауфмана, в основному залі пройшла 
“Демифологизация истории” Едуарда Яшина. Відбувся ретросеанс німого 
кіно у супроводі справжнього тапера “Не стреляйте в тапёра, он играет, как 
умеет”. 

“Ніч музеїв” в “ЄрміловЦентрі” розпочалася в 17.00. Гості 
познайомились з виставкою молодіжних арт-проектів фестивалю Non Stop 
Media, переглянули фільм про Василя Єрмілова, послухали групи “Гаура”, 
Sviter, Marble Boy, “Хор одиноких сердец сержанта Пеппера”, взяли участь у 
танцювальному перформансі і подивились відеопоезію з московського 
фестивалю “Пятая нога”. 

В атріумі галереї “АВЕК” відбувся літературний вечір “Поэзия, 
которая звучит”, на якому гості галереї послухали раритетні записи голосів 
великих поетів та сучасні твори в авторському виконанні. В арт-дворику 
галереї пройшла підсумкова презентація проекту “Невидимый город”. Були 
представлені кращі роботи учасників харківської ініціативи міжнародного 
проекту “Niewidzalne Miasto”. В самій галереї проходили екскурсії виставкою 
“Сокровища страны Раджей”. 

“Гостиная на Дворянской” у “Ніч музеїв” представила фотовиставку 
Леоніда Рубаненко “Нарциссы Лондона”. Пройшла зустріч відвідувачів з 
представниками творчого клубу “Гостиная на Дворянской”, під час якої 



відбувся показ відеосюжетів про виставки, проведені клубом у 2012 році та 
вікторина на тему “11 вопросов о Лондоне” з нагородою переможців. 
Наприкінці вечора відбулося чаювання при свічках. 

Головні герої цьогорічної “Ночі” в Літературному музеї: Курбас-
Семенко-Куліш-Сковорода-Хоткевич та “Червона фіра”. Саме цим знаковим 
фігурам української літератури були присвячені бліц-екскурсії по експозиції 
музею. На поетичних читаннях “Киевские лавры” виступили поети з 
України, Росії, Польщі: Олександр Ірванець, Богдан-Олег Горобчук, Олег 
Коцарев, Марцин Сендецький, Андрій Родіонов, Юрій Цвєтков, Сергій 
Шестаков та інші. В Літмузеї було проведено квест від Олександра Савчука 
та Дениса Вітченко “Украинский архитектурный модерн Харькова” та 
виставку Юліани Алімової “Красивые. Настоящие. Живые: портреты 
красавцев-творцов, которым всегда было что сказать и о чём промолчать”. 

Цього року до акції “Ніч музеїв” вперше приєднався Історичний музей. 
Дебютанти підготували квест “Тайны экспонатов” та розповідь про історію 
виготовлення тканин на Слобожанщині з майстер-класом із вишивки. Крім 
цього для відвідувачів працювали усі музейні експозиції. 

Художній музей запропонував у “Ніч музеїв” безкоштовно 
продивитися постійні експозиції, а дві привезені виставки “Ф. Гойя. 
Капричос” і “Богатства Тибета” – за білетами. Була проведена лекція-
ексурсія “Раскрывая тайны полотна” до 275-річчя від дня народження 
художника Антона Лосенка (за картиною “Авель”). Крім того, пройшли три 
майстер-класи: з лозоплетіння, оригамі та виготовлення ляльок-мотанок. Цієї 
ночі в музеї відвідувачі почули концерт вокальної музики за участі студентів 
Харківського державного інституту мистецтв імені Котляревського, концерт 
фортепіанної музики (виконавець Денис Бочаров) та літературно-музичну 
композицію “Песни нашего двора” в рамках фестивалю “Харьковские 
дворики”(бардівська пісня). Музей провів благодійну акцію “История 
старого рояля” (збір коштів на реставрацію роялю, подарованого закладу). 
Під час акції працівники музею розповіли про історію інструмента та фірми, 
яка його створила, відбувся концерт фортепіанної музики. 

Тема “ночі” в Міському музеї імені К.І. Шульженко – “Знаменитые 
харьковчане”. До програми заходів увійшли: “Клавдия Шульженко. Знакомая 
и незнакомая” і “Марк Бернес. Жизненный путь русского шансонье с 
иностранной фамилией” (автор – лауреат всеукраїнських та регіональних 
конкурсів, кіно- і телережисер Олександр Бєзгодков (Луганськ)); “Весенний 
вальс Исаака Дунаевского” (вокальні твори видатного композитора виконав 
соліст Харківської обласної філармонії Артем Бражник); “Людмила Гурченко 
и Харьков. История отношений”; “Юрий Богатиков – народный артист 
СССР” (особисті документи, фото, концертні костюми співака і фільм Н. 
Крамаренко “Вспоминая Ю. Богатикова”). 

Харківський планетарій ім. Ю. Гагаріна запропонував своїм 
відвідувачам у “Ніч музеїв” рандеву із зірковим небом. В саду ім. Шевченка, 
біля знаку “50-а паралель” астрономи планетарію показали харків’янам у 
телескоп вічного супутника нашої планети – Місяць і “окільцьовану” планету 



Сатурн. В планетарії можна було подивитись у телескоп на унікальну 
планету – Венеру. 

В саду Будинку архітекторів лунали “Рассказы о Тибете”: невигадані 
історії з картинками про сучасне та стародавнє життя в Тибеті з вуст бувалих 
мандрівників, а також були кава та затишна атмосфера. 

Галерея “VOVATANYA” презентувала у “Ніч музеїв” “Back yard party 
preview” та “Back yard party open”. 

В галереї “Мистецтво Слобожанщини” окрім діючих експозицій під 
час “Ночі музеїв” для глядачів були підготовлені музичний концерт та 
спектакль “Сумно-весела історія лисого лева” театру анімації у виконанні 
студентів Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. 
Котляревського. Ольга Ситник (Мага) і фотограф Анатолій Татаренко 
представили інтерактивну відеоінсталяцію “Задверье: смыслообразующие 
формы”. Усі бажаючі побували на танцювальному майстер-класі від школи 
сучасного танцю La dance school. Кожну годину біля входу до галереї 
відбувалося 10-хвилинне фаєр-шоу. 

Харківський обласний організаційно-методичний центр культури та 
мистецтва у “Ніч музеїв” в рамках міжнародного фольклорного фестивалю 
“Покуть” представив виставку виробів художніх ремесел Слобожанщини 
“Україна етнічна”. В програмі вечора, яка складалася з аутентичного співу, 
танцю, етнічної інструментальної музики, майстер-класів танців, взяли 
участь: фольклорний ансамбль “Муравський шлях”; ансамбль народної 
музики “Ярмарок”, фольклорний ансамбль “Павестье” (Воронеж); 
фольклорний ансамбль “Пересек” (Бєлгород); ансамбль козачої пісні 
“Станица” (Волгоград); фольклорний ансамбль "Горынь” (Мінськ); 
зразковий фольклорний ансамбль “Варабейки” (Білорусь); народний 
танцювальний колектив Івано-Франківскої області; народний театр 
фольклорної пісні “Дивина” (Донецьк); ансамбль татарської музики (Харків). 

Морський музей запропонував відвідувачам у “Ніч музеїв” екскурсії по 
експозиціям музею: моделі історичних кораблів, призерів чемпіонатів 
Європи і України; матеріали з історії, географії, картографії і навігації, 
технічні досягнення людства. 

Вхід на усі заходи був вільний. Побувати у різних місцях проведення 
акції бажаючі мали змогу завдяки чотирьом фестивальним автобусам, які 
відправлялися від музею ім. Клавдії Шульженко та галереї “АВЕК”. 
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