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Час минає, і події минулих років, навіть такі насичені та буремні 
як Майдан, потроху приглушуються, а на перший план виходять війна, 
реформи, зміни. Власне, життя рухається далі, але немає з нами тих, 
хто взимку 2014 року загинув від куль снайперів, хто поліг, захищаючи 
суверенітет України. Революція Гідності вийшла далеко за межі зими 
2013-2014 рр. І сьогодні кожен з нас веде власну війну, кожен на своїй 
ниві — проти корупції, за незалежність країни, за гідне життя. Вдячна 
Наталії Мусієнко за її працю на збереження пам’яті — спогади оживають, 
наче знов проживаєш, сподіваєшся, віриш. 
Віра з нами.

Тетяна Ярошенко, 
Голова правління «Українського Фулбрайтівського кола», 
Віце-президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Світ потребує якомога більше правдивих історій про Україну, 
її культуру, науку, історію, мистецтво, національних героїв і 
громадських лідерів. Інститут Кеннана бере активну участь у розробці 
та впровадженні проектів, покликаних розвинути сферу культурної 
дипломатії України. Ми сприяємо розвитку культурної дипломатії як 
інноваційної академічної дисципліни та робимо практичні кроки задля 
того, аби цей важливий інструмент взаємодії та порозуміння сприяв 
формуванню позитивного іміджу демократичної України у Європі та світі.

Катерина Смаглій, 
Директор Київського офісу Інституту Кеннана

Майдан назвали Революцією Гідності, і це зобов’язує. Ті, хто 
раніше байдуже ставилися до сфери політики, оминали її, зрозуміли, 
що все в Україні є спільною справою. Українці відчули відповідальність 
за те, що діється в державі. Так само і митці. Майдан, направду, став 
втіленням креативу. Мистецтво оберігає пам’ять про Майдан для 
прийдешніх поколінь. Ця робота ще не завершена, вона триває, і книга 
«Мистецтво Майдану» є її вагомою частиною. 

Марта Коломиєць, 
Директор Програми імені Фулбрайта в Україні
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Не допускай такої мислі
Що Бог (!) покаже нам неласку
Життя людського строки стислі
Немає часу на поразку.
Ліна Костенко, «Берестечко»

ВІД АВТОРА

Київський Майдан 2013-2014 рр. стрімко написав 
яскраву й трагічну сторінку світової історії. Часова від-
стань дасть можливість його ґрунтовнішого аналізу і різ-
носторонньої, зокрема мистецької рефлексії. Окремого 
дослідження й уваги заслуговує той мистецький креатив, 
який виплеснувся зимою на Майдан Незалежності. Могут-
ня, імпульсивна творча енергія захлеснула площі і вулиці 
Києва та Інтернет-простір, змінювала, формувала новий 
вимір суспільства і країни. І світу. 

26 листопада 2013 р., коли ще жевріла маленька 
надія на підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС на саміті у Вільнюсі, я представила публіці своє дослі-
дження про художній простір Києва: «Kyiv Art Space»1, ви-
дане Міжнародним центром підтримки вчених ім. Вудро 
Вілсона у Вашингтоні. Презентація відбулася у галереї «Art 
14», що поблизу Майдану, у рамках проекту «Художник і 
місто», разом із вернісажем робіт художників Гліба Вишес-
лавського і Мар’яна Луніва. Гості говорили про мистецтво 
і політику. Вірніше, навпаки: про політику і мистецтво. 
Ніхто з присутніх не міг собі уявити, якою буде для Києва 
зима, що невідворотно наближалась. У вирі подій, що не 
лишали часу на детальній аналіз, я зрозуміла: треба мак-
симально занотувати все, що відбувається. Вже тоді, після 
першої великої демонстрації 24 листопада 2013 р., стало 
очевидним яскраве мистецьке забарвлення протесту, а 
також необхідність фіксації революційної творчості. При-
гадалось, що в часи Помаранчевої революції 2004 р. у мене 

1 Moussienko N. Kyiv Art Space [Electronic resource] / Natalia Moussienko // Kennan Institute Occasional Paper. — 2013. — 
№309. — Woodrow Wilson Centre for International Scholars. Washington, DC. — 26 p. — Mode of access: 
http://www.wilsoncenter.org/publication/kyiv-art-space-2013
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був фотоапарат із плівкою, я щойно встановила вдома Ін-
тернет, а про новонароджений Facebook навіть не чула. В 
епоху ж цифрової фотографії я мала змогу зафіксувати все 
деталізовано.

 Переважна більшість київських художників і гро-
мадських активістів, про яких я писала в книзі «Kyiv Art 
Space», стала учасниками Майдану. Ті, хто змінював ки-
ївський міський простір, тепер змінювали країну. Власне, 
це я і прогнозувала у своєму дослідженні. На Майдані я 
продовжила свої розвідки київського художнього, наразі 
революційного, простору в двох напрямах: фотофіксація 
мистецьких проявів; збір журналістських матеріалів, зо-
крема інтерв’ю з митцями. 

Книга «Мистецтво Майдану» має таку структуру: 
Перший розділ «Art And Revolution: Kyiv Maidan of 

2013-2014» (Мистецтво і революція: Київський Майдан 
2013-2014) у стислій формі подає мої роздуми про взає-
модію мистецтва та політики в Україні та спостереження 
мистецтва на Майдані для англомовного читача, які я ви-
кладала у своїх роботах, що були опубліковані в США та 
Швейцарії. 

Другий розділ «Майдан — територія мистецтва» міс-
тить зібрані мною прояви мистецтва на Майдані. Безумов-
но, весь океан Майданної креативності складно описати і 
проаналізувати в одному дослідженні, і моя робота — лише 
крапля в океані. Основними часовими рамками другого 
розділу книги є листопад 2013 р.-лютий 2014 р. Втім, зга-
дуються книжки, фільми, виставки, що з’явились після, 
оскільки творчий процес і народження творів мистецтва 
складно вкласти у будь-які рамки. Як учений і дослідник 
міського простору, якому випало стати свідком і учасником 
цих буремних подій, я зробила спробу окреслити основні 
тенденції цього явища, показати його важливою складовою 
соціокультурної антропології Майдану.

У третьому розділі «Мандрівна виставка українських 
художників» розповідається про виставку присвячених 
Майдану творів, що подорожує Україною та США, про їхнє 
нове прочитання у час, коли війна з Росією змінила акцен-
ти і пріоритети життя. Також наголошується на необхіднос-

ті стратегічного розвитку культурної дипломатії в Україні. 
Часовими рамками третього розділу є травень 2014 р.-
вересень 2015 р. 

Четвертий розділ «Revolution of Dignity Art Exhibit» 
знову адресується до англомовного читача, є стислою роз-
повіддю про Мандрівну виставку, а також висновками. 

Післямова книги підсумовує зроблену автором ро-
боту і висловлює щиру подяку тим, хто допоміг у появі цієї 
книги. 

Науково-допоміжний апарат містить перелік публі-
кацій Наталії Мусієнко про мистецтво Майдану; каталоги 
мандрівної виставки українською та англійською мовами; 
іменний покажчик і покажчик мистецьких об’єднань. 

Фотоматеріали книги взяті з архівів Наталії Мусієнко, 
Мар’яна Луніва, Програми ім. Фулбрайта, Інституту Кенна-
на. Використовуються також матеріли, що вільно поширю-
вались в Інтернеті під час Революції Гідності. Є фоторобо-
ти, експоновані на виставках, із вказанням авторів. 

Книга стала також і результатом спілкування із за-
цікавленою аудиторією. 31 січня 2014 р. я поділилася зібра-
ним матеріалом про креатив Майдану з колегами Інституту 
проблем сучасного мистецтва Національної академії мис-
тецтв України. У квітні представила своє дослідження на 
круглому столі Київського офісу Інституту Кеннана і НАТО, 
а в травні — у Міжнародному центрі підтримки вчених ім. Ву-
дро Вілсона у Вашингтоні та в Українському Інституті модер-
ного мистецтва в Чикаго за ініціативи Програми ім. Фулб-
райта в Україні. Тоді ж, у травні 2014 р., з’явилась ідея 
мандрівної виставки народженого Майданом мистецтва.

Мистецтво Майдану пройшло шлях від карнаваль-
ного до сакрального, органічно поєднало в собі елементи 
авангарду, масової культуру і високої класики, що харак-
терно для нашої епохи постмодерну. Воно назавжди закар-
бувало щемні спогади київської зими 2013-2014 рр., яка 
відкрила нову епоху України і ще довго надихатиме митців 
на її осмислення та художнє відображення. 

Наталія Мусієнко 
Київ, 2013-2015 рр.
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Art And Revolution: Kyiv Maidan of 2013-20141

Перформанс «Прапори Майдану». Автор Гліб Вишеславський
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Civilization and cultural processes, especially in their 
crisis stages, are always the focus of scholars. Studies of civi-
lization fractures and new cultural paradigms require par-
ticular responsibility from researchers performing analysis in 
the thick of events. Today, this is the task facing Ukrainian 
scholars, who must collect diverse empiric facts on Ukraine’s 
choice of civilization and generalize them rationally, while 
emotionally experiencing every moment of their country’s 
revolutionary changes.

The artistic factor has always been constitutive for 
Ukraine, where passionate political activists have often been 
recruited from among the country’s artists. During a long 
historical period in which Ukrainians did not have their own 
state, they chose both creative artists and politicians as their 
spiritual leaders. This phenomenon may be characterized by 
the words of Ukrainian poet Yevhen Malaniuk: “If a nation 
does not have leaders, poets are its leaders.” Artists did not 
only preserve the nation, they raised it, taught it, and cre-
ated it.

It’s no accident that 17th century Cossack Hetman Ivan 
Mazepa was a composer, and that western Ukraine’s socialist 
movement stems from beloved poet and writer Ivan Franko 
(who unsuccessfully ran for office several times). As the Cos-
sack state decayed, Ukrainians created a state through their 
art. 

In 2004, a stage, a microphone, a tent and a TV set 
became symbols of rebellion. For the people of Ukraine, the 
memory of the Orange Revolution is impossible to separate 
from the artistic experience of the insurgence. At Maidan 
Nezalezhnosti (Independence Square) in Kyiv, famous Ukrai-
nian singers performed singing patriotic and traditional songs 
alongside amateur artists; folk art masters at the Kyiv Con-
servatory wove orange carpets; exhibitions on Khreshchatyk 
presented a gargantuan angel hovering over the Maidan, and 
protest language blown up into a 60-meter letter to Vladimir 
Putin. The Maidan was draped in orange. 

Richard Wagner, in his work “Art and Revolution”, un-
derlined that art could sanctify a revolution and give it real 
beauty. Indeed, art has a special place in the Ukrainian revo-
lutionary events of 2013–2014. Detailed analysis of rich em-
pirical material gathered by the author certifies that on the 

2 Moussienko N. The Art of Revolution: Creativity and Euromaidan // Natalia Moussienko — The Wilson Quarterly. — 
Washington. D.C. — 2014. — November. — Mode of access: 
http://wilsonquarterly.com/stories/art-revolution-creativity-and-euromaidan/

Maidan there were different kinds and genres of art: perfor-
mance, installation, cinema, music, painting, sculpture, and 
literature — the full diversity of the creative artistic pallet. 
Professionals and amateurs, famous artists and artistic youth 

— the Maidan united them all and became a great artistic work 
in itself — a total installation.

At the turn of the nineteenth and twentieth centuries, 
the American artist Robert Henri expressed and justified the 
thought that an artist had the right to depict anything on 
the basis of his own personal experience. The artists at the 
Maidan endured all of the events. Most of them came there 
as protestors, they took part both in violent confrontations 
and everyday activities. Yet they remained artists and be-
gan to depict the Maidan in various ways. Someone reacted 
instantly in their creative work, while others needed longer 
to reflect.

Like in 2004, the square was the protest’s stage, it’s 
centerpiece a huge, metal New Year’s tree (the climbing of 
which became an official reason for the government’s disper-
sal of students in late November 2013). This tree was the main 
installation on the Maidan, though there were many others, 
including barricades or “geographic” installations — the cre-
ative construction of wooden plates with names of different 
cities, villages and city districts symbolizing unity of Ukraine. 
For the government’s forces to crack down on the protests, 
they’d be forced to destroy an artistic representation of the 
Ukrainian communities they were meant to protect.

The creativity of the Euromaidan manifested itself 
time and again, in medium after medium2.

Poster art. From self-made satirical signs to online 
meme photos, the “Museum of Posters of Ukraine” quickly 
reacted to (and documented) major developments. More 
traditional, outdoor posters were also used, including mass-
produced placards like the minimalistic “I breathe freely” de-
sign, the video game-inspired “Angry Ukrainians” series, and 
simple writings on empty advertisement boards, like “Hrush-
evskyi’s cocktail” (a play on the Russian-named Molotov cock-
tail) or “It is prohibited to prohibit.”

Photography. Its instant dissemination through the In-
ternet and exhibitions on the barricades of the Maidan and at 
Hrushevskoho Street near the Parliamentary Library. 
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Sculpture. Wooden sculptures by Yaroslav, a master 
from Kolomyia, marble sculpture “New Ukraine” by French 
street sculptor Roti that depicts a woman emerging from the 
deep. These works are located at Instytutska. 

Painting. Protesters took to painting in all its different 
forms, from street art to ornamental to portraiture. From the 
very beginning, painters worked at the Maidan depicting the 
first peaceful days and further hot battles. Murals and graffiti 
appeared at once. Veterans of the Soviet war in Afghanistan 
who joined in the protests could request to have their tents 
artistically painted.

When the protest’s first heroes emerged, portaits ap-
peared in and around the square of cossack Mykhailo Gavruli-
uk and the Heavenly Hundred. Oleg Smal, the painter, and 
Yuriy Zhuravеl, the graphic artist and the leader of the Rivne 
group “Ot-Vinta,” held exhibitions of their works at Hrush-
evskoho Street.

In February 2014, to support the will and the spirit of 
those on the front lines, activist and street artist Sociopath 
painted the trilogy “Icons of the Revolution” near the bar-
ricades at Hrushevskoho, adorned with the images of three 
titans of Ukrainian literature: Taras Shevchenko, Lesya Ukray-
inka, and Ivan Franko. 

Art centers. An artistic barbican formed on the  
Khreshchatyk. Its builders believed that fortification was es-
sential to protect the creative intelligentsia from any poten-
tial crackdown on their artistic expression (which included 
art exhibitions and literary readings). The Artistic Hundred 
settled at the Ukrainian House. Young artists creatively deco-
rated shields and helmets for the fighters. 

Cinema. From the first revolutionary days, footage of 
Euromaidan was recorded, perhaps most notably, through a 
civil initiative called “BABYLON’13”. Artists shot mini-docu-
mentaries free from the trappings of auteurism; others re-
corded with the express goal of recruiting viewers to become 
activists. In March 2014, audiences at the 11th International 
Festival of Documentaries on Human Rights were shown “Eu-
romaidan: Rough Cut,” a kaleidoscope of snippets from future 
films about the protests; many of these cinematic sketches 
are expected to be spun into full-length documentaries about 
the grand and tragic period. 

The famous Ukrainian filmmaker Sergiy Loznytsia shot 
the film “The Maidan,” the events of which were happening 
in real time, and like all others, he did not know how they 
would end. The film was shot over 90 days and consists of four 
parts: Prolog, Triumph, Warfare, and Postscript. The director 
narrates the course of the revolution from peaceful manifes-
tations to bloody street battles. Loznytsia presented the film 
at the 67th  Cannes festival, where a pavilion could not accom-
modate all who were interested.

Music. Like in 2004, performances by singers and musi-
cians on the Maidan stage played a major role in unifying and 
motivating activists. December saw a special performance 
by famous Ukrainian rocker Sviatoslav Vakarchuk and his 
band Okean Elzy on December 15. On New Year’s Eve, nearly 
500,000 people gathered in the square and sang the anthem 
of Ukraine, lighting the winter sky with lighted torches. 

Besides performances on the stage, musical works re-
lated to the Maidan immediately spread through the Internet. 
In memory of Sergiy Nigoyan, a Euromaidan activist who was 
shot by government forces in January 2014, noted Kyiv-based 
composer Valentyn Sylvestrov created a diptych “I vam sla-
va, syni gory” (translated roughly as ‘power to you; dreams 
of pain’) and “So sviatymy upokoi” (‘be peaceful with the 
saints’), in addition to two a cappella choral songs, “Hymn” 
and “Christmas psalm,” which were dedicated to the Maidan 
movement. 

Special note should be made to numerous perfor-
mances on a yellow-and-blue piano that first appeared near 
the presidential administration building, where a musician 
played for police forces. The piano traveled to the Kyiv City 
Council building, and eventually arrived at the barricades 
of Hrushevskoho. A community of gifted pianists played the 
piano — the “instrument of freedom,” as it came to be known 

— wearing balaclavas. Activists in Lviv, Donetsk, Uzhhorod, 
Kirovohrad, and other regional centers followed Kyiv, and 
yellow-and-blue pianos soon appeared on their streets. The 
piano became a symbol of revolution3.

The artistic revolutionary drive of the Kyiv Maidan in-
spired artists of the world.

3 Moussienko N. Art and Revolution: Kyiv Maidan of 2013–2014 / Natalia Moussienko — Ukraine after EuroMaidan: Chal-
lenges and Hopes / Viktor Stepanenko, Yaroslav Pylynskyi (eds) — Peter Lang, International Academic Publishers, Bern, 
2015. — P.257-264
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МАЙДАН — ТЕРИТОРІЯ МИСТЕЦТВА2

Фрагмент фото Антона Гаука
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МИСТЕЦТВО І ПОЛІТИКА

Коли в 1756 р. французький просвітник Оноре Габрі-
ель Мірабо ввів до наукового обігу поняття «цивілізація», він 
мав на увазі засноване на засадах розуму та справедливості 
суспільство. Пізніше німецький філософ Освальд Шпенглер 
песимістично розглядав цивілізацію як «закостеніння» орга-
нічного життя культури, її розпад та перетворення праці на 
механічну роботу, яка виключає творчість. Американський 
вчений Самуель Гантінгтон створив теорію про зіткнення ци-
вілізацій у сучасну епоху і водночас визначив цивілізацію як 
культурну спільність найвищого рангу та найширший рівень 
культурної ідентичності людей.

Цивілізаційні та культурні процеси, особливо в їхніх 
кризових стадіях, постійно перебувають у фокусі уваги вче-
них. Вивчення цивілізаційних розломів та новітніх культур-
них парадигм потребують особливої відповідальності від 
тих дослідників, хто долучається до аналізу, знаходячись 
в епіцентрі подій. Сьогодні у такій ролі знаходяться вчені 
України, які, з одного боку, мають збирати різноплановий 
емпіричний фактаж, що свідчить про цивілізаційній вибір 
України, а з іншого — раціонально узагальнювати його, од-
ночасно емоційно переживаючи кожну мить доленосного 
соціально-культурного злету своєї країни.

Видається цікавим підхід соціолога Зигмунта Баума-
на, який вбачає причину апокаліптичних настроїв сучасного 
суспільства у тому, що ми знаходимося між двома епохами — 
одна зникає, а інша народжується. Такий період називаєть-
ся «між владою» — interregnum. Це поняття народилось ще 
у Давньому Римі. Вчений вважає, що саме воно якнайкра-
ще підходить для розуміння сучасної епохи взагалі. Дійсно, 
стосовно українського Майдану 2013-2014 рр. — саме таким 
було відчуття його учасників: було зрозуміло, що владний 
режим вже приречений і що народжується нова епоха. Не-
ймовірний спалах мистецької креативності і свідчить про на-
родження нового. 

Мистецький фактор взагалі є доленосним для Украї-
ни, де історично політичні пасіонарії часто рекрутувалися з 
мистецтва. Після того, як упала козацька держава, україн-
ський народ творив державу у своєму мистецтві. І це цілком 
притаманно та істотно для України, яка була і залишається 

носієм емотивного начала і не входить у обмеження класич-
ного європейського раціоналізму та прагматизму. А отже, 
і проблема керманича, проблема скеровуючої сили часто 
пов’язується з мистецтвом. Зовсім невипадково, що Мазепа 
був композитором та поетом, а багато з корифеїв мистецтва 
ставали політиками4.

У 2004 р. Помаранчева революція знову засвідчила 
рушійну силу мистецтва в Україні. Символами революції 
стали намет, сцена, мікрофон і телевізор. Телебачення 
ретранслювало грандіозну подію. Основні її складові: по-
стійний багатоденний концерт відомих і невідомих вико-
навців на Майдані Незалежності; художні виставки на Хре-
щатику; серіал «Веселі яйця» та його миттєва дистрибуція 
Інтернетом; вибух новітнього фольклору, що народився на 
Майдані; плетіння помаранчевих килимів; артистичне по-
маранчеве вбрання Майдану.

Блакитно-білий майдан, який протистояв Пома-
ранчевому, також використовував мистецтво — переважно 
естрадних виконавців, які виконували російські радянські 
твори, в той час як на помаранчевих сценах домінували 
рок-виконавці з українськими піснями. Звичайно, і там, і 
там відбувалася характерна для нашої епохи постмодерну 
еклектична суміш жанрів, проте саме артистичні домінан-
ти майданів органічно ілюстрували основні міфологеми 
різних кольорів. Помаранчевий рок створював новий світ 
з новими міфами та героями, з новими правилами гри: з 
чистими руками і бандитами у тюрмах. Ностальгічна ра-
дянська естрада блакитно-білих повертала до старих іде-
алізованих міфологем. Нове і старе в мистецтві увійшло у 
конфронтацію, яка підсилювалася цілою низкою соціаль-
них, економічних і психологічних чинників, ретранслюва-
лася телебаченням, а на виході ставала політикою5. 

Революційні події зими 2013-2014 рр. загострили 
процеси 2004 р. Триваліший період протестів, їхня зріліша 
громадсько-політична вмотивованість, трагічна жертов-
ність дали поштовх до фантастичного креативного вира-
ження як професійних митців, так і загалом учасників Май-
дану. Фактично, сам Майдан перетворився на вражаючий 
артефакт. 

4 Мусієнко Н. Мистецтво і політика / Наталія Мусієнко — К.: Скарби. — 2002. — 169 с.
5 Мусієнко Н. Мистецький фактор у типології європейських революцій в епоху ПОСТ. (Case Study: Ukraine) / Наталія 
Мусієнко — Агора. — 2006. — №4. — С.148-154.
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До сцени, як і в 2004 р., були прикуті очі країни і 
світу протягом зими. На ній змінювалися політики і музичні 
гурти, поети і громадські діячі. Проте були й ті, хто зна-
ходився на ній практично постійно — Голос Майдану Євген 
Нищук, актор та викладач Київського національного уні-
верситету театру, кіно й телебачення ім. І.К. Карпенка-
Карого (далі — КНУТКіТ). В інтерв’ю «Українській правді» у 
січні 2014 р. Євген Нищук сказав: 

«Взагалі митець є людиною, яка за своєю природою 
має бути чуттєвою, приймати близько до серця, 
це особистість, для нашого ремесла це важливо. 
А люди зараз на сцені хочуть бачити саме особис-
тостей. Для особистості не може бути байдуже, 
що відбувається навколо тебе. Моя така позиція 
була й дев’ять років тому. І я вже заручник самого 
себе. Бо, вийшовши на Майдан 2004 року — ніхто 
тоді не знав, скільки триватиме той марафон — я 
сказав людям: “Скільки ви тут стоятимете, і я 
стільки тут буду”»6. 

Він з теплотою говорить про колег, які підтримують 
Майдан — Аду Роговцеву, Раїсу Недашківську, Михайла 
Іллєнка, допомагає своїм студентам-учасникам Майдану, 
які були звинувачені у тероризмі, і на момент вказаного 
інтерв’ю йому ще невідомо, що найтрагічніші дні Майдану 
ще попереду, а після втечі Януковича і відставки уряду, 
він, Євген Нищук, Голос Майдану, стане міністром культу-
ри України. 

НОВИЙ РІК НА МАЙДАНІ

За листопад-грудень 2013 р. на Майдані відбулося 
два серйозних протистояння. Таким став розгін студентів 
30 листопада, який переформатував усю риторику Майдану 
від боротьби за євроінтеграцію — до боротьби проти режиму. 
Другим таким фактором стала спроба розігнати Майдан у 
ніч з 10 на 11 грудня: тоді тисячі киян зібрались на Майдані 
і завадили його розгону. Святкування ж Нового 2014 року 
проходило у мирному оптимістичному настрої. 

31 грудня 2013 р. кияни зібралися на Майдані, щоб 
підтримати протестувальників і зустріти разом Новий рік. 
Таку кількість людей у новорічну ніч Майдан Незалежності 
бачив тільки на зустрічі 2005 року після перемоги Помаран-
чевої революції. Новорічні свята традиційно є чудовим мо-
ментом для влаштування різноманітних імпрез, перформан-
сів, креативних інсталяцій тощо.

Оскільки конструкція ялинки перетворилась на куль-
тову революційну інсталяцію, то активісти запросили киян 
прикрасити своїми іграшками живі ялинки біля Національ-

6 Довгань І. Голос Майдану Євген Нищук: У мене було відчуття, що я знімаюсь в кіно про німецьких загарбників 
[Електронний ресурс] / Ілона Довгань // Українська правда: життя. — 2014. — 29 січня. — 
Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2014/01/29/150258/

Майдан Незалежності. 31 грудня 2013 р. Фото Ігоря Гільбо

Голос Майдану Євген Нищук
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ної консерваторії. На цей заклик відгукнулось багато містян, 
і ялинки швидко одягнули у святкове новорічне вбрання. 
Також живу ялинку встановили на Хрещатику біля Київської 
мерії. Художники-волонтери оздобили знамениту майданів-
ську сцену, а художня майстерня Києво-Могилянської ака-
демії «Антресоля» подарувала Майдану свого синього «Єв-
роконя». На нього покладено місію привезти українців до 
Європи у 2014 — році синього дерев’яного коня. 

Імпреза «Новорічна пошта любові євромайданівців» 
теж підняла дух учасникам протестів, коли за кілька годин 
до настання 2014 р. чарівні янголята почали збирати їхні 
новорічні побажання. Ці ж самі янголята вже через тиждень 
провели флеш-моб «Українське Різдво: народження Украї-
ни»: розписані кульки учасників об’єдналися в одне жовто-
блакитне українське серце. 

Мистецьке об’єднання «ОsтаNNя барикада» запрошу-
вало киян зустрічати «Барикадний Новий Рік»: 

«Вперше в житті у Вас є можливість зустріти Но-
вий рік на барикадах! З нами ті, хто стояв пліч-о-
пліч в холод і негоду, хто не лякався міліцейських 
кийків. А тепер ми спільно відсвяткуємо прихід 
Нового Року. Українці як вміють боротися, так 
вміють і святкувати!.. О 23.45 планується зафік-
сувати рекорд для «Книги рекордів Гіннеса». Така 
велетенська кількість людей у світі ще не співала 
свій національний гімн. Заспіваємо «Ще не вмерла 
Україна!» разом! 31 грудня з 21.00 всі на Майдан!» 7

7 «Барикадний Новий Рік»! [Електронний ресурс] // Мистецьке об’єднання «Остання барикада», офіційний сайт. — 
2013. — 29 грудня. — Режим доступу: http://ostbar.com.ua/news.php?pg=0&id=621
8 Семенченко М. Валентин Сильвестров: «Читайте Шевченка, доки не пізно...» [Електронний ресурс] / 
Марія Семенченко // День. — 2013. — 29 грудня. — Режим доступу:
http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/valentin-silvestrov-chitayte-shevchenka-doki-ne-pizno 

Гімн України виконувався на Майдані багато раз на 
добу, але його виконання у Новорічну ніч стало особливим, 
бо тоді його заспівали близько 500 тисяч українців і навіть 
встановили у такий спосіб новий світовий рекорд. Під час 
масового виконання гімну України всі присутні на Євромай-
дані запалили ліхтарики та підняли їх догори. Це був мега 
перформанс Майдану. Своїми враженнями від побаченого й 
почутого поділився Валентин Сильвестров із журналістами 
газети «День». На його думку, у виконанні Майданом гімну 
України було щось особливе:

«Гімн України — дивовижний. Спочатку він начебто 
не справляє враження, але це лише на перший погляд. 
Насправді його створив Михайло Вербицький — цер-
ковний композитор середини ХІХ ст. Він жив в Ав-
стрійській монархії, мабуть, дуже любив Шуберта, 
у нього був мелодійний дар — це помітно з його 
літургій. Він був церковним композитором. І ось 
цю патріотичну пісню він теж створив як церков-
ний композитор. Це ж алілуя, розспів (наспівує). У 
гімнах ніде такого немає! Це унікальний твір: це — 
гімн України, але в ньому є ознаки літургійного по-
чатку. У цьому гімні затонула якась пам’ять про 
літургію, про всеношну. У цьому простому наспіві 
немов дме вітер, немов гілки дерев співають»8.

Майдан у Новорічну ніч. Фото ТСН

Гімн України. Фрагмент фото Ігоря Гільбо
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ІНСТАЛЯЦІЇ

Головним символом і центральною інсталяцією Май-
дану стала «Євроялинка» або «Йолка» — вкрита різноманіт-
ними плакатами величезна структура для новорічної ялинки, 
встановлення якої послугувало офіційним приводом для роз-
гону студентів на Майдані в кінці листопада 2013 р. Плакати 
на ній мінялись і доповнювались залежно від ситуації. А сві-
тові мас-медіа швидко зробили її відомою. У серпні 2014 р. 
інсталяцію було передано Музею Майдану для збереження, 
проведення опису й атрибуції кожного з її елементів. 

Взагалі, інсталяцій на Майдані не бракувало. Май-
дан — це, перш за все, суспільний простір, і він потребує 
координації. Відомий своєю альтернативною міською на-
вігацією київський дизайнер Ігор Скляревський встановив 
на Майдані інформаційні таблички, які допомагали протес-
тувальникові знайти кухню, пункт поселення, обігріву, ін-
фоцентр тощо. Також Скляревський був автором плакатів 
і наліпок із закликами «Підняти попу і вийти на Майдан», 
«Вибрати світлу сторону сили». 28 листопада дизайнер 
розповів сайту «Insider»: 

«Я розробив дизайн агітаційних плакатів у стилі 
Walkkyiv. 5 великих постерів ми роздрукували і від-
дали в агітаційний пункт на Майдані, ще 1500 при-
мірників (по 500 кожного виду) зробили у вигляді 
невеликих наліпок. Якусь частину теж віддали на 
Майдан, вони вже розійшлися серед людей»9.

Інсталяціями, практично, були і барикади Майдану. 
Художник Пьотр Павленський з Санкт-Петербургу, який пра-
цює у жанрі радикального політичного перформансу, брав 
участь у подіях на Майдані й допомагав протестувальникам, 
назвав Майдан великим витвором мистецтва, оскільки на 
ньому відбувається процес творчості, виникають нові моде-
лі взаємодії між людьми. Він звернув увагу на те, що саме 
барикади створюють особливий контекст Майдану — пере-
творюють його на тотальну інсталяцію, частину міста, яка 
працює і самовідтворюється як об’єкт мистецтва. Саме це і є 
справжнє, живе мистецтво. Павленський вважає, що мисте-
цтво потребує політичних змін, тому що художники живуть 
цими трансформаціями соціального10. 

Барикади пережили свою швидку еволюцію: від не-
великих символічних загороджень, які більше нагадували 
арт-інсталяції, ніж укріплення, — до серйозних укріплень, 
часто з льоду та снігу.

На розі Інститутської та Хрещатика, якраз недалеко 
від барикади «Львівська брама», протестувальники поча-
ли складати разом дощечки з назвами різних міст і сіл, а 
також районів Києва. У результаті дуже швидко з’явилась 

9 На Майдані з’явилася навігація і партизанські плакати від Скляревського [Електронний ресурс] / Новина // Insider. 
— 2013. — 28 листопада. — Режим доступу: 
http://www.theinsider.ua/lifestyle/na-maidani-z-yavilasya-navigatsiya-i-partizanski-plakati-vid-sklyarevskogo/ 
10 Ланько М., Герман Л. Петр Павленский: Майдан должен присутствовать в повседневности каждого, кто его 
поддерживает [Электронный ресурс] / Мария Ланько, Лизавета Герман // Украинская правда: жизнь. — 2013. — 23 
декабря. — Режим доступа: http://life.pravda.com.ua/person/2013/12/23/146798/ 
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креативна конструкція, що символізувала єдність України. 
Ця географічна інсталяція збільшувалась щоденно, біля 
неї завжди було багато людей: протестувальники додава-
ли свої дощечки, просто вивчали географічні назви. Були 
деякі дощечки з назвами закордонних міст, але в осно-
вному це була захоплююча подорож Україною. Інсталяція 
не витримала суворої зими. Коли почалися морози, деякі 
дощечки потрапили у багаття для обігріву, а під час кри-
вавих днів 18-20 лютого вона була практично знищена у 
вогні. Залишилися лише деякі уламки. 

Події зими 2013-2014 рр. у центрі Києва розвивалися 
стрімко і трагічно, точились справжні запеклі бої. У кінці 
січня 2014 р. на барикаді по вулиці Грушевського проли-
лася перша кров, з’явилися загиблі, перші герої Небесної 
Сотні. Протистояння тривало прямо під Національним ху-
дожнім музеєм і стадіоном імені В. Лобановського, біля 
Національної парламентської бібліотеки України і будівлі, 
де знаходяться гуманітарні інститути Національної академії 
наук України, кожен з яких теж має свою бібліотеку. Поруч, 
на Європейській площі, — Український дім, де зберігали-
ся фонди Музею історії Києва. Багато з вказаних будівель 
не тільки вміщають унікальні національні фонди, але й 
самі є пам’ятками культури та архітектури національного 
значення. Найбільш тривожним був час для працівників 
Національного художнього музею. Музейники цілодобово 
чергували, самовіддано намагаючись убезпечити безцінну Трансформації барикади «Львівська брама»

Географічна інсталяція



17

колекцію картин. Оберігали книжковий фонд і співробітни-
ки Національної парламентської бібліотеки. Катерина Липа 
тоді писала, що не потрібно протиставляти музейні скарби 
людському життю, тому що під загрозою і те, й інше, а, в 
кінцевому рахунку, — саме існування нації. Тому що «без 
історичних знань, музеїв і бібліотек ми — просто отара, 
якій все одно, хто клацає батогом по її спинах»11.

На розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького 
розмістили інсталяцію «Клітка», яка користувалась осо-
бливою популярністю. У клітку було посаджено ляльку, що 
зображала В. Януковича, а поруч стояв стіл з трьома стіль-
цями для суддів. На клітці англійською було написано «Яну-
кович — вбивця». Охочі могли сісти на ці стільці і в ролі суд-
дів винести вирок обвинуваченому. На Європейській площі 
було зроблено інсталяцію, що представляла собою грушу 
для биття з портретом колишнього очільника країни. 

Після загибелі героїв Небесної Сотні на Майдані 
з’явилися численні маленькі й великі інсталяції на вшану-
вання пам’яті героїв, вкриті квітами і лампадками — Київ 
сумував і прощався з загиблими. 

Стріт-арт митець Єжи Коноп’є вважає себе не ху-
дожником у класичному розумінні, а людиною, яка змінює 
простір. Свою інсталяцію «Мішені» на майданівських бари-
кадах він називає провокаційною. Перший варіант інста-
ляції не дожив до ранку, тоді автор відновив інсталяцію в 
іншому місці — на стіні «Мистецького Барбакану», а також 
доповнив її супровідним текстом. Там, на розі Хрещатика і 
Прорізної, інсталяція перебувала, поки «Барбакан» не пе-
реїхав до галерей, ставши артефактом революції.

Єжи Коноп’є впевнений, що Майдан спонукав мис-
лити і діяти радикально, адже сам вихід на вулицю вже є 
достатньо радикальним кроком. У своєму інтерв’ю іншому 
художникові Майдану Іллі Стронґовському він, зокрема, 
зауважив, що всі мають різну міру радикальності: для ко-
гось достатньо прийти на Майдан з великим плакатом, для 
інших — мало навіть вступити у жорсткий бій з «беркута-
ми». Художники, на думку Коноп’є, мають спрямовувати 
свою радикальність у творчі дії. 

«Воїни — воюють, художники — творять. Спочат-
ку, звичайно, все було навіть занадто ідеально: 
мирний протест, вибух дизайнерсько-художньої 
творчості і таке інше. Навіть пересічні люди 
фонтанували творчими цікавинками — малюва-
ли плакати, вигадували різні влучні жарти. Було 
суцільне піднесення, що масово надихало нас всіх. 
Але згодом трапилось те, що трапилось. Люди 
почали розуміти, що влада їх нагинає все нижче 
і нижче. У масовій творчості все частіше почала 
з’являтися злоба і радикалізм. Знаєш, було б ці-
каво зібрати усі ці мотиватори-демотиватори, 
меми, фотожаби, вірші з анекдотами, малюнки 
тощо, а потім відсортувати їх за датою. Думаю, 
можна було б і без інформаційних повідомлень у 
ЗМІ прослідкувати хід цих всіх подій. Історія ж бо 
карбується у мистецтві і народній творчості»12.

11 Липа К. Культурные ценности в зоне боевых действий [Электронный ресурс] / Катерина Липа // Левый берег: 
общество. — 2014. — 20 января. — Режим доступа: 
http://society.lb.ua/position/2014/01/20/252347_kulturnie_tsennosti_zone_boevih.html
12 Стронговський І. Стріт-арт митець Єжи Коноп’є: «Мішені» на Майдані були провокаційною роботою [Електронний 
ресурс] / Ілля Стронговський // Українська правда: життя. — 2014. — 6 лютого. — Режим доступу: 
http://life.pravda.com.ua/person/2014/02/6/151554/ 

Інсталяція «Мішені». Фото Єжи Коноп’є
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МИСТЕЦТВО ПЛАКАТУ

Плакатний революційний креатив стрімко набрав 
популярності: від саморобних сатиричних плакатів до 
Інтернет-спільнот «Страйк Плакат», «Крапля в океані», які 
блискавично реагували на всі події актуальними плакатами. 
Була задіяна зовнішня реклама, і не тільки з виготовлени-
ми в поліграфічний спосіб плакатами — «Я дихаю вільно» 
та «Angry Ukrainians», а також зроблена просто на пустих 
рекламних щитах — «Коктейль Грушевського», «Забороне-
но забороняти». Українська революція замінила популярну 
гру «Angry Birds» на «Angry Ukrainians», а також переосмис-
лила американського стріт-арт художника Шепарда Фейрі 
(плакат «Obey»). 

Плакати, як важливі засоби виразу громадянської 
позиції, з’явилися вже на першій демонстрації 24 листо-
пада 2013 р., коли тисячі людей заповнили вулиці Києва, 
щоб продемонструвати своє прагнення до євроінтегра-
ції. Переважна більшість складалась із саморобних ди-
летантських плакатів з прямими політичними вимогами 
або гостро-сатиричним змістом. Безумовно, були плакати, 
зроблені професійними художниками. Плакати креативно 
висловлювали ставлення громадян до влади. Після побит-
тя студентів, на «Марші мільйонів» 1 грудня 2013 р., кіль-
кість плакатів значно зросла. Саме тоді з’явились творчі 
об’єднання «Страйк Плакат» і «Крапля в океані». Митці, 
рекламісти, художники долучились до протесту своєю 
творчістю — плакатами. Створивши 1 грудня свою сторінку 
у Facebook, вони написали про себе: 

«СТРАЙК ПЛАКАТ — заходь, завантажуй, друкуй 
і користуйся. Творча спільнота підтримала все-
український протест проти кривавих подій на 
Майдані Незалежності. Активісти створили серію 
плакатів, які вже зараз може завантажити кожен. 
Ми переконані, що доля країни вирішується сьо-
годні. Ми закликаємо усіх творчих людей доєдна-
тися до всеукраїнського страйку та створювати 
страйк-плакати або будь-які інші матеріали»13. 

Інтернет-спільнота «Страйк Плакат» стрімко наби-
рала популярності — плакати користувались великим по-
питом. Словами творців спільноти — «Ще ніколи в житті 
маленький принтер не почувався таким героєм»14. 

Художники творили анонімно. Це була цехова робо-
та, без чинів та орденів, заради спільної ідеї і результату. 
Коли після подій 30 листопада Євромайдан було оголоше-
но неполітичною акцією, художники повністю відмовились 
від політичної риторики і швидко знаходили універсаль-
ні образи. Одним з перших став плакат «Кривава Йолка». 
Саме з ним багато хто вийшов на демонстрацію «Марш 

13 Страйк Плакат [Електронний ресурс] / Фейсбук-спільнота. — Режим доступу: 
https://www.facebook.com/strikeposter/info?tab=page_info 
14 Там само. 
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мільйонів» 1 грудня. До художників доєднались майстри 
мем-плакату та інші.

Журналістка Катерина Сергацкова писала: 
«Створивши серію «страйк-плакатів» по «гарячим 
слідам», художники не зупинялись: майже кожний 
день на сторінці стали з’являться нові образи, які 
відповідали швидко мінливим реаліям. Так, після 
штурму адміністрації президента на Банковій по-
чалась нова хвиля: автори поставили запитання 
про правовий захист тих, кого затримав «Беркут» 

— і тут же на плакатах виник образ Феміди, яка 
тримала замість ваги — наручники»15.

Київ став «плакатною» столицею світу: такої кіль-
кості плакатів, фотожаб, демотиваторів, малюнків ніхто 
не очікував. Найменше цього очікували в єдиному в Європі 
офіційно зареєстрованому Музеї плакату, що мав прихис-
ток у скромному неопалюваному приміщенні Національного 
музею народної архітектури та побуту України у Пирогові. 
Музейники почали відстежувати плакатну творчість, ого-
лосили конкурс народного протестного плакату, створили 
сторінку у Facebook, яку стали відвідувати тисячі людей16. 
На відміну від спільнот, де автори діють анонімно, Музей, 
навпаки, намагався ідентифікувати і зберегти авторство 
плакату. Звичайно, це було не завжди можливо, оскільки 
анонімність захищала від політичних переслідувань авто-
рів найбільш жорстких творчих плакатних меседжів.

«Майдан підняв якусь феноменальну мистецьку хви-
лю, пояснити яку не може ніхто. З Помаранчевою 
революцією навіть порівнювати нічого, — писав 
на початку лютого 2014 р. директор Музею плакату 
України і редактор журналу «Музеї України» Віктор 
Тригуб. — Революція затягується. Значить, будуть 
нові шедеври! Митці виходять на Майдан»17.

15 Сергацкова Е. Маленький принтер-герой [Електронний ресурс] / Екатерина Сергацкова // Korydor. — 2014. — 
29 січня. — Режим доступу: http://old.korydor.in.ua/spectema/33-yevromaidan/1572-malenkyi-prynter-heroi 
16 Иванченко Н. Ничего подобного не знал Париж в 1968! [Електронний ресурс] // Народні блоги. — 2014. — 
6 лютого. — Режим доступу: http://narodna.pravda.com.ua/life/52f3b79b71a61/ 
17 Віктор Тригуб. Андрій Єрмоленко — ще один талант Майдану [Електронний ресурс] // Народні блоги. — 2014. — 
8 лютого. — Режим доступу: http://narodna.pravda.com.ua/fun/52f647ab8db92/
18 Титиш Г. Творці “Краплі в океані”. Креативні партизани [Електронний ресурс] / Галина Титиш // Українська правда: 
життя. — 2014. — 13 лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2014/02/13/152183/
19 Крапля в океані [Електронний ресурс] / Офіційний сайт // Режим доступу: http://www.kraplya.com/ 

Творців ідеї, плакатів і сайту «Краплі в океані» жур-
налісти дуже влучно назвали «креативними партизанами». 
У неспокійні часи своїх прізвищ вони не розголошували. 
Натомість блискавично швидко реагували на події. Перша 
«крапля» з’явилась у ніч на 1 грудня 2013 р. Намалювали 
прапор із посланням «Я відповідаю за те, що буде завтра. 
Я крапля в океані», а потім вирішили зробити для краплі 
окремий постер. 

«У цій краплі був інсайт. Це такий термін рекла-
містів, який означає глибинну правду поведінки, 
почуттів людей. Ми побачили, що тут є щось 
більше. Адже тоді кожен відчував безсилля: «Що я 
можу зробити? Там Янукович, армія, бандити, бє-
спрєдєл…». А я? Хто я проти них?.. Крапля в океані 
— про те, що океан працює разом з тобою і тоді 
вже не так страшно починати. Вона про мікро-
героїзм», — розповідали автори «Краплі» у лютому 
2014 р. журналістці Галині Титиш18.

 Зі зростанням популярності постерів, автори «Кра-
плі» зробили сайт, виклали свою позицію: 

«Проект “Крапля” створено для того, щоб не 
стояти осторонь подій, що зараз відбуваються 
в Україні. Якщо ти більше не можеш мовчати — 
приєднуйся. Одна людина не в змозі протистояти 
диктатурі та змінити долю країни, проте їй під 
силу здійняти хвилю, від якої підніметься океан. 
Для цього треба не бути осторонь. І виказувати 
свій протест — на Майдані, дома, на роботі, у со-
ціальних мережах, на вулицях свого міста. Ми за 
Євроінтеграцію. Ми проти злочинного уряду, ми 
проти побиття жінок, дітей та журналістів, 
проти нахабної брехні прямо нам в очі. Ми хочемо 
покласти цьому край. Нехай побачать нашу силу. 
Ми громадяни України і ми кажемо — досить!»19 



20

Від постерів автори «Краплі» перейшли до відео-
портретів учасників протесту, власне, саме тих «крапель», 
з яких і склався океан Майдану. Ці відео-портрети вони 
викладали на своєму сайті. Пізніше, вже у квітні 2014 р., 
саме з назвою «Крапля в океані» у віденському Музеї мис-
тецтв «Künstlerhaus» пройшла виставка мистецтва україн-
ської революції, що була присвячена художнім та візуаль-
ним аспектам протестного руху в Україні 2013-2014 рр. На 
виставці були представлені: Максим Білоусов, Мирослав 
Вайда, Ксенія Гнилицька, Кирил Головченко, Ігор Гусєв, 
Марія Драгіна, Андрій Єрмоленко, Ілля Ісупов, Борис Ка-
шапов, Владислав Краснощок, Павло Керестей, Саша Кур-
маз, Сергій Лебединський, Олекса Манн, Маркіян Мацех, 
Олег Мацех, Борис Михайлов, Роман Михайлов, Роман 
Мінін, Марія Павленко, Олексій Радинський, Влада Рал-
ко, Костянтин «Вінні» Реунов, Микола Рідний, Олександр 
Ройтбурд, Олексій Сай, Іван Семесюк, Андрій Сидоренко, 
Віктор Сидоренко, Олег Тістол, Василь Цаголов, Олек-
сандр Чекменьов, Микита Шаленний, «Громадський сек-
тор Майдану», «Страйк Плакат», Psyfox.

На початку лютого 2014 р. з’являється ще одна пла-
катна спільнота «Revplakat» з дуже лаконічним написом у 
Facebook — «Сторінка для викладення робіт на соціяльну 
тематику», а також лозунгом — «Я знаю силу слова, воно 
гостріш штика»20.

Ілюстратор Саша Годяєва вважає, що митець не 
придумує нічого, він лише ретранслятор настроїв, думок 
та емоцій, які вирують у суспільстві: «Вихоплює колектив-
ну думку, у нього доступ до неї, і він її трансформує»21. 
Після загибелі Сергія Нігояна — першої жертви на Майда-
ні — вона створила образ українки, яка плаче кривавими 
сльозами. 

Креативні листівки з’явилися невдовзі після почат-
ку подій. Книжковий дизайнер Ілля Стронґовський створив 
одну з найпопулярніших новорічних листівок тієї зими — 
«Йолка», яка швидко перекочувала на сувенірні магніти 
і футболки. Популярність була великою, і дизайнер про-
довжив свою серію. Особливо вдалою вийшла листівка 
«Greetings from Kyiv». Стронґовський як митець спробував 
зробити листівки, присвячені мистецьким проявам Євро-

майдану. Частина грошей йшла на потреби Майдану, а 
частина — на допомогу дітям-інвалідам у Житомирі.

У лютому народилась мистецька ініціатива «Листів-
ки з Майдану», спрямована на підтримку постраждалих на 
Майдані та їхніх родин. Листівки було створено на основі 
робіт сучасних художників — їх розповсюджували на Майда-
ні, вони були у вільному для завантаження і друку доступі. 

«Історії з Майдану» — результат відвідувань худож-
никами лікарень, робота разом з пораненими над мистець-
ким втіленням їхніх історій. Лада Наконечна та Алевтина 
Кахідзе першими пристали до цієї ініціативи і відвідали у 
лікарні медика-волонтерку Олесю Жуковську, яка отрима-
ла важке поранення. До проекту долучились також Таня 
Войтович, Саша Курмаз, Марія Павленко, Євген Самбор-

20 Revplakat [Електронний ресурс] / Фейсбук-спільнота. Режим доступу: 
https://www.facebook.com/revplakat/photos_stream 
21 Титиш Г. Ілюстратор Саша Годяєва. Емоційний протест [Електронний ресурс] / Галина Титиш // Українська 
правда. — 2014. — 5 лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2014/02/5/151482/ 
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ський, Іванна-Катерина Яковина та інші. Свої роботи нада-
ли, серед інших, Анатолій Бєлов, Олександр Бурлака, Ксе-
нія Гнилицька, Тетяна Кремінь і Леся Хоменко22. У рамках 
проекту художники створювали не тільки спеціальні твори 
для постраждалих, але й викладали у відкритий доступ 
присвячені Майдану листівки. У рамках проекту «Листівки 
з Майдану» почали документувати історії постраждалих й 
викладати на сайті проекту.

«Це та ситуація, коли митці та культурні органі-
зації мають бути поряд із глядачем, — прокомен-
тував ініціатор Володимир Кадигроб. — Їхня ауди-
торія зараз на майданах та на лікарняних ліжках. 
Історії цих людей — це вже історія нашої країни. 

22 «Листівки з Майдану» — акція консолідації та підтримки постраждалих протестувальників [Електронний ресурс] / 
Новина // ART Ukraine. — 2014. — 6 березня. — Режим доступу: 
http://artukraine.com.ua/n/akciya-konsolidacii-ta-pidtrimki-postrazhdalikh-protestuvalnikiv/#.UzLNJ62SywN
23 Художники пішли в лікарні спілкуватись і малювати з пораненими. Перша історія — волонтерки Олесі 
[Електронний ресурс] / Новина // Українська правда: життя. — 2014. — 27 лютого. — Режим доступу: 
http://life.pravda.com.ua/society/2014/02/27/154425/
24 Ложкина А. Искусство на баррикадах: Майдан глазами украинских художников. Ч.2 [Электронный ресурс] / 
Алиса Ложкина // ART Ukraine. — 2014. — 7 февраля. — Режим доступа: 
http://artukraine.com.ua/a/iskusstvo-na-barrikadah-maydan-glazami-ukrainskih-hudozhnikov-ch2/

Це нагадування для всіх нас про те, що права лю-
дини — абсолютна цінність, і подібне більше не 
має повторитися в Україні»23.

Навесні, після початку воєнних дій Росії проти Укра-
їни, дизайнери-графіки з усього світу створювали плака-
ти на підтримку України в рамках міжнародної плакатної 
акції «Голос миру». Організатором виступило Молодіжне 
об’єднання Київської організації Спілки дизайнерів Укра-
їни «ВАРТО». В акції взяли участь представники 45 країн, 
зокрема з Німеччини, Італії, США, Франції, Ірану, Іраку, Іс-
панії, Росії, Білорусі, Австралії, Індії, Японії, Китаю. Най-
кращі плакати виставили на Хрещатику біля ЦУМу.

ФОТОГРАФІЯ

Фотографія є мистецтвом фіксації миттєвості. Її су-
часні можливості в епоху цифрових технологій, зокрема 
миттєвого тиражування, зробили її одним з головних ін-
струментів Майдану. Роботи фотографів найшвидше ста-
вали відомими завдяки соціальним мережам та інтернет-
виданням. У порівнянні з 2004 р., у 2013 році цифровими 
камерами і телефонами була озброєна більша частина про-
тестувальників. Якщо фотографії Помаранчевої революції 
у багатьох зберігалися в фотоальбомах, то світлини про-
тестів 2013-2014 рр. відразу викладалися на сторінки со-
ціальних мереж.

«Яскрава медійність є однією з ключових характе-
ристик протесту на Майдані, — писала на почат-
ку лютого Аліса Ложкіна в «ART Ukraine». — Ніколи 
до цього політичні події в Україні, а тим більше 
документація суспільних протестів, не була так 
естетизована»24.

Фотографія стала важливою складовою пісенних клі-
пів, які швидко розходились в Інтернеті. Важливим аспек-
том було не тільки миттєве розповсюдження фотографій, 
але й проведення фотовиставок просто неба. Ці інсталяції 
в гарячих точках Майдану підкреслювали присутність фо-
тографів як учасників протестів.

Презентація календаря на вул. Грушевського
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Перші вуличні фотовиставки, присвячені Майдану, 
почали з’являтися у грудні. У рамках міжнародного про-
екту «Inside Out Project», метою якого є трансформація 
людських повідомлень у мистецький контекст, на стіні 
будинку №15 по вулиці Ярославів Вал було розміщено 
галерею портретів демонстрантів Євромайдану. Це зро-
били українська художниця Алевтина Кахідзе, француз 
Арно Люме, Ірина Соловей з платформи «Велика Ідея» та 
фотограф Євген Чорний. Потім її розширили і розмістили 
на загорожі перед Центральним універмагом, вже безпо-
середньо біля барикади на розі Хрещатика та Б. Хмель-
ницького.

З боку Європейської площі, на так званій «першій 
барикаді Майдану», 21 грудня відкрилась фотовиставка 
«Майдан. Людський фактор». Ідея виставки належала Аліні 
Малюшкіній, організаторами виступили Наталія Кравчук та 
Макс Левін, а редакторами — Михайло Чернічкін та Павло 
Подуфалов. Відомі українські фотографи задекларували 
свою участь у протестах так: 

«Євромайдан — унікальне явище в історії Украї-
ни, і ми хочемо зробити свій внесок у цю загаль-
ну боротьбу. Ми не будемо показувати хроніку 
Євромайдану, ми не будемо рекламувати жодної 
політичної сили. Ми хочемо розповісти Україні та 
світу, як українці стали нацією. Саме цій історії 
присвячено наш проект»25.
У грудні 2013 р. ніхто не міг собі уявити подій най-

ближчих місяців. В анонсі третьої фотовиставки «Майдан. 
Людський фактор», що її 12 лютого 2014 р. було представ-

лено на огорожі Національної парламентської бібліотеки 
на вулиці Грушевського, практично на місці запеклих боїв, 
зазначалось: 

«Після першої фотохвилі нашої виставки ми не мо-
гли й подумати, що буде друга: не менш видовищ-
на. Але після другої ми аж ніяк не могли уявити ось 
таку третю: задимлену, фатальну для багатьох, 
героїчну, сумну, але неймовірну. Кожен із нас у най-
сміливіших мареннях не уявляв такої зйомки. Тим 
паче у центрі української столиці. Ми не уявляли 
багато чого. А особливо: що можна цілитися в гро-
мадян. І — потрапляти. Ми не уявляли, що можна 
навіть не помічати постріли та вибухи. Як не по-
мічаєте часто їх ви, коли допомагаєте одне одно-
му, розносите під кулями бутерброди і молоко, ви-
гадуєте усе новіші та креативніші методи захисту 
території, вільної від диктатури. Ми так само ба-
гато чого вже не помічаємо. Навіть якщо ціляться 
в нас. Але ми хочемо запам’ятати ці миті. Разом з 
Вами. Бо в ці дні Ми змінюємося разом». 

У проекті «Майдан. Людський фактор» взяли участь 
такі фотомитці: Павло Багмут, Максим Баландюх, Олег 
Герасименко, Андрій Горб, Ганна Грабарська, Петро За-
дорожний, Євген Котенко, Наталія Кравчук, Максим Ку-
димець, Олександр Кузьмін, Макс Левін, Максим Люков, 
Владислав Мусієнко, Сергій Ніколаєв, Олег Переверзєв, 
Олег Петрасюк, Роман Пилипій, Сергій Полежака, Макс Ро-
котанський, Костянтин Самоцвєтов, Артем Сліпачук, Влад 
Содель, Анатолій Степанов, Максим Требухов, Сергій Хар-
ченко, Костянтин Чернічкін, Віталій Чумак, Ольга Якимо-
вич, Олександр Яловий.

З перших і до останніх днів був на Майдані фото-
художник Владислав Мусієнко. Він бачив, — а завдяки його 
фото це бачили тисячі людей, — і виступи митців, і часи 
затишшя, і найтрагічніші моменти. Він звик прокидатися 
кілька разів уночі, щоб перевірити, чи не намагаються 
знову розігнати Майдан. Владислав згадує ніч з 10 на 11 
грудня: 

«Я прокинувся вночі, включив новини і побачив, 
як рухаються ці чорні та помаранчеві кульки. На 

25 Українські фотографи на Хрещатику представили інсталяцію «Майдан. Людський фактор» [Електронний ресурс] / 
Новина // УНН. — 2013. — 21 грудня. — Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1286880-ukrayinski-fotografi-
na-khreschatiku-predstavili-instalyatsiyu-maydan-lyudskiy-faktor 

Фотовиставка на загорожі біля ЦУМу
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екрані монітору це все виглядало моторошно. По 
дорозі у центр я бачив, як велика кількість людей 
бігла на Майдан, знаючи, що там розгін. Вони бігли 
з таким відчуттям, ніби боялись спізнитись»26. 

Серед майданівських робіт Владислава мало портре-
тів, тому що йому важко виокремити якогось одного про-
тестувальника з-поміж інших: 

«Мене настільки вражають ці події, що хочеть-
ся фотографувати їх широким кутом. Я не можу 
змусити себе знімати портрети. Для мене ця ре-
волюція — єдиний організм, не можу виділити ко-
гось одного»27. 

На своїй сторінці у Facebook 19 лютого 2014 р. Вла-
дислав записав: 

«Я дивлюсь на людей, які, як мурашки, пруть тор-
би з їжею, з ліками, розбирають бруківку, і у мене 
ком в горлі. Які Люди». 

Це були дні, коли протистояння дійшло до трагічної 
межі: гинули герої, не працювало метро, а кияни, попри 
все, стягувалися на Майдан, везли, несли все необхідне. 
Тил (Київ) годував свій Фронт (Майдан). 

Натомість, фотограф Ігор Гайдай зосередився саме 
на портретах учасників протесту. Зі своєю дружиною та 
асистентом Ніною вони розпочали проект «Обличчя свобо-
ди. Майдан». Власне, цей проект став логічним переходом 
від попереднього — «Українці. Початок третього тисячоліт-
тя», над яким Гайдай працював 7 років. Той вийшов книгою 
і вмістив понад 130 портретів сучасних жителів країни від 
пастуха до президента.

Щодо своєї участі у Майдані 1 лютого 2014 р. Ігор 
підкреслив: 

«Як громадянин я просто не міг лишатись осто-
ронь. Я вважаю себе майданівцем і знімаю своїх 
однодумців. Це не погляд з відстані — мені ціка-

во пропустити їх крізь себе… Думаю, більшість 
людей погоджувалася в тому, що це непересічний 
момент у житті. У них є відчуття, що зараз вони 
самі творять історію, новітню історію держави. 
Мої фотографії зроблені дуже просто: я зупиняю 
людину в тому настрої і в тому середовищі, де 
вона є, навіть на фон не впливаю. Кожна окрема 
світлина, можливо, не має цінності сама по собі, 
але я документую історично важливий для країни 
момент»28. 

Виставка фотографій Ігоря Гайдая відбулась вже у 
березні 2014 р. у рамках XI Міжнародного фестивалю до-
кументального кіно про права людини Docudays. 

У листопаді 2014 р. завдяки спільним зусиллям ви-
давництва «Основи» й агентства «Art Management» побачи-
ла світ перша двомовна книга про Майдан «#EUROMAIDAN 
— History in the Making». Ініціювали видання Володимир Ка-
дигроб, Дана Павличко і Катерина Тейлор. 

«#EUROMAIDAN — History in the Making» висвітлює 
ключові явища Євромайдану, що лягли в основу відпо-
відних розділів книги: «Віче», «Кухня», «Правий сектор», 
«Самооборона», «Творчість протесту», «Культура», «Архі-
тектура», «Медики», «Антимайдан», «Журналісти», «Бер-
кут», «Предмети», «Самоорганізація», «Локації» і «Люди». 
Останній розділ уміщає унікальні знімки майданівців, які 
відпочивають у павільйоні виставкового центру «КиївЕкспо-
Плаза», знімок операції медиків-волонтерів у стінах Ми-
хайлівського собору, чоловіка, який грає на саксофоні під 
час кривавих боїв на Грушевського, хлопчика, що кидає 
камінь у «Беркут» та інші.

За словами Володимира Кадигроба, «#EUROMAIDAN — 
History in the Making» звертається не лише до українців, а 
дає можливість міжнародній аудиторії розібратися у тому, 
що відбувалося у Києві взимку 2013–2014 рр., досліджує 
і документує Майдан: як історичну подію, набір спільних 
цінностей, приклад самоорганізації і як художнє явище29. 

26 Революція очима фотографа. Владислав Мусієнко [Електронний ресурс] / Стаття // Українська правда: життя. — 
2014. — 4 лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2014/02/4/151333/
27 Там само.
28 Довга Н. Інтерв’ю з Ігорем Гайдаєм [Електронний ресурс] / Наталка Довга // Docudays UA. — 2014. — 1 лютого. — 
Режим доступу: http://www.docudays.org.ua/2014/news/intervyu/oblyczia_svobody_maidan/
29 Кадигроб В., Тейлор К., Лютий Т., Грицак Я., Гусєв Г., Сергацкова К. #EUROMAIDAN – History in the Making / 
Володимир Кадигроб, Катерина Тейлор, Тарас Лютий, Ярослав Грицак, Гліб Гусєв, Катерина Сергацкова. — 
К.: Видавництво «Основи». — 2014. — 300 с.
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Проект «Жінки Майдану» став останньою фотовис-
тавкою на «діючому» Майдані, яка відкрилась у травні і 
тривала до кінця літа 2014 р., аж доки не були згорнуті 
останні намети. Уперше фотовиставка була експонована у 
виставковій залі Програми ім. Фулбрайта в Україні (4-22 
квітня 2014 р., Київ). 

Протест на Майдані, серед іншого, спровокував пу-
блічну дискусію щодо участі жінок у протестних акціях. Ті, 
для кого Майдан став платформою вияву свободи та прав 
(у тому числі — гендерних), закликали бачити у жінках 
повноцінних учасниць суспільного життя, і протесту зо-
крема. Відтак було створено Жіночу сотню: жінки нарівні з 
чоловіками були на барикадах, надавали медичну та іншу 
допомогу, дбали про їжу та теплий одяг для майданівців. 
Учасниці протесту проявляли надзвичайну сміливість, са-
мовідданість і відчайдушність. Співачка Руслана Лижичко 
максимально задіяла свій міжнародний авторитет, аби при-
вернути увагу світової громадськості до подій в Україні.

ВИСТАВКИ «ЖІНКИ МАЙДАНУ» І «ОБРАЗИ МАЙДАНУ»

В експозицію увійшли світлини двадцяти п’яти фо-
тографів з України, США, Португалії й Росії. Взяли участь 
такі автори: Анастасія Власова, Ігор Гільбо, Євгенія Жари-
кова, Олександр Заклецький, Еміне Зіятдінова, Інна Калі-
ніна, Лон Кауфманн (США), Андрій Комашко, Дмитро Ларін, 

Вадим Лурьє (Росія), Катерина Максим, Людмила Мицик, 
Катя Міщенко-Мицик (США), Ірина Озимок, Оксана Парафе-
нюк, Олександр Ратушняк, Ігор Розкладай, Антоніо Сантос 
(Португалія), Йосиф Сивенький (США), Влад Содель, Олек-
сій Фурман, Тарас Хімчак, Роман Цибрівський (США), Олег 
Шведов, Лада Шіленко. 

17 травня 2014 р. фотовиставку «Жінки Майдану» 
було перенесено на Майдан. Тут, біля стели Незалежнос-
ті, вона залишалась до 23 серпня 2014 р. На відкритті від-
відувачів привітали: голова Міжнародної фулбрайтівської 
ради Том Гілі, директор Програми iм. Фулбрайта в Україні 
Марта Коломиєць, голова правління громадської благо-
дійної організації «Українське Фулбрайтівське коло», ди-
ректор Наукової бібліотеки Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» Тетяна Ярошенко, голова 
Правління Міжнародного благодійного фонду «Український 
жіночий фонд» Наталія Карбовська, координаторка Жіно-
чої сотні ім. Ольги Кобилянської Ніна Потарська. 

Руслана. Фото Ігоря Гільбо з проекту «Жінки Майдану»

За словами Марти Коломиєць, не можна переоцінити 
роль жінки як у суспільстві, так і зокрема під час Майдану: 

«Ми бачимо в цих фотографіях різні емоції — ра-
дість і смуток, і тривогу, і щастя, і допомогу. 
Ця виставка в мені плекає велику надію, що все 

Том Гілі на відкритті виставки «Жінки Майдану» 
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30 Фотовиставка «Жінки Майдану» [Електронний ресурс] / Відео // hromadske.tv. — Жіноча сотня. — 2014. — 7 квітня. — 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=foHAcSw0T4M&feature=youtu.be 
31 Rondiak O. Solo Art Exhibition “Images of the Maidan” by Ola Rondiak [Electronic resource] / Booklet. — 
Mode of access: http://issuu.com/fulbright-ukraine/docs/rondiak__booklet 

буде добре, все буде гаразд в Україні. Адже Майдан 
дав дуже багато віри не тільки в себе, але у всіх 
людей»30.

Дехто з відвідувачів виставки знаходив себе на світ-
линах, багатьох фотовиставка спонукала поділитися своєю 
історією, розповісти про глибинні переживання тих часів і 
сподіваннями на майбутнє.

Виставка «Жінки Майдану» стала успішною спробою 
зафіксувати й зберегти різносторонній жіночий образ про-
тесту. Фотовиставку було вивезено з Майдану на Труханів 
острів у рамках підготовки до святкування Дня Незалеж-
ності в 2014 р. .

Улітку 2014 р. Програма ім. Фулбрайта в Україні про-
вела в своєму офісі виставку колажів закоханої в Україну 
американки Олі Рондяк «Образи Майдану»31. Для візуаліза-
ції Майдану майстриня обрала техніку колажу. Зображення 
є цілісними і, разом з тим, фрагментарними, складаються 

з частин опублікованих про Майдан і з Майдану текстів та 
світлин, що дозволяє створювати колективний за своєю 
суттю мистецький твір. 

Образи Майдану, як їх бачить у своїх колажах Оля 
Рондяк, — жіночі обличчя: і Божа матір з дитятком на ру-
ках, і «обличчя протесту». На більшості картин — дівчата у 
вінках. Цій традиційній українській жіночій прикрасі — ві-
ночкам — Майдан надав нового сучасного прочитання. 

Оля Рондяк «Богородиця»
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СКУЛЬПТУРА

Скульптура на Майдані була представлена перш за 
все дерев’яними фігурами майстра з Коломиї Ярослава. 
Він розмістив їх біля барикади «Львівська брама», що пе-
рекривала вулицю Інститутську. Прізвища свого Ярослав 
не називав, а докладніше про майстра можна дізнатися 
з фільму «Громадянин» режисера Олександра Шкрабака 
та кінооператора Андрія Котляра32. Авторів, — студентів 
КНУТКіТ, —  було заарештовано за звинуваченням в орга-
нізації масових заворушень. З фільму ми дізнаємось, що 
батьки скульптора і він сам були репресовані за політику: 
мати відсиділа 14 років, батько — 10, а він — 7 і 3. «Хтось 
вміє співати, хтось вміє грати, а мій інструмент оце», — 
говорить у фільмі скульптор і продовжує вирізати пилою 
фігури «молящоїся матері» для Майдану.

Французький стріт-арт художник Roti висловив свою 
підтримку і солідарність з протестувальниками — подарував 
Майдану скульптуру «Нова Україна», що зображує жінку, 
яка виринає з глибин. Так алегорично митець бачить укра-
їнську революцію. Про це писало американське видання 
«The Huffington Post», що надрукувало есей письменниці та 
вченої Александри Паріш, яка перебувала в Києві тієї зими 
й, зокрема, спостерігала за роботою над скульптурою.33 
Восени 2013 р. Roti брав участь у фестивалі «Гогольфест» 
у Києві й працював над концепцією скульптури, яку хотів 
встановити у Парижі. Революційні події на Майдані при-
швидшили його повернення до Києва, надали нового сенсу 
ідеї скульптури, а також її місця розташування. Художник 
практично відразу по приїзді до Києва знайшов величезну 
плиту рожевого мармуру і майстерню. Працюючи по 14-16 
годин на добу, вже на 13-й день він завершив роботу над 
двометровою 4-тонною скульптурою «Нова Україна». Вста-
новлена у спокійний різдвяний день скульптура пережила 
всі буремні й трагічні події Майдану. Біля неї гинули 18-20 
лютого. І якщо Roti її створював із задумом символу надії та 
енергії, для багатьох киян вона стала місцем жалоби за за-
гиблими на Майдані. Це один з небагатьох майданних мис-
тецьких артефактів, що і сьогодні залишається на Майдані.

32 The Сitizen / Громадянин [Електронний ресурс] / Фільм. — Youtube-канал «BABYLON’13». — 2014. — 25 січня. — 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=QrUM1GUy5Xk 
33 Alexandra Parrish. Roti’s “NewUkraine”/ Jaime Rojo & Steven Harrington. A ‘New Ukraine’ Sculpture In Kiev By Street Art-
ist Roti [Electronic resource] / The Huffington Post. — 29.01.2014. — Mode of access: 
http://www.huffingtonpost.com/jaime-rojo-steven-harrington/street-artist-roti-places_b_4677340.html 

Скульптура Roti «Нова Україна»
до та після розстрілів
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ЖИВОПИС

На Майдані можна було зустріти різні форми і жан-
ри живопису: від стріт-арту до портрету і декоративного 
живопису. Відразу з’явились співзвучні революції різнома-
нітні мурали та графіті. На межі XIX-XX ст. американський 
художник Роберт Генрі висловив і обґрунтував думку, що 
художник має право відображати тільки щось із власного 
досвіду, тільки те, що він пережив. Художники на Майдані 
такий досвід мали.

З перших днів на Майдані можна було зустріти Мари-
ну Соченко, художника і викладача Київської національної 
академії образотворчого мистецтва та архітектури (НАОМА). 
З мольбертом, зосереджено працює. Казала, що і як худож-
ник, і як громадянин не мала права пропустити ці моменти: 

«Я не можу закликати своїх студентів приходити 
на Майдан, проте я можу сказати, що я сама тут 
практично щодня». 

34 Ложкина А. Искусство на баррикадах: Майдан глазами украинских художников. Ч.1 [Электронный ресурс] / 
Алиса Ложкина // ART Ukraine. — 2014. — 6 февраля. — Режим доступа: 
http://artukraine.com.ua/a/iskusstvo-na-barrikadah-maydan-glazami-ukrainskih-hudozhnikov-ch1/
35 Художник, який писав з натури баталії на Грушевського, показав готову картину [Електронний ресурс] / Новина // 
Gazeta.ua. — 2014. — 31 січня. — Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/science-life/_hudozhnik-yakij-pisav-z-
naturi-bataliyi-na-grushevskogo-pokazav-gotovu-kartinu/539475 

Художник і учасник протестів Максим Вегера напри-
кінці січня 2013 р. влаштував своєрідний пленер поблизу 
лінії вогню на Грушевського. Фотографія художника, який з 
мольбертом з натури малює революційні бої, швидко обле-
тіла всі ЗМІ, а журнал «ART Ukraine» назвав це своєрідним 
омажем Делакруа і творчості співця Паризької комуни Оно-
ре Дом’є.34 Сам Вегера розповів журналістам: 

«Я залишався осторонь від подій на Грушевсько-
го, оскільки, по суті своїй, неагресивний чоловік. 
Приїхав в центр з товаришем, теж художником. 
І мене захлиснули емоції. Були двоякі почуття. З 
одного боку, радісно, що люди перестали бути 
рабами. Але з іншого — сумно, що їм доводиться 
проливати кров. Страху писати там картину не 
було. Мені захотілося зберегти цей момент, з со-
бою був мольберт, пензлики і фарби. Вибрав по-
зицію біля стадіону «Динамо» і почав малювати», 

— пояснює художник. 

Вже за кілька годин він закінчив картину: вид на ба-
рикаду з димом і людьми: 

«Про безпеку я не думав. Навколо вибухали грана-
ти, бігали і кричали мітингувальники, горіли шини. 
Але я занурився в роботу, був справжній кураж! 
Лише зрідка відповідав на запитання протесту-
вальників. Вони цікавилися: чи не потрібна допо-
мога? Якийсь хлопець у касці жартома попросив на-
писати його портрет: «Малюй, художник! Це наша 
історія!». У перервах я грів руки і пив каву».35 

Звичайно, це був не поодинокий випадок — художни-
ки на Грушевського малювали портрети учасників протесту, 
барикади, бої. 

Знайшлось на Майдані місце і декоративному жи-
вопису. На прохання афганців київські художники і мис-
тецтвознавці розфарбували їхні намети за стелою Неза-Марина Соченко на Майдані



28

лежності. Cеред інших, там працювала художник Світлана 
Бердник-Мальована. Невдовзі декоративний майданівський 
стріт-арт з’явився на вантажівках, касках, прапорах. 

Біля стели Незалежності у грудні 2013 р. відкрили 
галерею «АртМайдан»: художники малювали свої картини 
на підтримку Майдану і виставляли їх просто неба. Серед 
них — Матвій Вайсберг, Роман Мінін, Інара Багірова та інш. 
Ідея створити на Майдані своєрідну виставку належала 
студентам і випускникам Львівської національної академії 
мистецтв; до них приєдналися художники з Харкова та Ки-
єва. Юлія Островська, мистецтвознавець, організатор акції 
«АртМайдан» писала: 

«Те, що українські митці мовою візуального мис-
тецтва привертають увагу світової спільноти до 
події в Україні, насправді, ще одна спроба заявити 
про українство і його свідоме прагнення творити 
нову українську історію. У такий спосіб ми, мисте-
цтвознавці, висловили свою підтримку тим, хто 
зараз стоїть на Майдані. І поки тут стоятимуть 
люди, відкрита колекція «АртМайдану» залиша-
тиметься ілюстрованою підтримкою людського 
духу і свідомого громадянського спротиву»36.

Для багатьох художників старшого покоління — це 
вже друга революція. Матвій Вайсберг був на Майдані і в 
2004 р., і в 2014 р. на Грушевського й на Інститутський. Ху-
дожник згадує, що перші два місяці Майдану він не міг пра-
цювати, настільки сильними були емоції й переживання. Ба-
гато фотографував, а писати зміг тільки під час перемир’я, 
тоді створив проект «Стіна», що складається з 28 робіт. 
Палітра роботи нагадала творцеві землю на Грушевського 

— попіл, гар шин, дим37. На початку березня 2014 р. Матвій 
Вайсберг представив свій проект «Стіна. 28.01-8.03.2014» 
широкій аудиторії в музеї «Духовні скарби України». 

 Ще один цікавий мистецький проект започаткували 
художник-ілюстратор Олександр Ком’яхов та журналіст Ан-
дрій Приймаченко: малювали типових учасників Майдану38.

У лютому 2014 р. поруч з барикадами на Грушевсько-
го соціальний художник Sociopath створив трилогію «Ікони 
революції»: його Тарас Шевченко носить бандану, Леся 
Українка — протигаз, а Іван Франко — будівельну каску. Так 
найбільш відомі письменники України «приєдналися» до 
протесту. Зі слів художника: 

«“Ікони Революції” — це посвята Героям, живим і 
загиблим... Не можу пригадати, як спала на думку 
ідея. Їх радше створило те середовище, що було 
на Грушевського: незламний український дух, що 
вистояв навіть на 20-градусному морозі за правду. 
Малював їх 10 лютого. Було холодно, фарба лед-
ве сохла, світла майже не було, бо воно робило 
кожного помітним по той бік барикад і звідти 
миттєво летіли гумові кулі. Але душевності там 
вистачало: дівчата поїли чаєм, бійці допомагали 
тримати трафарети, хтось ділився думками на 
камеру, а хтось цигарками. Чотири години — й 

“Ікони Революції” були готові. 12-та сотня обі-
цяла взяти їх під скло на пам’ять про Революцію 
Гідності»39.

36 На Євромайдані триває мистецька акція «АртМайдан» [Електронний ресурс] / Новина // Страйк. — 2013. — 18 
грудня. — Режим доступу: http://firstsocial.info/news/na-yevromaydani-trivaye-mistetska-aktsiya-artmaydan 
37 Сырчина М. Матвей Вайсберг: «Моя палитра напоминает мне землю на улице Грушевского: пепел, гарь покрышек, 
дым… » [Электронный ресурс] / Мария Сырчина // Факты. — 2014. — 23 марта. — Режим доступа: http://fakty.
ua/179191-matvej-vajsberg-moya-palitra-napominaet-mne-zemlyu-na-ulice-grushevskogo-pepel-gar-pokryshek-dym 
38 Типові Євромайданівці очами художника [Електронний ресурс] / Новина // Українська правда: життя. — 2014. — 3 
лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/3/151102/
39 Винницька Я. Наш Banksy. Стрит-арт-художник #Sociopath про соціальне мистецтво [Електронний ресурс] / 
Ярина Винницька // Тиждень. — 2014. — 24 травня. — Режим доступу: http://tyzhden.ua/Culture/109901

Матвій Вайсберг «Стіна. 28.01-8.03.2014» 
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Художники працювали на Майдані і фіксували як пер-
ші, ще мирні дні, так і пізніші гарячі бої. Після появи пер-
ших героїв відразу з’явилися їхні художні портрети, зокре-
ма, козака Михайла Гаврилюка, якого 22 січня 2014 р. під 
час протистояння на вулиці Грушевського у Києві захопили 
силовики, побили, розділи догола, словесно принижували і 
знімали все це на фото та відео. Це обурило українців. 

Карикатурист з Коломиї Ігор Бежук працював цього 
разу у серйозному стилі — він у чорно-білій палітрі зобразив 
профіль Гаврилюка, який посміхається: 

«Нам випало жити у Велику Годину! Щодня у нас 
народжуються нові Герої! Козак Михайло Гаврилюк, 
це уособлення основних чеснот українського коза-
цтва — сміливість, витривалість та простота»40. 

Ілюстратор дитячих книжок Марися Рудська з Киє-
ва зображує Гаврилюка зі списом, як переможця лихого 
змія. Малюнок супроводжується рядком із гімну України: 
«В ріднім краю панувати не дамо нікому!». Київського ху-
дожника Сергія Позняка вразила стійкість побитого козака 
з Майдану. Він намалював аквареллю портрет Михайла Гав-
рилюка, на якому козак стискає в руці дерев’яний хрест. 
Тоді складно було уявити, що невдовзі Гаврилюк стане на-
родним депутатом України.

Художник Олександр Мельник майже весь Майдан 
мужньо простояв зі своєю роботою «Бачу справи твої, лю-
дино», на якій зображено очі Господні. Зі зворотного боку 
картини написано: «Ви прекрасні!!! Я вас люблю!» Так ху-
дожник підтримував протестувальників. У картину влучили 
три кулі беркутівців, проте очі залишилися цілими. Самого 
художника було поранено. Його історія знайшла відобра-
ження на полотнах молодих митців (Андрій Набока «Бачу 
справи твої, людино»).

Просто на майданівських барикадах було створено 
серію робіт молодих художників Марії Діордійчук та Єгора 
Стрєлкова «Кольори волі». Ще тоді до них підходили іно-
земні журналісти і просили привезти виставку в свої країни. 
Так і сталося: художники показали ці роботи в різних краї-
нах Європи. Свою життєву позицію Марія окреслила так: 

«Існують військові кореспонденти, чому б не ство-
рити професію військового художника? Моя позиція 

— активна, але не радикальна, моя справа — тво-
рення, а не руйнування, нехай навіть ця руйнація 
виправдана вимогами часу»41. 

Олександр Мельник на Майдані. Фото Ігоря Гільбо

Марія Діордійчук на вул. Інститутській. Фото Андрія Комашка

40 Нога Х. Козак, над яким знущався «Беркут», надихнув художників Електронний ресурс] / Христина Нога // Zaxid.
net. — 2014. — 28 січня. — Режим доступу: 
http://zaxid.et/news/showNews.do?kozak_nad_yakim_znushhavsya_berkut_nadihnuv_hudozhnikiv 
41 Заховайко М. Недільне чтиво: «Кольори волі» — мистецтво барикад мандрує Європою [Електронний ресурс] / 
Майя Заховайко // Укрінформ. — 2014. — 29 червня. — Режим доступу: 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/nedilne_chtivo_kolori_voli_mistetstvo_barikad_mandrue_vropoyu_1950638 
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Майстер політичної карикатури Олег Смаль відкрив 
свою виставку просто неба 5 лютого 2014 р. на Європей-
ській площі. На запитання журналіста, чи повинен худож-
ник брати участь у громадських протестах, чи має обмеж-
итися лише творчістю, Смаль відповів: 

«Вибір робить сам художник. Але на Антимайдани 
митці чомусь не йдуть. Мабуть, там дуже тхне 
сталінськими таборами…»42.

Юрій Журавель, графік, громадський діяч, лідер та 
вокаліст рівненського гурту «Ot-Vinta» був на Майдані від 
21 листопада 2013 р.: 

«Мій гострий олівець, гітара, горлянка — теж 
достойна зброя. Зламається олівець, порвуться 
струни і зірветься голос — продовжу боротьбу ку-
лаками, зубами, тілом...»43 

Журавель придумав і намалював шеврон «Самообо-
рони» Майдану. Художник розповів, як це сталося: 

«Я над цим шевроном думав, і коли вже виснажений 
ліг спати, мені сниться, що я сиджу за робочим 
столом, ззаду підходить дружина, і каже: «Нама-
люй Архангела Михаїла — він все одно на Майдані 
кожен день». Усвідомлюю усі сні, що вона померла. 
Страху немає. Я встаю, заходжу в Google, дізна-

юся, хто такий Архангел 
Михаїл — виявляється, це 
той Архангел, який ски-
нув Сатану за наказом 
Бога, і його постать, зо-

лотокрилий Архангел Михаїл постійно стоїть у 
Києві на Майдані. І я його малюю — він стає ембле-
мою Самооборони, і всієї спільноти, яка боронить 
Майдан»44.

У ці дні Юрій Журавель намалював десятки револю-
ційних малюнків, яким письменники брати Капранови дали 
назву «монументальний шарж». Він влаштував свою рево-
люційну виставку на Грушевського, просто неба. Виставка 
попала під кулі «Беркуту». Відразу після трагічних подій у 
лютому намалював «Небесну Сотню»45, що, вірогідно, і є 
першим зображенням героїв. Свою пісню «Балада про сіль» 
гурт «Ot-Vinta» теж присвятив Небесній Сотні.

«Від самих Варяг аж у Греки дорогу
Своїми кістками мостили брати,
Померлих ховали, молилися Богу
І далі рушали, бо мусили йти».

Художниця Світлана Калінічева створила проект 
«Пам’ять»: відразу після трагічних подій на Майдані взя-
лась намалювати усіх героїв Небесної Сотні. Вона звернула-
ся до рідних героїв та журналістів за їхніми фотографіями, 
а тоді розмістила вже готові портрети на своїй сторінці у  
Facebook. Художниця поставила за мету зберегти пам’ять 
про героїв. За її словами: 

«Хотілося б створити серію листівок, постерів, 
можливо, банерів з портретами загиблих, розві-
сивши їх по містах України, як нагадування про те, 
якою може бути людина — сильною, активною, ці-
леспрямованою, патріотичною»46.

42 Аврамчук К. Карикатурист Олег Смаль: «На Антимайдан митці не йдуть. Мабуть, там дуже тхне 
сталінськими таборами» [Електронний ресурс] / Катерина Аврамчук // Insider. — 2014. — 10 лютого. 
— Режим доступу: http://www.theinsider.ua/art/karikaturist-oleg-smal-na-antimaidan-mittsi-ne-idut-
mabut-tam-duzhe-tkhne-stalinskimi-taborami/ 
43 У столиці на вулиці з’явилась виставка графіки Юрія Журавля на тему революції [Електронний 
ресурс] / Новина // Українська правда: життя. — 2014. — 1 лютого. — Режим доступу: 
http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/1/150854/
44 Одарченко В. Юрій Журавель: «Я згоден з цими виродками йти в пекло» [Електронний ресурс] / 
Валентина Одарченко // Радіо Свобода. — 2014. — 27 лютого. — Режим доступу: 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25279708.html
45 Там само.
46 Художниця створює портрети героїв Небесної Сотні [Електронний ресурс] / Новина // Українська 
правда: життя. — 2014. — 27 березня. — Режим доступу:  
http://life.pravda.com.ua/person/2014/03/27/160306/
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Художник Олександр Ройтбурд приїхав на Майдан 21 
листопада 2013 р. і одним із перших підтримав протести 
публічно. На своїй сторінці у Facebook він написав:

«в общем так. я понимаю что поздно пить бор-
жоми, но сейчас вызываю такси на майдан. чтоб 
потом в зеркале самому себе в глаза с чистой 
совестью смотреть. кто хочет меня увидеть — 
подтягивайтесь. может быть, это еще имеет 
смысл». 

Серед інших його колег, які підтримали Майдан, ху-
дожник згадує Тіберія Сільваші, Володимира Буднікова, 
Владу Ралко, Арсена Савадова, Матвія Вайсберга, а також 
«Барбакан» Олекси Манна як один з центрів Майдану. Ройт-
бурд зізнається, що оскільки він художник станкового жи-
вопису, то працює в тиші майстерні, а отже, його рефлексії 
Майдану лягли на полотно пізніше, проте досить швидко. 
Вже в березні 2014 р. відбулася його персональна виставка 
у галереї Щербенко. Але безумовно, є художники, які від-
повідали на заклики і запити революції у реальному часі. 
Ройтбурд такими вважає художників «Барбакану» і Олега 
Тістола, мислення яких на межі реклами, поп-арту, що 
можна побачити у практиках «жлоб-арту» чи «нацпрому»47.

Взимку 2014 р. «Українська правда» звернулася до 
художників з різних міст України з запитаннями стосовно 
Майдану: як вони ставляться до подій в країні, чи назива-
ють революцію «своєю», що художник може запропонувати 
революціі і чи варто чекати, що Євромайдан та пов’язані 
з ним події стануть приводом для окремого художнього 
висловлювання.48

Журналістка Ольга Балашова надає відповіді худож-
ників з різних міст України. У даному дослідженні цікавими 
є передовсім відповіді тих, хто перебував у Києві і брав 
участь у протестах. Анатолій Бєлов, який разом з Катери-
ною Міщенко є автором популярного постера «Нам нема що 
втрачати, крім наших майданів!», уважає, що в революціях 
художник може проявитися по-різному: малювати плакати, 
виконувати технічну роботу, працювати в команді без ав-
торства, взагалі не проявляти себе як художник, а битися 
на барикадах та чергувати у лікарнях. Як будь-який інший 
громадянин, може допомагати революції в межах своїх сил 
та можливостей. 

На думку Лесі Хоменко, художній рефлексії важко 
функціонувати в умовах такої стрімкої зміни контексту, а, 
особливо, в контексті справжніх смертей та насильства. 
Вона зауважила цікаву річ — багато художників фіксували 
Майдан на фото/відео. 

За словами художниці, «відбувається привласнен-
ня дійсності для подальшої роботи та рефлексії. 
Я спробувала відповісти собі на питання свого міс-
ця як художника на Майдані, малюючи портрети 
людей і віддаючи їм оригінал. Собі я залишала ко-
пію “під копірку”»49.

Олекса Манн, активний учасник протестів з перших 
днів, поділяє їх на три фази: 
1. «За євроінтеграцію», до 30 листопада (побиття 
студентів); 
2. «Проти злодійської влади», з 30 листопада по 19 
січня (активізація протесту); 
3. «Війна за Батьківщину», після 19 січня. 

47 Балашова О., Тытыш Г. Александр Ройтбурд: Если не победим, Украина вообще уйдет из цивилизационного поля 
[Электронный ресурс] / Ольга Балашова, Галина Тытыш // Украинская правда: жизнь. — 2014. — 14 февраля. — 
Режим доступа: http://life.pravda.com.ua/person/2014/02/14/152414/ 
48 Балашова О. Художники и революция. Часть 1 [Электронный ресурс] / Ольга Балашова // Украинская правда: 
жизнь. — 2014. — 1 февраля. — Режим доступа: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/4/151225 
49 Там само.

Олександр Ройтбурд
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Мистцям властиве творче передбачення. На жаль, 
характеристика третього етапу, яку дав Олекса Манн на 
початку лютого 2014 р., повністю співпала з подіями, що 
почалися і продовжуються в Україні — війна за Батьків-
щину.

З точки зору Олекси, художник взагалі може не бра-
ти участі в революції і різних протестних рухах: 

«Я беру участь як громадянин, а не як художник. 
Просто інструменти протесту можуть бути 
й художні. Володіння ними розширює діапазон 
протесту»50.

Київський художник Вова Воротньов вважає Майдан 
сам по собі комплексним колективним художнім висловлю-
ванням. Як медіум і спектакль, частково постановочний. Він 
уважно стежив «за стихійним розвитком пластичної мови та 
нових медіа на Майдані, адже це майданчик набагато шир-
ший “порочного кола” Мистецтва. Це коли everyone is an 
artist» [кожен є митцем]51. 

50 Балашова О. Художники и революция. Часть 1 [Электронный ресурс] / Ольга Балашова // Украинская правда: 
жизнь. — 2014. — 1 февраля. — Режим доступа: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/4/151225 
51 Балашова О. Художники и революция. Часть 2 [Электронный ресурс] / Ольга Балашова // Украинская правда: 
жизнь. — 2014. — 11 февраля. — Режим доступа: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/11/151985/ 
52 Там само.
53 Там само.

Киянин Саша Курмаз свою роль вбачав у створенні 
візуальних образів, а не коктейлів Молотова, оскільки він 
краще цим володіє, а отже, брав участь у революції сво-
їми політичними графіті й плакатами. Для нього Майдан — 
висловлювання, потужне за своєю формою, радикально-
політичне за змістом і водночас неймовірно естетське та 
виразне, перед стихією якого художник є безпорадним52. 

Київська художниця Аліна Якубенко вважає, що ху-
дожник може запропонувати революції себе як людську 
одиницю, а мистецькі практики не мають чітких меж, вони 
весь час розширюються. Вона погоджується із думкою ак-
тивіста про те, що барикаду на Хрещатику треба виставити 
як інсталяцію в «PinchukArtCentre». Львівський художник 
Сергій Петлюк розповів, що вважає Майдан чудовою плат-
формою для вивільнення творчої енергії колективного 
підсвідомого. А з точки зору ужгородського митця Павла 
Ковача, Майдан буде і вже є темою для багатьох художни-
ків, але найкращий твір (перформанс) «відбувається в цю 
хвилину»53. 

Художники приходили на 
Майдан, перш за все, як грома-
дяни. Гліб Вишеславський, ак-
тивний учасник Майданів 2004 
і 2013-2014 рр., своє художнє 
бачення подій представив вже 
весною у присвяченому Май-
дану триптиху, де використав 
деякі речі з Майдану: бруківку, 
рукавички, пляшку, в якій готу-
вали коктейль Молотова, проти-
газ, жовто-блакитну стрічку та 
металевий дріт. 

Перформанс «Прапори Майдану». 
Автор Гліб Вишеславський
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МИСТЕЦЬКІ ОСЕРЕДКИ

У грудні 2013 р. на Хрещатику з’явився «Мистецький 
Барбакан» за аналогією фортифікації для захисту підступів 
до міських брам. Такі укріплення у пізньому Середньовіччі 
приймали на себе перший удар ворогів і давали можли-
вість зачинити ворота в основній фортеці. Саме у вигляді 
такої споруди представився організаторам громадський 
пост креативної інтелігенції для проведення мистецьких 
акцій — художніх виставок, літературних читань тощо. На-
ведемо один з анонсів, що його розмістив у себе на сто-
рінці у «Живому журналі» художник Іван Семесюк у кінці 
грудня 2013 р.:

«Товариство! Запрошуємо вас на переможне лі-
тературне повстання на Майдані! У неділю, 29 
грудня на Мистецькому барбакані митці різного 
профілю читатимуть малу прозу. Взяти участь 
зголосилися Сергій Пантюк, Світлана Поваляєва, 
Ірена Карпа, Антон Санченко, Анна Малігон, Ар-
тем Полежака, Олексій Нікітін, Євгенія Чуприна, 
Дмитро Мамчур, Карина Тумаєва, Олександр Мо-
цар, Олександр (Кролик) Заклецький, Мар’яна Луна, 
Дмитро Лазуткін, Олексій Сударенко, Іван Семе-
сюк, а також жевріє надія почути прозові твори 
Олекси Манна та Андрія Єрмоленка. Враховуючи 
суворі вуличні умови, а також радикальність на-
родного настрою, автори обрали серед своїх тво-
рів найжорсткіші і найпровокативніші. Жінки чи-
татимуть переважно круту еротику. Може бути 
присутня ненормативна лексика. Для балансу 
читатимуть класику — уривок з третього тому 
«Мертвых душ»54.
 
Один із засновників «Барбакану» художник Олекса 

Манн весною 2014 р. в інтерв’ю журналу «Esquire» висло-
вив думку про те, що Майдан розпочали художники, які мо-
гли яскравіше й вірніше за політологів та журналістів сфор-
мулювати і донести певні ідеї. Художники хотіли зробити 

54 Літературний Барбакан [Електронний ресурс] / Семесюк. — 2013. — 28 грудня. — Режим доступу: 
http://semesyuk.livejournal.com/451143.html 
55 Калитеевская И. Искусство Майдана. Художник Олекса Манн рассказывает о том, как он с коллегами оказался на 
Майдане, и о высокохудожественных коктейлях Молотова, которые особенно ценила революционная самооборона 
[Электронный ресурс] / Ирина Калитеевская // Esquire. — Режим доступа: http://esquire.ru/ukraine/5/

абсолютно європейську революцію, можливо, у перегук із 
1968 р., придумали із сорок відповідних девізів на зразок 
«Європа — це моє право бунтувати», «Барана треба стригти, 
а не слухати» тощо. Ці девізи й ідею їх створення підхопили 
студенти Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» та Національної академії образотворчого мисте-
цтва і архітектури, стали виходити з транспарантами. Це 
виглядало як естетична революція людей, які зробили свій 
цивілізаційний вибір. Події розгорталися на вулиці — отже, 
стало зрозуміло, що потрібен свій постійний пікет на Май-
дані55. 

«Барбакан» відразу перетворився на постійно діючу 
виставку анархічного мистецтва, де збирались художники, 
кіношники, письменники, музиканти та філософи: прово-
дились лекції з протестного мистецтва, літературні читан-
ня, велись дискусії. На стінах «Мистецького Барбакану» 
були представлені репродукції таких художників, як Олек-
са Манн, Іван Семесюк, Андрій Єрмоленко, Павло Жарко. 
Потім їх доповнили інсталяції та репродукції інших авторів, 
зокрема інсталяція «Мішені» Єжи Коноп’є. 

«Мистецький Барбакан»



34

Коли 18 січня 2014 р. почалось протистояння на Гру-
шевського, двоє учасників «Барбакану» були важко поране-
ні; багато хто з них отримав безліч легких поранень; пізні-
ше, у лютому, було вбито оператора, який знімав найважчі 
протистояння. Митці, як усі, несли втрати.

Більшість представлених на фанерних стінах «Барба-
кану» репродукцій і робіт було зроблено до зимових подій, 
проте вони отримали нове прочитання в контексті Майдану, 
зокрема «Шевченкіана» Андрія Єрмоленка. Особливої ува-
ги заслуговує створений на початку 2014 р. постер цього 
художника, де за основу взято відому картину Ежена Дела-
круа «Свобода, що веде народ». Делакруа намалював її у 
1831 р., зреагувавши на революційні події у Франції у лип-
ні 1830 р., що поклали кінець режиму реставрації монархії 

Бурбонів. Творче трактування цієї картини Андрієм Єрмо-
ленком спочатку з’явилось на обкладинці щотижневого ви-
дання «Український тиждень» (№1–2, 2014), а пізніше було 
трансформоване у плакат. У Делакруа барикади Парижа 
вкриті загиблими тілами. В Єрмоленка барикади Майдану 
вкриті шинами. Після 18-21 лютого на барикадах Майдану 
залишились тіла Небесної Сотні.

Тема передчуття Майдану 2013-2014 рр. в українсько-
му мистецтві чекає на своє окреме дослідження. Наведемо 
красномовний приклад. Восени 2009 р. Віктор Сидоренко 
у рамках свого проекту «Левітація» представив скульптуру 
червоного велетня, що стала символом IV Міжнародної ху-
дожньої виставки-ярмарку «АРТ-КИЇВ contemporary’ 2009». 
Скульптура відразу набула соціально-політичних рис: 
оскільки тоді бурхливо обговорювали тему свинячого грипу, 
то скульптурі одягли марлеву пов’язку. А ось революційне 
прочитання: на сходах Українського дому стоїть червоний 
гігант у пов’язці (протестувальники їх широко використову-
вали для захисту від газу) і вказує рукою на Кабмін і бари-
кади на Грушевського.

Андрій Єрмоленко «Свобода!»

Віктор Сидоренко «Левітація»
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У лютому 2014 р. в Українському домі облаштува-
лась «Мистецька сотня», ініціатором якої стала випускниця 
Київської муніципальної академії естрадного та циркового 
мистецтв Марина Матильда. Молоді митці розфарбовували 
щити і каски бійців, шукали, як у творчий спосіб допомогти 
протестувальникам. Вони окреслили свою позицію так: 

«У часи змін жоден свідомий громадянин не може 
лишитися байдужим! Проте у кожного з нас — своє 
поле бою. І щоб вплинути на політичні процеси ми-
тець використовує доступні йому засоби: фарбу і 
пензлі, вірші і музику, об’єктив камери та софт 
для монтажу. Наш протест проти беззаконня — 
культурний спротив. Наша зброя — мистецтво! 
Учасники акції — художник, фотограф, оператор, 
скульптор, музикант, бандурист, цирковий ар-
тист, мім, балерина»56.

Можна було навіть безкоштовно нанести татуювання 
за національними мотивами — «Тату-клейноди». Художниця і 
активістка «Мистецької сотні» Марія Діордійчук розповідала: 

56 Сергацкова К. Митець як борець. Нова сотня Майдану [Електронний ресурс] / Катерина Сергацкова // Українська 
правда: життя. — 2014. — 6 лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/6/151591/ 
57 Київська художниця намалювала Майдан у «Кольорах волі» [Електронний ресурс] // Galnet. — 2014. — 31 січня. — 
Режим доступу: http://galnet.org/newsticker/97634-kyjivska-hudozhnytsya-namalyuvala-majdan-u-kolorah-voli

«Серед усіх цих подій в мене було декілька годин, 
коли я могла трохи вийти з центру, щоби поди-
хати свіжим повітрям, а не газом і чадом. Тоді я 
прибігла до свого друга, який займається татую-
ванням і сказала: «Слухай, мені потрібен тризуб 
у вогні, тому що це просто моя душа». Тепер я 
дивлюсь на нього і розумію, що може бути багато 
таких охочих»57.

Там само в Українському домі була створена Бібліо-
тека Майдану. Її організатори на початку лютого інформу-
вали: 

«У будь-якому протистоянні завжди має бути міс-
це і для мистецтва. Задля підтримки бойового 
духу завтра, 8.02, зустрінемось у БІБЛІОТЕЦІ МАЙ-
ДАНУ в Українському домі! Почитаємо фрагменти 
книги «Доба. Сповідь молодого бандерівця» та 
радо поспілкуємось з вами! Приходьте! 16:00, цен-
тральна зала! Слава Україні!» 

Революційний Хрещатик. Фрагмент фото Ігоря Гільбо
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МУЗИКА

На Майдані 2013-2014 рр., як і в 2004 р. музиканти 
відігравали велику об’єднавчу та мотивувальну роль. Після 
спроби розгону Майдану гурт «Kozak System» запропонував 
записати пісню «Брат за брата», яка фактично стала гім-
ном протестувальників. У записі пісні брали участь Марічка 
Бурмака, Тарас Чубай, Фома, Олег Собчук зі «С.К.А.Й.», 
Анжеліка Рудницька, Антін Мухарський та інші. 

На сцені Майдану виступали «Піккардійська терція», 
«Плач Єремії», «ТНМК», «Тартак», «Mad Heads», «Мандри», 
«Ot-Vinta», «Гайдамаки», «С.К.А.Й.», «Фіолет», «Роллікс», 
«Лама». Виступали не тільки рок-колективи, але й поп- і 
навіть оперні виконавці58.

Мистецьке об’єднання «ОsтаNNя Барикада» публіку-
вало на своєму сайті приблизний розклад виступів, а піс-
ля Майдану видали антологію музичної сцени — збірку із 
4-х дисків: «Музична сотня — листопад», «Музична сотня 
— грудень», «Музична сотня — січень», «Музична сотня — 
лютий». 

Артисти брали участь не тільки у мистецькій складо-
вій протестів: гурт «Kozak System» привіз сто кожухів, сто 
пар валянків і калош; «С.К.А.Й» і «Друга ріка» закуповува-
ли генератори і теплі речі; Марічка Бурмака днювала й но-
чувала на Майдані, а справжнім енерджайзером протесту 
стала Руслана. 

Кінорежисер Михайло Іллєнко розмірковує про му-
зику на Майдані: 

«Я не політик. Я кінорежисер. Мені легше висло-
вити свої погляди через екран, а не з трибуни, 
але важко утриматися від прямої розмови в ті 
дні, коли суспільство гуде і не збирається чекати, 
поки відреагує кіно, театр, література, живопис, 
балет. Можливо, саме інертність, відстороне-
ність, вальяжність нашого творчого ресурсу те-
пер, коли час прискорився, продовжує збільшува-

58 Лебідь Н. Олесь Доній: Мистецької акції такої «протяжності», як на Майдані, не знала жодна країна [Електронний 
ресурс] / Наталія Лебідь // Обозреватель. — 2013. — 30 грудня. — Режим доступу:
http://obozrevatel.com/interview/57164-oles-donij-mistetskoi-aktsii-takoi-protyazhnosti-yak-na-majdani-ne-znala-zhodna-
kraina.htm
59 Іллєнко М. Додати до імені ще одне: Українець [Електронний ресурс] / Михайло Іллєнко // Українська правда: 
життя. — 2014. — 29 січня. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/columns/2014/01/29/150228/
60 Бородина Т. Реплика: Валентин Сильвестров [Электронный ресурс] /Татьяна Бородина // Elegant New York. — 2014. 
— 28 марта. — Режим доступа: http://elegantnewyork.com/silvestrov/

ти дистанцію між суспільством та художником. 
Політики, не виходячи за межі власної аргумента-
ції, також демонструють свою одноногість, не-
хтуючи нашим величезним творчим потенціалом. 
Встигає і навіть випереджає це прискорення часу, 
хіба, сучасна молода музика. Саме вона органічно 
знаходить своє місце на Майдані»59. 

Не тільки «молода» музика оперативно реагувала на 
події. Всесвітньо відомий київський композитор і учасник 
протестів Валентин Сильвестров60 під впливом подій на 
Майдані створив свій варіант гімну України, а також «Різд-
вяний псалом»:

«Коли у грудні були мирні протести, наш славень 
звучав по-мирному. А 18-19 числа навіть слів не 
було потрібно — він звучав з димом, з усією склад-
ністю ситуації. І слова, і музика набували інших 
сенсів залежно від обставин, наповнювалися по-
іншому. А останнім був гімн, коли Януковича про-
гнали, коли вже думали, що це перемога. У моєму 
«Гімні» є алюзії до дзвонового дзвону. Бо ж коли 
розганяли Майдан, били у дзвони. Я уже наголошу-
вав журналістам, що це був другий випадок в істо-

Михайло Іллєнко. Кадр із фільму «Громадянин», 
режисер Олександр Шкрабак, оператор Андрій Котляр
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рії Михайлівського монастиря. Там розповіли, що 
вперше дзвони били під час татаро-монгольської 
навали 1240 року»61. 

Композитор наголошував, що він просто не міг не 
бути на Майдані. Митець виражає свою позицію через твор-
чість або на барикадах — через активну позицію. Він нага-
дує, що на барикадах стояв колись і Ріхард Ваґнер, який у 
юності брав активну участь у Травневому повстанні в Дрез-
дені в 1849 р. і, навіть, був оголошений у розшук як полі-
тичний злочинець. Був на барикадах і Байрон.  

Після трагічних січневих подій на вул. Грушевського 
Сильвестров створив диптих «…І вам слава, сині гори» та 
«Со святими упокой…» і присвятив його пам’яті загиблого 
Сергія Нігояна62, а після вбивств на Майдані написав дип-
тих, що радше нагадує знамениті фрагменти з реквієму — 
«Dies irae» і «Lacrimosa».

 «Ці звуки оплакування втілюють незгладиму скор-
ботну атмосферу тих днів, і, в той же час, з них 

— «шляхом зерна» — народжується тихе очікування 
Великодня», — йдеться в описанні твору63.

26 лютого 2014 р. у Національній філармонії України 
відбувся благодійний концерт пам’яті Небесної Сотні. Зву-
чали Шостакович, Гріг, Бетховен. Вхід був безкоштовний, 
а концерт транслювався на Майдан і на кількох українських 
телеканалах. За диригентським пультом — один з найвідо-
міших українських диригентів Роман Кофман. Він звернув-
ся до залу з проханням не аплодувати оркестру, — адже це 
практично панахида за героями, які загинули у ста метрах 
від Філармонії. 

Як і в 2004 р., на Майдані і Антимайдані, що знахо-
дився у Маріїнському парку, звучали діаметрально проти-
лежні пісні. На це звертає увагу і режисер Валерій Балаян 
у блозі «Вільне місце». Він підкреслює полярність естети-
ки Майдану та Антимайдану, антропологічні й мовні відмін-
ності: на Майдані більшість розмовляє українською, а на 
Антимайдані звучить суржик і мат. Над Маріїнським пар-
ком лунає радянська російськомовна попса 70-80-х років, 
а над Майданом — пісні УНР і часів Директорії. 

Режисер вважає, що лінія розколу, перш за все, про-
йшла між свідомістю людей, які, за виразом філософа Ме-
раба Мамардашвілі, «прокинулися у життя», і людей, які 
перебували в анабіозі радянських снів, що нав’язувалися 
їм бандитськими кланами при владі64. 

Відмінності двох майданів досліджує професор 
Світлана Жаботинська у роботі: «Майдан-Антимайдан: 
словник-тезаурус лексичних інновацій. Мова як зброя у ві-
йні світоглядів»65.

Майдан став справжньою українською культурною 
революцією. Газета «День» тоді писала: 

«На Майдані жива музика звучить майже завжди. 
Не та, що лунає зі сцени, а та, що народжуєть-
ся біля наметів, у будівлях КМДА та Українського 
дому, біля бочок з вогнем і навіть… на першій лінії 
барикад на Грушевського. Співи і музика супрово-

61 Березніцька І. Валентин Сильвестров [Електронний ресурс] / Розмовляла Інна Березніцька // The Ukrainians. – 
2014. — 18 травня. — Режим доступу: http://theukrainians.org/valentyn-sylvestrov/
62 Валентин Сильвестров присвятив новий твір пам’яті Сергія Нігояна [Електронний ресурс] / Новина// Українська 
правда: життя. — 2014. — 1 лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/1/150875/
63 Валентин Сильвестров присвятив новий твір убивствам 20-го лютого [Електронний ресурс] / Новина// Українська 
правда: життя. — 2014. — 26 лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/26/154340/
64 Балаян В. Песни Майдана и Антимайдана [Электронный ресурс] / Валерий Балаян // Грани.ру. — 2014. — 
3 февраля. — Режим доступа: http://grani.ru/blogs/free/entries/224102.html 
65 Жаботинская С. Майдан-Антимайдан: словарь-тезаурус лексических инноваций. Язык как оружие в войне 
мировоззрений [Электронный ресурс] / Светлана Жаботинская. — Режим доступа: 
http://uaclip.at.ua/zhabotinskaja-jazyk_kak_oruzhie.pdf 

Благодійний концерт пам’яті Небесної Сотні. Диригент Роман Кофман
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джують кожен день протестів — підтримують, 
надихають та заспокоюють учасників Майдану. 
Ще 7 грудня, коли на вулиці Лютеранській встано-
вили піаніно, щоб кожен охочий міг зіграти щось 
для бійців ВВ, в медіа до слова революція додали 
визначення — культурна. З того часу музики, як і 
мистецтва загалом, тут лише більшає»66.
 
Піаніно, скрипка, сопілка, бандура і обов’язково гі-

тара, яка передавалася із рук у руки біля багаття, де гріли-
ся протестувальники; і митці-професіонали, і музиканти-
аматори — таким був музичний тил Майдану. 

Відомий кримсько-татарський гітарист-віртуоз Ен-
вер Ізмайлов присвятив свою нову музичну композицію бо-
ротьбі українського народу за свої права. Відеоряд до неї 
складається з відзнятих протягом протестів у Києві кадрів. 

Безумовно, особливою подією став концерт на під-
тримку протестувальників Святослава Вакарчука зі старим 
складом гурту «Океан Ельзи», а саме з Павлом Гудімовим, 
Юрієм Хусточкою, Дмитром Шуровим і Денисом Глініним 
на Майдані 15 грудня 2013 р. Рефрен пісні «Я не здамся без 
бою» став позивним протестувальників, а пізніше — укра-
їнських воїнів, що стали на захист Батьківщини. Відбувся 
блискучий геппінінг, який об’єднав музикантів з протесту-
вальниками на тлі революційних майданівських інсталяцій 
у мерехтінні ліхтариків мобільних телефонів.

Співак і лідер гурту «Тартак» Олександр Положин-
ський через Facebook закликав збирати пісні, доречні для 
звучання на Майдані, викладати їх у wav-якості і просити 
правовласників безкоштовно надавати права на публічне 
сповіщення. Олександр дуже швидко зайняв лідерську по-
зицію не тільки серед колег-співаків, але й як член Ради 
Майдану.

Сайт «Іnsider» 31 січня 2013 р. інформує:
«За час протестів українці стали свідками куль-
турних подій, які були б фантастичними за ін-
ших обставин: виступ об’єднаних «Океанів», до-
строковий реліз демо-записів «Братів Гадюкіних», 
безкоштовний концерт «Ляпісів», художники, які 
малюють картини в гущі подій… Митці стали по-
ряд зі своїм народом. Музиканти відклали твор-
чі плани, взялися за інструменти і написали нові 
композиції, щоби хоч якось підняти бойовий дух 
українцям. Буквально щотижня інтернет вибухає 
новим “єврохітом”»67. 

Орест Лютий підкреслював, що музиканти викону-
ють дві місії — підтримку бойового духу і фіксування подій 
в усталених мистецьких формах. Григорій Вагапов (гурт 
«Вперше чую») вважає, що оскільки рок — це протестна 
музика, то пісня має надихати на боротьбу. Ярина Квітка 
(гурт «Фолькнери») своє ставлення до Майдану підсумовує 
словами з пісні «Єврогойдалка»: 

«На Майдані була і ще завтра буду — з мене досить 
триста років безладу і бруду»68. 

Концерт «Океану Ельзи» у Новорічну ніч

66 Семенченко М. Музика Майдану: від гітари до рояля [Електронний ресурс] / Марія Семенченко // День. — 
Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/video/muzika-maydanu-vid-gitari-do-royalya
67 Ушиніна Т., Аврамчук К. Музичний тил Майдану, або Пісні цієї революції [Електронний ресурс] / Тетяна Ушиніна, 
Катерина Аврамчук // Insider. — 2014. — 31 січня. — Режим доступу:
http://www.theinsider.com.ua/art/muzichnii-til-maidanu-abo-pisni-tsiyeyi-revolyutsiyi
68 Там само.
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Іван Леньо (гурт «Kozak System») переконаний: якщо 
артисти мають можливість вийти до мікрофона і висловити 
свою думку через музику, то це потрібно робити. Сергій 
Фоменко (гурт «Мандри») бачить роль музиканта у громад-
ських протестах такою ж, як і будь-якого громадянина: до-
помагати справі, як може. Едуард Приступа («Діля») вказує 
на важливість наповнення і змісту підтримки музикантами 
протестів69. 

Окрім виступів на сцені, музичні твори про Майдан, 
що були написані в цей період, швидко розповсюджува-
лись Інтернетом. Вкрай складно назвати всіх музикантів, 
які брали участь у протестах зими 2013–2014 рр. Особли-
вою популярністю користувалися такі хіти: «Струя» (гурт 
«Ot-Vinta»), «Ukraina e Sertzevina» («GogolBordello»), «Істо-
рія» («Скрябін»), «Давай вставай!» («Барахта»), «Разом і до 
кінця» («Вітер знає»), «Song from Ukraine» («R-EVOlution»), 
«Незалежний» («Антитіла»), «Єднайся, народе» («ТаРута»), 
демо-пісні з нової платівки «Братів Гадюкіних», пісні Вікто-
ра Морозова про Майдан на вірші Юрія Винничука та Андрія 
Панчишина, «Люби ти Україну!» (композиція Віктора Бро-
нюка і гурту «ТіК», стала символом вінницького Євромай-
дану), «Чи ви чуєте цей спів?» (виконана хором випадкових 
людей на Майдані). 

Популярну пісню італійських партизан «Bella ciao» 
(«Прощавай, красуне») українці переробили в пророчий хіт 
Майдану «Вітя, чао» (автор українських слів Ірина Земляна, 
солістка Ольга Хуторянець). Ще одним супер-хітом стала 
«Горіла шина, палала» за мотивами народної пісні «Горіла 
сосна, палала…». 

Майкл Щур, Павло Черя та Василь Косий написали 
пісні «Ми озброїмося футболками», «Перебор».

«Влада в теперішньому вигляді — це подразник 
для кожного адекватного громадянина. Вони нас 
«надихають» на творчість — музикантів на піс-
ні, художників на малюнки, архітекторів на бари-
кади... Коли хвиля різношерстої творчості знесе 
цю систему, в нас будуть позитивніші теми для 
творчості. Не претендуємо на якусь музичну ге-
ніальність, просто це наш спосіб висловити свою 

громадянську позицію», — ділився своїми думками 
у лютому 2014 р. Павло Черя70.

В акапельному виконанні гурту «Піккардійська тер-
ція» народна лемківська пісня «Пливе кача по Тисині» 
проводжала героїв Небесної Сотні в останню путь. Впер-
ше ця пісня, за свідченнями, прозвучала на Майдані Не-
залежності у січні 2014 р., після смерті білоруса Михаїла 
Жизневського, оскільки це була його улюблена пісня. Його 
друзі ввімкнути «Гей, пливе кача» під час прощання з ним. 
Сильне смислове наповнення пісні, накладене на спогади 
трагічних днів Майдану, перетворили пісню на одну із най-
сильніших за емоційною силою пісень. Крім «Піккардій-
ської терції», цей твір виконували «Плач Єремії», Капела 
ім. Л. Ревуцького, хор Київської православної богослов-
ської академії71.

69 Там само.
70 «Ми озброїмося футболками»: новий революційний трек [Електронний ресурс] / Новина // Українська правда: 
життя. — 2014. — 12 лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/society/2014/02/12/152034/
71 Піккардійська терція — Небесна Сотня («Пливе кача по Тисині») [Електронний ресурс] / Відео // Приватний You-
tube канал. — 2014. — 8 червня. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=GE9G_LWcviU 

Фото Олексія Фурмана
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19 січня 2014 р. під час жорсткого протистояння на 
Грушевського відомий харківський трубач Костянтин Олій-
ник підтримував бойовий дух протестувальників. Він викону-
вав гімн України, «Лента за лентою», «Марш Січових стріль-
ців» та інші пісні, знаходячись просто в епіцентрі бою. 

На Майдані, не тільки на його сцені, але й серед 
протестувальників, були барабанщики, трубачі, бандурис-
ти, цимбалісти. 13 грудня 2013 р. відбулася акція бара-
банщиць, які вийшли на Майдан підтримати протестуваль-
ників. Проте найвідоміші барабани Майдану — козацькі. 
Цимбалісти на Майдані виконували неймовірний рок, який 
зафіксували і зробили частиною відео кінематографісти з 
об’єднання «ВABYLON’13». Лозунг «Трембіти заграли — гу-
цули повстали» не залишився абстракцією — трембіти дій-
сно заграли на барикадах Майдану.

Бандуристу і школяру Дмитру Голубничому в люто-
му 2014 р. було тільки 16 років. Він приїхав на Майдан, а 
20 лютого опинився в епіцентрі снайперського розстрілу. 
На передову прийшов самостійно, взявши дерев’яний щит, 
коли батько спав. У той момент, коли снайпери стріляли 
по людях, батько Дмитра зняв відеоролик. На ньому Дми-
тро говорив із мамою й давав обіцянку, що обов’язково по-
вернеться. 

«Страху не було, — зізнається Дмитро. — Була від-
повідальність за всіх, хто був поряд з тобою»72. 

72 16-річний бандурист з Інститутської: Я був впевнений, що ми не повернемося [Електронний ресурс] // Українська 
правда: життя. — 2014. — 27 лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2014/02/27/154450/

Козацькі барабани на Майдані Незалежності

Трембіти на барикадах Майдану

Дмитро Голубничий на барикадах вул. Інститутської
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ТЕАТР

Театральна спільнота Києва створила проект «Що-
денники Майдану» — документальну виставу про протес-
ти на основі зафіксованих свідчень учасників. На початку 
грудня відбулась перша зустріч за ініціативи драматурга 
Наталії Ворожбит і режисера Андрія Маєма з учасниками 
протестів, які поділилися враженнями про події, що відбу-
лися з ними протягом тижня від початку протистоянь. Такі 
зустрічі драматург назвала своєрідними сеансами психо-
терапії.

«Зрозуміло, що п’єса буде без фіналу, адже усе 
лише починається. Основна наша задача — фіксу-
вати те, що відбувається. Навіть не самі події, 
бо їх зафіксує преса, а те, що відчувають люди, 
коли невідомо, що буде завтра»73. 

73 Олійник Є.«Щоденники Євромайдану»: не можеш вплинути на події — зафіксуй їх [Електронний ресурс] / 
Євгенія Олійник // Радіо Свобода. — 2014. — 4 лютого. — Режим доступу: 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25252295.html
74 Україно, Goodbye! [Електронний ресурс] // Офіційний сайт проекту. — Режим доступу: http://goodbye.com.ua/home/ 
75 Титиш Г., Береза А. Обличчя #ВABYLON’13. Люди, які творять кінопротест [Електронний ресурс] / Галина Титиш, 
Анастасія Береза // Українська правда: життя. — 2014. — 13 лютого. — Режим доступу: 
http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/13/152023/

Одночасно з цим тривала робота над розшифровкою 
та відбором матеріалу — за два місяці його зібралось чи-
мало. На основі зібраного матеріалу Наталія Ворожбит на-
писала п’єсу в жанрі документального театру. Її герої не 
розповідають глядачеві, чому вони прийшли на Майдан, за 
лаштунками залишається будь-яке ідеологічне чи політич-
не підґрунтя. Глядачі дізнаються про великі та маленькі 
трагедії цих людей, їх радості та печалі. 

Перший варіант п’єси було представлено у Херсоні 
9 лютого 2014 р. Потім були Москва, Гданськ, Лондон. У 
Києві презентація тексту відбулася 30 березня 2014 р. у 
Центрі сучасного мистецтва «ДАХ». Спектакль увійшов до 
репертуару Національного академічного драматичного те-
атру ім. Івана Франка. 

КІНО

Кінематограф від перших революційних днів став фік-
сувати події Майдану. Була створена громадська ініціатива 
«ВABYLON’13», до якої долучились кінематографісти. Вони 
знімали короткі міні-фільми тривалістю у декілька хвилин. 
Основна мета полягала у тому, аби мотивувати глядача до-
лучитися до протесту, а лише потім — у створенні хроніки 
подій. Багато хто з цих кінематографістів, так званні «укра-
їнські злі», які нещодавно були готові сказати як Києву, так 
і всій Україні «Гуд бай!». Саме так називався їх гострий со-
ціальний критичний альманах, випущений у 2012 р.74 Під час 
Майдану кінематографісти перейшли від нищівної гострої 
соціальної критики до безпафосної героїки. Київ у їхньому 
баченні — місто доленосних змін, знімальний майданчик 
цих змін. Точні, короткі документальні замальовки, що зна-
йомлять глядача, зокрема з новою архітектурою Києва — ар-
хітектурою барикад. І хоча люди на цих барикадах були час-
то в масках, камера зуміла вихопити блиск їхніх очей. 

Продюсером і художнім керівником «ВABYLON’13» 
від початку його заснування є режисер Володимир Тихий. 
Він очолює художню комісію, яку обов’язково проходить 
сюжет, перед тим як з’явитися на каналі «ВABYLON’13» на 
YouTube. Він вважає «ВABYLON’13» способом створення 
модерної культурної реальності України. Режисер підкрес-
лює, що під час зйомок і подій, що відбувались, він перш 
за все відчував себе громадянином, а вже потім, залежно 
від обставин, — кінематографістом та активістом.

Для режисерки і активної учасниці «ВABYLON’13» Ла-
риси Артюгіної важливо показати людям правду. З її точки 
зору, гурт завжди сильніший, ніж самітник, особливо в умо-
вах війни. Спочатку вона знімала революцію індивідуально, 
накопичувала матеріал, щоб потім змонтувати «геніальне 
кіно» і отримати «Оскара», але зрозуміла, що для неї Країна 
важливіша, ніж «Оскар»75. Протягом Революції Гідності вона 
зняла фільми «Прапор», «Панахида», «Герніка» та інші.
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«ВABYLON’13» став способом безпосередньої участі 
у Революції Гідності кінематографістів, камера яких фіксує 
та аналізує буремні події зими 2013-2014 рр. Серед учасни-
ків — режисер та оператор-постановник Іван Сауткін, ре-
жисер монтажу Роман Любий, оператор-постановник Юрій 
Дунай, режисер Юлія Гонтарук. Саме Юлія є авторкою кі-
нозамальовки «D-moll в КМДА» про піаністку Олександру 
Морозову, яка грає свій твір «D-moll», щоб підбадьорити 
втомлених мітингувальників.

Кінематографічне об’єднання «Бімба production» 
працювало над проектом «ДНК UA» — про людей з геном 
справжнього українця, які спрямовують свій потенціал на 
будівництво нової України. Соц-арт група утворилася за рік 
до Майдану, але саме революційні події дали поштовх її 
активній діяльності. «Бімбівців» назвали «інформаційними 
воїнами медіа-фронту», а працюють вони на стику мисте-
цтва і медіа під псевдонімами Клавдія Буквич, Анрі Мос і 
Sociopath. Першими героями «ДНК UA» стали активісти з 
Харкова Євгенія та Валентин, які в Києві були куратора-
ми революційних кінопоказів, а також активні майданів-
ці — співак Олександр Положинський, письменниця Ірена 
Карпа і журналіст Богдан Кутєпов. Проект одразу створив 
резонанс у медіа-сфері76.

Окрему увагу в революційних подіях зими 2013-2014 
рр. привертає феномен так званого «велосипедного кіно». 
Йдеться про своєрідний перформанс: на Михайлівській пло-
щі чи біля Київської мерії можна було зустріти пересувний 
кінотеатр, що привіз до України з США Стюарт Фармер, який 
вважає себе «винахідником нового культурного простору», 
центром якого є екран, стійка для нього та під’єднаний до 
велосипеда проектор. Хтось з глядачів крутить педалі — це 
замінює живлення від генератора. Доки вони не втомлять-
ся — іде кіно. Сучасні технології роблять такий кінотеатр 
компактним і зручним, у той же час відкриваючи можли-
вості для спілкування під час і після перегляду фільмів. 

У своєму інтерв’ю 26 січня 2014 р. Стюарт Фармер 
розповів: 

«Я показував фільми на Майдані — то було екс-
тремально цікаво. Для мене це стало чудовою 
можливістю спілкуватися з людьми відверто, без 
грошей, без участі державних структур. Я при-
віз в Україну фільм про єгипетську революцію під 
символічною назвою «Площа» (або «Майдан»), спе-
ціально для цього я отримав дозвіл від режисера 
Джехане Нуджаіма. Єгипетський народ за 2,5 роки 
тричі скидав уряд. Люди робили це знову, знову і 
знову. Вони зробили чимало помилок. Мені здалося, 
цей фільм і досвід єгипетського народу дуже важ-
ливий для вас»77. 

Невдовзі після цього інтерв’ю тодішня українська 
влада проголосила Стюарта Фармера персоною нон-грата: 
новий культурний простір її налякав. 

Закарбував бої на Майдані 20 лютого у відео та фото 
словацький художник Томас Рафа. Митець розповідає: 

«Людей рятували з вулиці у фойє київського го-
телю «Україна». Багато журналістів перебували 
там, тож керівництво вирішило зачинити двері, 
щоб зберегти їх у безпеці. Снайпери продовжували 
стріляти через вікна»78. 

76 Свентах А. «ДНК UA». Соц-арт група «БІМБА-продакшн» представляє новий проект [Електронний ресурс] / Анна 
Свентах // День. — 2014. — 13 лютого. — Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/media/dnk-ua
77 Виртосу І., Буткевич М. «Велосипедне кіно», або Сучасні методи громадянської активності [Електронний ресурс] / 
Ірина Виртосу, Максим Буткевич // Українська правда: життя. — 2014. — 26 січня. — Режим доступу: 
http://life.pravda.com.ua/person/2014/01/26/149905/ 
78 Словацький художник Томас Рафа закарбував останні бої на Євромайдані у фільмі, де він об’єднав відео та фото 
[Електронний ресурс] / Новина // Українська правда: життя. — 2014. —7 березня. — Режим доступу:
http://life.pravda.com.ua/society/2014/03/7/156163/

Кадр із фільму «ДНК UA». Люди з геном Українця. Епізод 5
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Практично весь український протест був детально 
зафільмованим з багатьох ракурсів, часто несподіваних. 
Безумовно, популярність протесту підсилювало миттєве 
розповсюдження відео-матеріалів соціальними мережами, 
у тому числі YouTube.79 Відео стає і меседжем, і докумен-
тальною фіксацією для подальших рефлексій.

Громадський активіст Микола Марусик також зні-
мав бої на Майдані трагічної ночі з 18 на 19 лютого 2014 р.
Відзнявши відео, він разом з братом Павлом Марусиком 
та товаришем Андрієм Бобженком зайшов до друзів на 
Театральній викласти свої матеріали у вільний доступ в 
Інтернеті. Була друга ночі, Київ не спав, напруження ся-
гало кульмінації. Поки вантажилось відео, хлопці пили 
чай, прислуховуючись до гулу боїв. Подзвонили додому, 
сказали мамі, що повертаються на Майдан. На риторичне 
запитання господарів, чи хвилюється мама — серйозно від-
повіли: вона нами пишається. І пішли в ту страшну ніч. Не-
вдовзі Миколу поранило, Павло і Андрій винесли його з-під 
куль. Потім вони розповідали, що снайпери цілили саме на 
спалахи камер.

Кінозамальовки трагічної і доленосної зими 2013-
2014 рр., зрештою, складаються у повнометражні докумен-
тальні фільми. У березні 2014 р. на відкритті XI Міжнарод-
ного фестивалю документального кіно про права людини 
«Docudays UA» було презентовано документальний фільм 
«Євромайдан. Чорновий монтаж», знятий режисером Ро-
маном Бондарчуком та багатьма іншими режисерами іні-
ціативи «ВABYLON’13». Тут епізоди майбутніх фільмів про 
Євромайдан складаються у калейдоскоп революції, що не 
потребує коментарів, а Київ постає серцем Революції Гід-
ності80. 

Режисер Сергій Лозниця вперше у своєму житті зні-
мав фільм, події якого відбуваються у реальному часі, і, як 
усі інші на Майдані, не знав, чим все закінчиться. Фільм 
«Майдан» знімався 90 днів; він складається з чотирьох час-
тин: «Пролог», «Торжество», «Бойові дії» та «Постскрип-
тум». Режисер розповідає про хід революції — від мирних 

мітингів до кривавих вуличних боїв. Саундреком фільму 
стала пісня «Вітя, чао». Як підкреслив Лозниця, в його 
фільмі лише один герой — народ, і задум його не зміню-
вався від початку й до завершення81. Вже 21 травня 2014 
р. фільм «Майдан» був показний як особлива подія 67-го 
Каннського міжнародного кінофестивалю. Павільйон не 
зміг вмістити всіх охочих, як згодом, у липні, й зал Одесь-
кого міжнародного кінофестивалю, де Лозниця презенту-
вав свою роботу українському глядачеві. 

Поруч з роботами визнаного режисера, свою роботу 
про Майдан показали і режисери-початківці. І в Каннах, і 
в Одесі. Організатори 5-го ОМКФ влаштували два додатко-
вих покази, щоб усі, хто бажає, могли побачити альманах 
«Чорний зошит Майдану», який зняли студенти 2-го режи-
серського курсу майстерні професора Юрія Терещенка 
КНУТКіТ. Протягом чотирьох місяців на Майдані вони не 
лише шукали своїх героїв, знімали їх та монтували стріч-
ку, а й працювали волонтерами. Це історії про людей, для 
яких Майдан став невід’ємною частиною їхнього життя — 
від танців і співів у грудні до перших пострілів у січні, від 
щастя і ейфорії до виснаження і втоми. Революція очима 
студентів: 13 особистостей, 13 пристрасних камер, 13 сво-
єрідних поглядів на світ.

79 Гусев А.Я хочу, чтоб к штыку приравняли YouTube. Видеопротест украинцев [Электронный ресурс] / Александр 
Гусев // Украинская правда: жизнь. — 2014. — 29 января. — Режим доступа:
http://life.pravda.com.ua/culture/2014/01/29/150255/ 
80 Мусієнко Н. Місто як арпростір кінематографу // Міждисциплінарне пізнання закономірностей сучасного екранного 
дискурсу: Зб. наук. праць / Інститут культурології НАМ України, Київ — 2014. — С. 76-86. Режим доступу:
http://www.icr.kiev.ua/files/File/Chmil,Zubavina.%20Zbirnyk%20(2014).pdf 
81 Бондарчук Д. Кіно: протягом Євромайдану й далі. Частина 1. [Електронний ресурс] / Дмитро Бондарчук // 
Українська правда: життя. — 2014. — 9 черня. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/06/9/171000/ 

Кадр із фільму «Майдан». Режисер Сергій Лозниця
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Влітку 2014 р. було завершено зйомки документаль-
ного фільму «Pray for Ukraine». Над картиною працювала 
інтернаціональна група кінематографістів, і за три місяці 
було створено справді монументальне полотно про події на 
Майдані. Взагалі про події Майдану знімали численні пред-
ставники різних країн — поляки, американці, французи, 
іспанці та інші. Багато кінопроектів і кінозадумів чекають 
своєї реалізації. 

Режисер Сергій Маслобойщиков, автор докумен-
тальної стрічки про Помаранчеву революцію «Люди Май-
дану/ People from Maydan. Nevseremos!», повторив свій 
досвід документування історичних подій й представив пу-
бліці нову роботу — документальний фільм «Майдан. Укра-
їнський аргумент», присвячений подіям кінця зими 2014 
року. Фільм ґрунтується на інтерв’ю з людьми на Майдані, 
де режисер і сам провів не один день: працював мурашем 
(будував барикади, приносив гроші, їжу, одяг) і весь час 
знімав, щоб зафіксувати Майдан як феномен індивідуаль-
ного досвіду, у центрі якого — людина зі своєю історією, 
котра справді докладає зусиль, аби бути людиною82. Різні 

Постер фільму «Український аргумент»

люди з різними долями із різних куточків України говорять 
до нас з екрану, серед них — знаний київський інтелекту-
ал, академік Вадим Скуратівський. Його тривожні роздуми 
про можливість третьої світової війни у ХХІ столітті звучить 
як грізні попередження філософа людству. Скуратівський 
вважає, що українці, які вийшли на Майдан, сьогодні ряту-
ють не лише Україну, а й світ загалом:

«Програє демократична Україна — програє весь 
світ. Якщо нас інкорпорують до нової Російської 
імперії, вона намагатиметься диктувати свою 
волю всім іншим країнам. А нинішня Росія настіль-
ки кризова, настільки багато в неї зброї, що може 
знищити пів Сонячної системи. Другої Кубинської 
кризи світ не переживе»83.

Документальну стрічку під назвою “Winter on Fire: 
Ukraine’s Fight for Freedom” («Палаюча зима: Бороть-
ба України за свободу») для американського онлайн-
телеканалу “Netlflix” зняв режисер Євгеній Афінєєвський. 
У вересні 2015 р. фільм здобув перше місце у номінації до-
кументального кіно на 40-ому Міжнародному кінофестива-
лі у Торонто, специфікою якого є те, що перемагає картина 
з найбільшою кількістю глядацьких симпатій. Режисер Єв-
геній Афінєєвський зазначив: 

«Я хочу подякувати за підтримку і визнання нашо-
го фільму, як важливого історичного пам’ятника, 
присвяченій патріотизму та єдності українського 
народу»84.

Без сумніву, український і світовий кінематограф 
вже вагітний художніми фільмами про Майдан.

82 Славінська І. Режисер Сергій Маслобойщиков: Майдан є феноменом індивідуального досвіду [Електронний 
ресурс] / Ірина Славінська // Українська правда: життя. — 2015. — 28 травня. — Режим доступу:
http://life.pravda.com.ua/person/2015/05/28/194727/ 
83 Вадим Скуратівський: Кожен має допомагати будь-якій поміркованості [Електронний ресурс] / Інтерв’ю // 
Комментарии. — 2014. — 2 лютого. — Режим доступу:
http://comments.ua/politics/449905-vadim-skurativskiy-kozhen-maie-dopomagati.html 
84 Стрічка про Революцію Гідності перемогла на міжнародному кінофестивалі в Канаді [Електронний ресурс] / Новина 
// Громадське. — 2015. — 21 вересня. — Режим доступу: 
http://www.hromadske.tv/culture/strichka-pro-revolyutsiyu-gidnosti-peremogla-na-mi/ 
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ЛІТЕРАТУРА

Шевченко на Майдані

Події зими 2013-2014 рр. дали імпульс переосмислен-
ню творчості Тараса Шевченка. На Майдані поет наче ожив.

«Шевченкові закодовані меседжі йдуть до нас крізь 
роки, оті слова про «перевертнів, які допомага-
ють москалеві господарювати та з матері пола-
тану сорочку знімати», неймовірно чіпляють за-
раз, коли ти бачиш, як усе розгортається просто, 
як по писаному», — слушно зауважила письменниця 
Ірена Карпа. 

Художник Андрій Єрмоленко переконаний, що: 
«Зараз обличчя Шевченка стає таким, яким він був, 
тобто людей більше цікавить живий Шевченко»85. 

Андрій Єрмоленко вмонтовує образ поета у новітні 
контексти, тим самим підкреслюючи, що Шевченко є не 
пам’ятником, а нашим сучасником. «Шевченкіану» Єрмо-
ленка можна було побачити на стінах «Мистецького Бар-
бакану». 

На думку Юрія Макарова, журналіста й автора 
4-серійного фільму «Мій Шевченко», поет є напрочуд суго-
лосний цінностям та орієнтирам Євромайдану: 

«Весь Євромайдан — це рух повернення України до 
себе, складовою частиною цієї України, до якої 
потрібно повернутися, є і наш Тарас Григорович. 
Якщо тенденції Євромайдану, які нині позначилися, 
переможуть, то Шевченко буде затребуваний»86.

Шевченко, якого доти досить набридливо популяри-
зувала радянська і «незалежна» влада в кращих традиціях 
«шароварщини», раптом став затребуваним, як сутнісно 
український, «свій».

«Шевченко присутній на Майдані з першої хвилини. 
Це значить, що Шевченко завжди присутній в нас. 
Ми його носимо з собою. Він присутній у карколом-
но різних аспектах. І в плакатах, буквально напи-
саних кров’ю: «Борітеся — поборете». І в гіпсових 
бюстиках, які продають торгаші біля Поштамту 
на Майдані»87, — зазначив у бесіді з літературною 
оглядачкою Іриною Славінською автор проекту «Наш 
Шевченко» і документального фільму «Шевченко. 
ІDентифікація», український режисер і продюсер 
Сергій Проскурня. 

85 Безп’ятчук Ж. Нам потрібен не Шевченко-пам’ятник, а «живий Шевченко» — художник [Електронний ресурс] / 
Жанна Безп’ятчук // Радіо Свобода. — 2014. — 27 лютого. — Режим доступу:
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25278602.html 
86 Там само.
87 Славінська І. Сергій Проскурня: Шевченко проти Шевченка [Електронний ресурс] / Ірина Славінська // Українська 
правда: життя. — 2014. — 17 лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2014/02/17/152667/ 
 

Андрій Єрмоленко
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Література Майдану

Літературний критик і перекладач Олександр Бой-
ченко на початку лютого 2014 р. сказав про участь пись-
менників у протестах так: 

«Для мене показовим є той факт, що Майдан сьо-
годні активно підтримують не лише мої друзі-
приятелі, як-от ціла родина Андруховичів, Андрій 
Бондар, Андрій Любка, Сергій Жадан, Тарас Про-
хасько, Юрко Винничук, Ірена Карпа, Тарас Чубай, 
«Kozak System», але й ті письменники, художники, 
музиканти, з якими в інший час я би суто з мис-
тецьких міркувань і не привітався. Митці — люди 
загалом егоїстичні, зі своїми «тарганами» в голо-
вах, однак у цих обставинах вони забули про вну-
трішні чвари і почали діяти спільно. Очевидно, 
що коли ситуація нормалізується, ми знову пере-
сваримося, але нині усі пристойні люди — по один 
бік барикад»88.

Цілком реалістичним видається твердження пись-
менника, фантаста-містика Макса Фрая наприкінці холод-
ного січня 2014 р. про те, що в Києві майданівці «розчакло-
вують землю»89.

Поезія

У середині грудня 2013 р. український поет Артем 
Полежака написав вірш «Репортаж», який стрімко набув 
популярності. Він презентував його публіці у київському 
клубі «44». Поет саркастично і дотепно висміяв суцільну 
брехню російського телебачення, зокрема його ведучого 
Дмітрія Кисєльова:

Господин Киселёв, в Киеве страшно!
Опять малороссов попутал нечистый!
На площади варят военную кашу.
По улицам толпами ходят фашисты.
Кругом баррикады, окопы и рвы.
Ещё до сих пор мои руки трясутся —

Когда тут узнали, что я из Москвы,
Меня хотели убить трезубцем!..

Українські поети відразу зреагували на трагічні події 
Майдану. Мар’яна Савка тоді писала: 

Мій Господи, ти, наковтавшись прогірклого диму,
В пітьмі й у пожежі, та, зрозуміло, без каски,
Стоїш за плечима в синів найдорожчих — незримо —
Щоб руки простерти, якщо їм судилося впасти.

Величезну популярність здобуває поезія «Никогда 
ми не будем братьями», яку Анастасія Дмитрук, студент-
ка КНУТКіТ написала після загибелі героїв Небесної Сотні. 
Тут вже немає місця для веселощів і сарказму, — тільки 
для болю трагічних висновків. Трохи наївний, може, занад-
то простий для снобів вірш відверто назвав своїми іменами 
речі, про які у ті часи почали думати мільйони людей.

Никогда мы не будем братьями
ни по родине, ни по матери. 
Духа нет у вас быть свободными — 
нам не стать с вами даже сводными. 
Вы себя окрестили «старшими» — 
нам бы младшими, да не вашими. 
Вас так много, а, жаль, безликие. 
Вы огромные, мы — великие. 

88 Антонюк М.Олександр Бойченко: «Далі буде те, що ми самі зробимо» [Електронний ресурс] / Маріанна Антонюк 
// Версії. — 2014. — 7 лютого. — Режим доступу:
http://versii.cv.ua/new/oleksandr-bojchenko-dali-bude-te-shho-mi-sami-zrobimo/26383.html#comments 
89 Макс Фрай: там, в Киеве, люди расколдовывают землю [Электронный ресурс] / Макс Фрай // Блог. — 2014. — 
28 января. — Режим доступа:
http://ru.delfi.lt/blog/neformat/maks-fraj-tam-v-kieve-lyudi-raskoldovyvayut-zemlyu.d?id=63867778#ixzz2rt9hnWnl 

Артем Полежака
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Вірш також миттєво поширився в Інтернеті, — спер-
шу у виконанні авторки, а потім як пісня: він був покладе-
ний на музику і виконаний литовськими музикантами (му-
зика — Віргіс Пупшис, виконавці — Віргіс Пупшис, Яронімас 
Міліус, Кестутіс Невуліс, Гінтаутас Літінскас). У створенні 
пісні взяв участь хор музичного театру Клайпеди.

Польський поет Богдан Задура у лютому написав 
вірш «Готель Україна», де він перераховує довгий список 
українських митців, яких готовий прийняти у себе у важкі 
часи, і з жалем завершує: 

соромно мені дорогі мої
що я тим більше з вами
чим більше не чую
ваших лідерів
і всіх
які говорять
до вас зі сцени
у тому числі польською90

Вірш переклав і розмістив на своїй сторінці у Facebook 
Андрій Любка.

Взимку, у час протистоянь, видавництво «Просвіта» 
опублікувало збірку поезій Дмитра Павличка «Вірші з Май-
дану». А весною 2014 р. чернівецьке видавництво «Букрек» 
презентувало першу збірку поезій про Небесну Сотню, куди 
увійшли вірші, написані як поетами-аматорами, так і відо-
мими авторами. Серед них — Дмитро Павличко, Мар’яна 
Савка, Юрій Іздрик, Олександр Ірванець та інші.

Поет Іван Кулінський 20 лютого 2014 р. на своїй сто-
рінці у Facebook писав: 

«Тягати колоди, мішки з ковдрами, монтувати по-
лиці під хірургію для польового шпиталю — все, що 
я зміг зробити сьогодні для мого народу. бути там, 
серед наших чудових людей, які самі знаходять, де 
потрібна допомога, серед найрізноманітнішого 
люду, від дівчат у красивому одязі й бізнесменів 
у дорогому одязі, забазграних брудними дровиня-
ками, які вони перли на барикади, серед молодих і 

старших повстанців, чорних від кіптяви, суворих, 
усміхнених, сплячих біля барикад і вартуючих на 
них, серед лікарів, що не спали й не можуть, серед 
усіх нас — честь для мене. і — я не бачу виправдан-
ня тим, хто сидить вдома, хто здався зовнішній 
несвободі, впустив її в себе, перетворивши на вну-
трішню».

Особливої популярності у час протестів зажила ре-
волюційна сатира. Інтернет-користувачі, групи однодумців 
створюють і визбирують жарти. Приміром, паблік журна-
ліста Дениса Бігуса та поета Миколи Воськала «Кокс Квась-
нєвського» публікує вірші-порошки. Вірш має бути напи-
саний чотирьохстопним ямбом, містити певну кількість 
складів у кожному рядку і є зазвичай відгуком на якусь 
подію чи заяву91. 

Мережевий паблік «Український щитоносець» було 
створено ще до революційних подій як розважальний про-
ект. Проте саме у контексті Майдану він став літературно-
мистецьким. Його автори не називали власних прізвищ, 
жили у різних містах України і рідко коли бачилися наживо. 
Дехто з «щитоносців» постійно був на Майдані, дехто при-
їжджав на декілька тижнів. Аудиторія «сатиричних» паблі-
ків постійно зростала, так само як і кількість охочих туди 
дописувати. 

Час стрімко відносить Майдан у минуле. Майбутні ґе-
нерації сприйматимуть його не тільки через історичні праці, 
але й також (а може, й перш за все) через мистецтво, зо-
крема прозу. Проте проза вимагає більше часу і рефлексії 
матеріалу. Певно, вже найближчим часом Майдан увійде до 
основних сюжетів українських і іноземних письменників. 

 У 2015 р. вийшла книга «Щоденники Майдану» Ан-
дрія Куркова, яку він називає у першу чергу не літературою, 
а документом, «збіркою вражень, почутих і побачених». 

Безумовно, в основу прозових текстів у майбутньому 
ляжуть і журналістські проекти. Зокрема, проект Анастасії 
Берези «Є люди»92. З перших днів Майдану журналістка по-
чала писати про його учасників, створювати їхні портрети 

90 Польський поет написав вірш про події на Майдані [Електронний ресурс] / Новина // Українська правда: життя. — 
2014. — 27 лютого. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/27/154409
91 Москвичова А. Із чого сміється Майдан? [Електронний ресурс] / Анастасія Москвичова // Радіо Свобода. — 2014. — 
17 лютого. — Режим доступу: http://www.radiosvoboda.mobi/a/25267077.html
92 Береза А. Єлюди: лучший проект о лицах Евромайдана [Електронний ресурс] / Анастасия Береза // Українська 
правда: життя. — 2014. — 30 січня. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/person/2014/01/30/150430/
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ПЕРФОРМАНС: ПІАНІНО — ІНСТРУМЕНТ СВОБОДИ

і викладати на своїй сторінці у Facebook. Ця сторінка дуже 
швидко здобула популярність. Напевно, напоєні енергети-
кою Майдану, емоційно правдиві історії Анастасії Берези 
з часом перекочують на сторінки романів та сценаріїв до 
кінофільмів. 

Журналістка, шеф-редактор «Лівого берегу» Соня 
Кошкіна опублікувала політичне розслідування «Майдан. 
Нерозказана історія»93, в якому надає свій варіант подій, 
що розгорталися на і довкола Майдану.

Новинарі видали фото-альманах «94 дні. Євромай-
дан очима ТСН»94 у стилі соціальної мережі Facebook, за-

93 Кошкіна С. Майдан. Нерозказана історія. — К.: Брайт Стар Паблішинг, 2015. — 400 с. 
94 94 дні. Євромайдан очима ТСН/ Головний редактор Артем Чех. — Видавництво «Основи», 2014. — 169 с. 
95 Гриценко К. Open People: Маркіян Мацех [Електронний ресурс] / Катерина Гриценко // Open.ua. — 2013. —
9 грудня. — Режим доступу: http://open.ua/openpeople/interview/open-people-markiyan-maceh/

фіксувавши на папері основні новинні події тієї зими. Їм 
вдалося не лише відновити хронологічний порядок, але й 
відобразити емоції, переживання, роздуми тих, хто ство-
рював революції і тих, хто за цим спостерігав, співпережи-
вав, допомагав.

Український інститут національної пам’яті розпочав 
улітку 2014 р. масштабний проект «Майдан: усна історія», а 
саме, збірку відео й аудіо-свідчень активістів Євромайдану, 
що стануть основою для архіву Майдану і ґрунтовною дже-
рельною базою для істориків, режисерів-документалістів, 
соціологів, психологів, істориків. 

Політичні акції на Майдані так чи інакше перетво-
рювалися на перформанси. Бійців «Беркуту» обсипали 
м’якими іграшками, активісти ставали перед силовиками 
із дзеркалами замість плакатів. Проте з перенасиченого 
креативом Євромайдану окрема яскрава сторінка, без-
умовно, належить численним перформенсам з жовто-
блакитним піаніно, прикрашеним зірками Євросоюзу, яке 
вперше з’явилось біля Адміністрації Президента на розі ву-
лиць Банкової та Лютеранської 7 грудня 2013 р. Встановив 
інструмент перед кордоном міліції та зіграв на ньому 64-й 
опус Шопена молодий львівський музикант Маркіян Мацех. 
Організував він це разом зі своїм батьком, Олегом Маце-
хом, і другом, Андрієм Меаковським. Ідея полягала в тому, 
щоб відповісти мистецтвом і добротою на насильство. 

«Піаніно — це соціальний експеримент, — вважає 
Маркіян. — Тепер його доля в руках тисячі лю-
дей. Я впевнений, що з ним все буде добре. Дуже 
хочу, щоб такий предмет став символом Майдану. 
Вдень його має бути видно, а вночі — чутно»95. 

Ідея вуличного піаніно є поширеною у світі. Арт-
проект «Зіграй на мені, я твоє» британського художника 
Люка Жерама стартував у 2008 р. і швидко став міжнарод-
ним: до нього долучились уже 4 мільйони людей у всьому 
світі. Більше 900-т піаніно було встановлено у 40 містах 

Фото Андрія Меаковського
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світу — Лондоні, Лос-Анджелесі, Женеві, Парижі, Торон-
то, Бостоні тощо. Розташовані на вулицях та в парках, на 
вокзалах і базарах піаніно доступні всім членам громади. 
Хто і як на них грає, як довго інструменти залишаються на 
вулиці, — залежить від спільноти і погоди. Задум полягає в 
тому, щоб на піаніно грали всі охочі, і більше людей могли 
насолоджуватися їхньою музикою.

Влітку 2013 р. до цього списку приєдналися Київ і 
Львів. Власне, у Львові його встановив Маркіян Мацех. На 
фоні гострого протистояння в Києві, що набувало все більш 
трагічних і жорстоких рис, вуличне піаніно набуло інших зміс-
тів. Воно стало інструментом свободи, символом революції.

 Після Банкової піаніно помандрувало на Хрещатик, 
до Київської мерії, де перетворилося ледь не на частину 
укріплення революційної барикади. Цьому запобігла піа-
ністка Антуанетта Міщенко, студентка Національної музич-
ної академії України ім. Петра Чайковського, розташованої 
просто на Майдані Незалежності. Вона врятувала інстру-
мент і стала грати на ньому для людей, що потягнулися 
за прихистком від морозу до зайнятої протестувальниками 
будівлі мерії. 

«Саме тут — правильна атмосфера, — каже піа-
ністка. — Якщо сидіти вдома або грати тільки в 

концертних залах, такого не буде. Якщо я музи-
кант, я повинна відтворювати дійсність, усе те, 
що відбувається зараз у нашому світі. Для чого 
я займаюся музикою, якщо роблю це тільки для 
себе? Хочу бути музикантом не просто тому, що 
граю, а тому, що можу говорити зі світом музи-
кою, щось до нього донести»96. 

Піаніст Богдан завжди ховав обличчя за балаклавою 
задля особистої безпеки. В ефірі «Громадського телебачен-
ня» він розповів, що заграв на «інструменті свободи» випад-
ково, коли прийшов підтримати протестувальників на Бан-
ковій; потім грав ночами біля Київської мерії, підтримуючи 
людей. Хтось зняв йогу гру і виклав у YouTube з написом 
«Екстреміст дорвався до піаніно». Ранком Богдан прокинув-
ся знаменитим. Причиною популярності Богдан назвав те, 
що учасники протестів — культурні й освічені люди97.

Невдовзі в Інтернеті з’явилася спільнота під назвою 
«Піаністи-аматори, об’єднані Майданом»; пізніше групу пе-
рейменували на «Piano-extremist»98. 

У лютому 2014 р. жовто-блакитне піаніно побувало 
на барикадах Грушевського: замість бойових гранат і куль 
лунала музика…

Після Києва до акції «Інструмент свободи» долучили-
ся Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Вінниця, Ужгород, Кі-
ровоград, Одеса, Суми та інші обласні центри, де з’явилися 
вуличні піаніно. У Луганську піаніно-виступ намагалися зі-
рвати: на майданівців напали, а інструмент пошкодили.

Фото Лади Шіленко

96 Швадчак Н. Піаністка на Хрещатику, яка на холоді грає для мітингувальників: Саме тут — правильна атмосфера 
[Електронний ресурс] / Надія Швадчак // Українська правда: життя. — 2013. — 14 грудня. — Режим доступу: 
http://life.pravda.com.ua/person/2013/12/14/145700
97 Москвичова А.Піаніст-екстреміст: Гратиму там, де люди борються за свої права і свободи [Електронний ресурс] 
/ Анастасія Москвичова // Радіо Свобода. — 2014. — 15 лютого. — Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/
articleprintview/25265294.html
98 Piano Extremist [Електронний ресурс] / Facebook-сторінка. — Режим доступу: https://www.facebook.com/piano.extremist 
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Багато відомих артистів і співаків практично від по-
чатку Майдану підтримали протестувальників в Україні. 
Серед них — Арнольд Шварценеггер, Джордж Клуні, Gogol 
Bordello. За кордоном проходили маніфестації на підтрим-
ку протесту.

Паризький «Арт-Майдан» відбувся в Парижі 16 люто-
го 2014 р. Маніфестація, супроводжувалась виступами му-
зикантів, співаків, художників та акторів, які підтримували 
українських протестувальників, пройшла бульварами Сен-
Жермен та Сан-Мішель і завершилася перед Пантеоном99.

27 січня 2014 р. у Берліні перформер Алесандро Ра-
ушман влаштував акцію солідарності з Майданом, учасни-
ки якої кілька годин пролежали обмотані термо-фольгою 
на скрижанілій землі перед Бранденбурзькими воротами. 
Вони символізували тих, хто загинув у Києві. Акція була 
несанкційована, але поліція, коли дізналася, що перфор-
манс спрямований на підтримку Майдану, не переривала 
його. Новина про акцію швидко облетіла українські ЗМІ й 
привернула увагу широкої аудиторії: публікація про неї 
на сторінках «ART Ukraine» у соціальних мережах зібрала 
більше п’яти з половиною тисяч поширень100. 

Так само в Берліні провела у лютому 2014 р. свою 
фотовиставку «Євромайдан. Окуповані простори» укра-
їнська художниця Євгенія Бєлорусець. В інтерв’ю «Радіо 
Свобода» вона поділилась своїми думками: 

«Помаранчева революція була революцією само-
закоханості та ейфорії, коли люди раптом по-
думали, що досягли надзвичайних висот тільки 
тому, що вийшли на вулицю. Мені здається, сьо-
годні протестувальники розуміють, що боротьба 
тільки починається, і що їхню перемогу можуть 

привласнити політики. Мені хочеться думати, 
що цей протест більш осмислений»101.

Український гурт з Німеччини «Stadtgarten» разом з 
Володимиром Некрасовим записав пісню про Майдан «You 
are my revolution»102. 

2 лютого 2014 р. у столиці Литви, Вільнюсі, відбувся 
благодійний марафон, всі кошти від якого були передані на 
ліки для постраждалих у Києві мітингувальників. У концерті 
«Kartu Su Ukraina!/ Разом з Україною!» взяло учать 11 ли-
товських артистів — «Skylė», «Žalvarinis», «Skamp», «Biplan», 
«Liūdni Slibinai», «Dee & Kamy», «Freaks On Floor», «Garbanotas 
Bosistas», «MC Mesijus», «Jurgis Didžiulis» і «Alive Way». 

Важливо підкреслити, що події української революції 
стали поштовхом у переосмисленні відносин між Україною 
та її найближчими сусідами — важкими і болючими з Ро-
сією, наповненими новим позитивним змістом з Польщею. 
Безумовно, це знайшло відображення у мистецтві, перш за 
все, у пісенному. На всіх каналах польського телебачення 
одночасно прозвучала пісня «Подай руку Україні» («Podaj 
Rękę Ukrainie») гурту «Тарака»103.

3 лютого 2014 р. до українців у відео-зверненні зі 
словами підтримки звернулися відомі митці Польщі: ре-
жисери, журналісти, актори, співаки та інші. Ідея вини-
кла після затримання у ніч на 20 січня 2014 р. студентів 
КНУТКіТ: Юрія Хробуста, Андрія Котляра, Данила Окулова, 
Олександра Шкрабака, Андрія Іванюка і Вадима Ковальова, 
яких звинуватили в організації масових заворушень.

Революція Гідності 2013-2014 рр. в Україні є невичер-
ною темою, яка надихає як українських, так і закордонних 
митців, а мистецтво Майдану цікавить і хвилює багатьох на-
ших сучасників, по-новому відкриває для них Україну.

ЗАКОРДОННІ МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ НА ПІДТРИМКУ МАЙДАНУ

99 Музеї України [Електронний ресурс] / Сайт журналу. — Режим доступу: 
http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9906
100 Баздырева А., Чуриков М. Алессандро Раушманн: политический контекст и демонстрация pietà [Електронний 
ресурс] / Ася Баздырева, Митя Чуриков // ART Ukraine. — 2014. — 29 січня. — Режим доступу:
http://artukraine.com.ua/a/alessandro-raushmann-politicheskiy-kontekst-i-demonstraciya-piet/
101 Олійник Є. Інтерв’ю з Євгенією Бєлорусець 03.02.2014. Євромайдан допоміг подолати розчарування — Євгенія 
Бєлорусець [Електронний ресурс] / Євгенія Олійник // Радіо Свобода. — 2014. — 3 лютого. — Режим доступу: 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25251071.html
102 You Are My Revolution — “Stadtgarten” & Volodymyr Nekrasov [Електронний ресурс] / Youtube-канал Володимира 
Некрасова. — 2014. — 2 лютого. — Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=sq_jSZWwjyM
103 Taraka — Podaj Rękę Ukrainie (LIVE Majdan) [Електронний ресурс] / Youtube-канал гурту. — 2014. — 1 лютого. — 
Режим доступу: www.youtube.com/watch?v=QtClmp3zQBc
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104 EuroMaidan Art [Electronic resource] / Event announcement. — Mode of access:
http://www.wilsoncenter.org/event/euromaidan-art
105 Art of the Barricades~Voice of Ukraine [Electronic resource] / Event announcement. — Mode of access: 
http://uima-chicago.org/art-of-the-barricadesvoice-of-ukraine/ 
106 Мусієнко Н. Мистецтво Майдану: Дослідження з соціокультурної антропології // МІСТ: Мистецтво, історія, 
сучасність, теорія: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Національної 
акад. мист-в України. — К.: Фенікс, 2014. — Вип. 10 — 155-193. — Режим доступу:
http://mari.kiev.ua/MIST_10-2014_razvorot.pdf

Креативність українського протесту, наявність різ-
них видів і жанрів мистецтва на Майдані та його особлива 
роль у революційних подіях 2013-2014 рр. викликали за-
хоплення і зацікавленість у світі. У травні 2014 р. мене за-
просили з лекціями про мистецтво на барикадах до Інсти-
туту Кеннана Міжнародного центру підтримки вчених ім. 
Вудро Вілсона у Вашингтоні104 та до Українського Інституту 
модерного мистецтва в Чикаго105 за ініціативи Програми 
ім. Фулбрайта в Україні. Саме тоді у мене народилась ідея 
мандрівної виставки. 

Після лекцій постійно поставало питання: коли мож-
на буде побачити виставку творів художників, яких надих-
нув Майдан? Але для цього треба знайти чималі кошти на 
транспортування та страхування робіт, а також подолати 
бюрократичні складнощі вивезення колективної виставки 
з України. Щоб уникнути цих чинників, я запропонувала 
наступне: розробляється концепція проекту, залучаються 
художні роботи і робляться їхні високоякісні цифрові зо-
браження. Інституція в іншій країні отримує з України фай-
ли і бере на себе зобов’язання якісно видрукувати робо-
ти й змонтувати експозицію. Україною виставка мандрує 
в такому ж форматі. Фактично, це виставка плакатів, й 
у цьому є певна символіка. Адже саме плакати стали ви-
разною домінантою Революції Гідності, під час якої Київ 
називали плакатною столицею світу. Отже, логіка перене-
сення виставки про Майдан на відстань мовою плакату є 
очевидною106. Безумовно, в країні перебування виставка 
може мандрувати фізично від однієї локації до іншої: без 
кордонів і страхування. 
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Київ: Фулбрайтівська галерея

Ідею мандрівної виставки підтримали Інститут про-
блем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв 
України, Київський офіс Інституту Кеннана, а також Про-
грама ім. Фулбрайта в Україні та благодійна організація 
«Українське Фулбрайтівське коло», що об’єднує випускни-
ків цієї Програми. Саме фулбрайтівці реалізували й при-
йняли першу експозицію в Києві, яка дістала назву «До-
свід єднання. Майдан 2013-2014»107. Виставка відкрилась 23 
вересня 2014 р. у конференц-залі Програми ім. Фулбрайта, 
який журналісти вже віддавна йменують Фулбрайтівською 
галереєю. Вона двічі була продовжена, до листопада 2014 р. 

У проекті беруть участь 17 українських митців: Юлія 
Бєляєва, Гліб Вишеславський, Антон Гаук, Олена Голуб, 
Мар’яна Гончаренко, Андрій Єрмоленко, Микита Завілін-
ський, Мар’ян Лунів, Олекса Манн, Роман Михайлюк, Анас-
тасія Некипіла, Марія Павленко, Іван Семесюк, Андрій Си-
доренко, Тетяна Русецька, Ірена Хованець, Оксана Чепелик. 
Співкуратором виставки разом з Наталією Мусієнко став 
художник Андрій Сидоренко, молодший науковий співробіт-
ник ІПСМ НАМ України, арт-менеджером — художник Мар’ян 
Лунів, співробітник Програми ім. Фулбрайта в Україні.

Андрій Сидоренко, відомий як автор ще однієї при-
свяченої Майдану виставки «Громадянський містицизм», 
зокрема, зазначив: 

«Досвід Майдану 2013-2014, усвідомлення контрас-
тів між життям та смертю, свободою та раб-
ством стають феноменами, яким важко дати ви-
черпне раціонально-логічне визначення. Йдеться 
про речі, які торкнулись кожного особисто — без-
посередні переживання, думки та передбачення 
учасників й очевидців сповнених драматизму по-
дій. Найбільше цей екзистенціальний пласт відби-
вається сьогодні у сучасному мистецтві, яке є на-
дійним підґрунтям для формування та підтримки 
спротиву будь-яким утискам індивідуальної та 
громадянської свободи. Мистецтво, яке створю-
валось до, під час, та після подій української ре-
волюції передає передчуття та настрої великих 
змін, а також спонукає відчути подих Майдану 
знову і знову, як відчували його люди, які відкину-
ли страх заради спільної мети»108. 

У цьому проекті Андрій Сидоренко представив свою 
відео-роботу «Коли брехня втрачає силу».

Усі митці були ініціативними учасниками та очевид-
цями Революції Гідності 2013-2014 рр. Андрій Єрмоленко, 
Олекса Манн та Іван Семесюк є засновниками «Мистець-
кого Барбакану», який відразу перетворився на постійно 
діючу виставку революційного мистецтва. Для частини ху-
дожників — Гліба Вишеславського, Оксани Чепелик, Олени 
Голуб, Мар’яна Луніва — це вже не перша Революція, в той 
час як для молодших — початок творчого шляху і розуміння 
свого місця в країні та спільноті. 

107 Мусієнко Н. Досвід єднання: Майдан 2013-2014 / Образотворче мистецтво. — №4. — 2014. — С.12-13
108 Мусієнко Н. Відлуння Майдану // Будуємо нову Україну. Збірник конференції 26-27 листопада 2014 р. — 
К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”. — 2015. — С.132-133

Наталія Мусієнко та Андрій Сидоренко

Наталія Шпітковська, Оксана Чепелик та Віктор Сидоренко
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Оригінали робіт мають різноманітну техніку вико-
нання: живопис, асамбляж, колаж, фотографія, відео, ви-
шивка. Уніфікація мовою плакату надає їм нового звучання, 
дозволяє демократично і мобільно показати виставку в різ-
них містах, університетах, установах. 

 «КОЛАЙДЕР_100: Київ 2014» Оксани Чепелик упер-
ше було представлено наступного дня після розстрілу на 
вулиці Інститутській в Києві 21 лютого 2014 р., у рамках 
Міжнародного фестивалю «Сараєвська зима 2014», коли в 
Сараєво відзначалося 100 річчя І світової війни. Це перший 
презентований закордоном проект, що рефлектує події на-
шої сучасної історії, і який відбувався паралельно з рево-
люційними змінами в Україні. 

Оксана Чепелик розповідає: 
«Проект «КОЛАЙДЕР_100: Київ 2014» зосереджу-
ється на Київському Євромайдані та функціону-
ванні публічного простору за умов парадигматич-
них змін глобалізованого світу, де ідеали свободи, 
демократії і Права Людини цинічно були розтоп-
тані олігархічною владою.

109 Мусієнко Н. Відлуння Майдану // Будуємо нову Україну. Збірник конференції 26-27 листопада 2014 р. — 
К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”. — 2015. — С.132-133
110 Там само. — С.136

Проект працює з публічним простором, наукою 
та історією і стосується розуміння нашого часо-
простору, досліджуючи співвідношення між мину-
лим часом, теперішнім і майбутніми трансфор-
маціями суспільства. 
Проект являє собою арт колайдер, в яко-
му часо-простір відображається як панорамна 
відео-проекція, що складається із 24-60 відео-
фрагментів, яка обертається з прискоренням, 
активуючи механізм аудіовізуальних стрибків, 
де певні фрагменти поступово заміщаються ар-
хівним відео. Мистецтво стає свідоцтвом сьо-
годнішньої соціальної дійсності і його травм. Це 
запрошення разом випробувати складність світу, 
маючи справу з насильницькими конфліктами, со-
ціальним зрушенням і подіями війни, які вплинули 
на подальший історичний розвиток»109. 

Народження нового, що його засвідчив неймовірний 
спалах мистецької креативності на Майдані, потребує сво-
го осмислення. Художниця Олена Голуб зауважила: 

«Майдан не можна спокійно назвати темою, це 
— біль і радість, крик відчаю і надії, це така ви-
значна подія, яку було створено неймовірним ду-
ховним зусиллям кращих людей України, вища за 
життя, вища за розуміння. Будь-який твір мис-
тецтва тьмяніє перед створеною на Майдані 
реальністю. Тому деякий час художня діяльність 
здавалася мені геть непотрібною, мізернішою за 
реальні події, які унаочнили велич свободи, люд-
ської гідності, єднання, любові. Всі найкращі люд-
ські якості спалахнули водночас, надаючи сенс 
жертовності гірких втрат»110.

Роботу Олени Голуб було обрано для афіші у першій 
локації Мандрівної виставки у США. Складовою концепції 
є оновлення афіші у кожній наступній локації з викорис-
танням робіт різних митців як ще одного способу промоції 
українських художників. Афішу в Києві для Фулбрайтів-
ської галереї зробив Андрій Сидоренко. Автор усіх подаль-
ших афіш проекту — арт-менеджер Мар’ян Лунів. 
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Після Києва виставку побачив Вашингтон. Уже під 
зміненою і більш зрозумілою для зарубіжного глядача на-
звою, 18 лютого 2015 р. виставку «Революція Гідності: об-
рази українського Майдану 2013-2014» було відкрито для 
широкої публіки — власне, це є принципом проекту — у 
Міжнародному центрі підтримки вчених ім. Вудро Вілсона. 
Основним організатором виступив Інститут Кеннана, який 
є складовою Вілсон Центру. Арт-менеджером стала співро-
бітниця Інституту — Мері Елізабет Малінкін.

Вашингтон: Вілсон Центр і Посольство України в США

Те, що у Вашингтоні виставку прийняв Вілсон Центр, 
є знаковою подією111. У ньому проводять дослідження на-
уковці з усього світу, включно й з України. Вілсон Центр 
є могутнім мозковим центром, і в 2014 р. посів п’яту схо-
динку у всесвітньому рейтингу. Тут виступають не тільки 
вчені, але й відомі політики112. Центр розмістився в самому 
центрі Вашингтону, між Білим домом і Капітолієм, поруч з 
Національною Алеєю, де знаходяться славетні американ-
ські музеї, які безкоштовно приймають своїх численних 
відвідувачів. Образи Майдану викликали помітний інтерес: 
на відкриття виставки з України завітали представники по-

111 У Вашингтоні відкрили виставку в пам’ять про героїв Майдану. Фото [Електронний ресурс] / Новина // 
Укрінформ. — 2015. — 19 лютого. — Режим доступу:
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/u_vashingtoni_vidkrili_vistavku_v_pamyat_pro_geroiiv_maydanu_foto_2023561
112 Wilson Center [Electronic resource] / Web-site. — Mode of access: https://www.wilsoncenter.org/

Мері Елізабет Малінкін у процесі монтування

літологічних центрів, академічних та ділових кіл, широкої 
громадськості, а також американських та українських ЗМІ.

Для афіші виставки було обрано роботу Олени Го-
луб «Вторгнення». Після мовчазного стресу, глибоко пере-
живаючи загибель співвітчизників, художниця зважилась 
на візуальний виплеск у творчості і створила цей проект, 
де поєднала фото-фрагменти з написаними у традиційній 
техніці акварелями. Саме недоречність, невчасність милу-
вання пейзажами спонукали художницю використати напи-
сані аквареллю етюди ландшафтів Києва, Одеси та інших 
мальовничих куточків України у своїх щемних композиціях. 
Вічна краса природи завжди приваблює митців, проте нині 
пленерне спілкування з природою вже не може бути таким, 
як колись, переконана художниця. Те, що відбувається 
у громадянсько-соціальній царині, те, скільки лиха при-
носить людська жадібність, нерозсудливість і агресія, не 
може не турбувати митця, навіть коли він малює берег річ-
ки чи похилене дерево. Свої переживання щодо вторгнен-
ня ворожих сил художниця передає у серії фото-інсталяцій. 

Відкриття виставки Міжнародному центрі підтримки вчених ім. Вудро Вілсона
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Вона поєднує на аркуші майстерним дизайнерським спів-
ставленням різнорідні елементи. Шматки асфальту, затер-
того підошвами мільйонів городян, недопалки, зруйновані 
стіни, відпрацьовані шини — із стихії боротьби за краще 
життя переходять до змальованої художницею царини при-
роди. Сліди пензля на рельєфному акварельному папері, 
тональні переходи кольорових плям так само є відбитками 
людської діяльності, тільки у сфері естетики, яка є опо-
зиційною до сфери війни. Ця бурхлива взаємодія, ніби 
вибухова суміш, символізує реалії нашого часу. У всьому 
сум’ятті подій, руйнації й художнього творення пробива-
ється тонким щемом туга за життям тих, хто вже ніколи не 
побачить цього світу. 

Олена Голуб розмірковує про творчість у складні й 
трагічні часи: 

«Не стало першої Небесної Сотні, а потім їх ста-
вало все більше, тих, чия душа відлітала, як рай-
ський птах, прямісінько до Бога, легка-легка, не 
обтяжена гріхами, душа, піднесена в небесінь до-
бром і любов’ю. А ті, хто залишився внизу, за них 
вимовляли: «Слава Україні!» — «Героям Слава!». Ті, 
хто залишився, продовжували те, що починали 
разом, музиканти мали продовжувати співати пі-
сень, математики — складати формули, а худож-
ники — творити». 

Серія «Вторгнення» художниці Олени Голуб — це її 
данина пам’яті непересічних подій, спроба відтворити, за-
карбувати на папері безпосередність почуттів, що перепо-
вняли героїчних і простих водночас співвітчизників113. 

Безумовно, виставка «Революція Гідності: образи 
українського Майдану 2013-2014» стала важливим про-
світницьким кроком, проявом культурної дипломатії, і має 
величезний творчий потенціал. Вона показала, наскільки 
продуктивною може бути співпраця державних і недержав-
них інституцій у промоції країни через мистецтво. Осно-

113 Мусієнко Н. Урбаністичні нарації Олени Голуб / Н. Мусієнко // Сучасне мистецтво. — 2014. — Вип. 10. — С.99-108. 
— Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/S_myst_2014_10_14.pdf 

Відкриття виставки
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вним організатором виставки виступив Інститут Кеннана, а 
співорганізаторами Американсько-Українська Ділова Рада, 
Програма ім. Фулбрайта, Інститут проблем сучасного мис-
тецтва НАМ України, а також Посольство України в Сполу-
чених Штатах. Виставка у Вілсон Центрі була запланована 
з 18 лютого до 18 березня, а натомість була продовжена до 
30 квітня 2015 р. 

Катерина Смаглій, директор Київського офісу Ін-
ституту Кеннана вважає: «Світ потребує якомога 
більше правдивих історій про Україну, її культуру, 
національних героїв, громадських лідерів. Інсти-
тут Кеннана готовий долучитися до розробки та 
імплементації проектів, покликаних розвинути 
сферу культурної дипломатії України»114.

114 Смаглій К. / Катерина Смаглій — Культура і життя. — 2015. — №25–26. — 19 червня. — С.5

Роман Михайлюк «Майдан 2013-2014»

Віце-президенти Вілсон Центру Ендрю Селе і Блер Рубл 
на відкритті виставки

Директор Інституту Кенана Метью Рожанські та Посол України 
в США (2010-2015 рр.) Олександр Моцик на відкритті виставки
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Наступною локацією у Вашингтоні стало Посольство 
України в США115, де виставкою опікувалась українська ди-
пломатка Ольга Іванова. У День відкритих дверей Посоль-
ства 2 травня 2015 р. експозицію побачили 1700 американців, 
що свідчить про великий інтерес до теми з боку американ-
ського суспільства. Відвідувачі зазначали, що уважно слід-
кували за подіями на Майдані по телебаченню, цікавилися 
останнім розвитком ситуації на Донбасі та в Криму. Вони 
висловлювали щиру підтримку українському народу. 

Для афіші виставки було обрано роботу Мар’яна Лу-
ніва «Аркан». Художник поділився своїми думками про ру-
шійне покоління революції і те, як він намагався виразити 
це в свої роботі «Аркан»: 

«Я довго не наважувався взятись за тему Майда-
ну. Образи, що виринали в уяві та ятрили серце, 
змінювались з калейдоскопічною швидкістю.Замі-
шані воєдино сподівання, надії, відчайдушність та 
самопожертва людей, для мене особисто, поєдну-
вались у видіння, більшість з яких ще й досі не від-
творені на полотні. Окрім тих, котрі наважився 
зловити-прожити-осмислити, котрі, мабуть, ви-
явились сильнішими за мене.
Величезною жертвою, непоправною втратою та 
відкупом за наше сьогодення стали людські життя.
Я бачив їх на Майдані, тих 20-літніх, чиї серця 
бились в унісон. Перше українське покоління сфор-
моване в умовах пост-соціалізму. Незабаром саме 
вони будуть визначати суспільну думку в держа-
ві. Вони свідомо вибрали свої орієнтири й стояли 
міцно пліч-о-пліч, рухались в одному напрямку. 
Так появився «Аркан» — відбиток танцю-ініціації, 
посвяти у воїни, мої роздуми про тих хто є і тих, 
кого уже немає з нами... 

Гей, заграйте в бубни!
Гей, цимбали – грайте!
Вийшли ми на доли,
Вийшли ми на горе
Ворогам Вкраїни,
А собі на славу»116.

Важливо донести ці правдиві історії до широкого за-
галу. Від самого початку Мандрівну виставку супроводжує 
медіа партнер проекту — загальнодержавна щотижнева га-
зета «Культура та життя»; підтримало проект Українське 
національне інформаційне агентство «Укрінформ». До-
кладна інформація про виставку викладається на сторін-
ках всіх її учасників, створено дві сторінки у Facebook для 
висвітлення проекту. 

115 У Посольстві України в США відбувся День відкритих дверей [Електронний ресурс] / Новина // Посольство 
України в Сполучених Штатах Америки. — 2015. — 3 травня. — Режим доступу: 
http://usa.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/35955-u-posolystvi-ukrajini-v-ssha-vidbuvsya-deny-vidkritih-dverej 
116 Мусієнко Н. Відлуння Майдану // Будуємо нову Україну. Збірник конференції 26-27 листопада 2014 р. — 
К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”. — 2015. — С.133-134
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Вінниця: правдиві свідчення

Мандруючи українськими містами, виставка отри-
мала назву «Правдиві свідчення: від Революції Гідності до 
сьогодення». Концепція виставки, використання новітніх 
технологій дають можливості робити експозицію відразу в 
кількох локаціях. Так, одночасно з Вашингтоном виставку 
представили у Вінниці у центрі сучасного мистецтва «Арт 
Шик», де вона тривала з 17 по 26 квітня 2015 р.117 Основою 
афіші стала робота Тетяни Русецької.

У кожному наступному українському місті організа-
тори запрошують долучитися до виставки місцевих худож-
ників. Саме їхні роботи стають центральними в експозиції 

— зв’язують Київ з іншими українськими містами. Адже на 
Майдані була вся Україна, і всією Україною прокотилися 
свої майдани. У Вінниці таке центральне місце посіли робо-
ти художника Олександра Нікітюка, який поділився своїми 
роздумами: 

«Коли отримав запрошення представити своє ба-
чення подій Майдану став перед складною дилемою, 
«що запропонувати?». Спочатку була ідея надати 
сьогоденні роботи, створені пізніше на основі спон-
танних малюнків, ескізів, замальовок, які робив 
ночами в буремні часи Майдану. Але переглядаючи 
творчий доробок, зрозумів, що все написане, зро-
блене пізніше має штучний сенс і мотив, не має 
тієї енергетики й документальності відчуття 

117 Мусієнко Н. Мандрівна виставка / Наталія Мусієнко — Культура і життя. — 2015. — №20. — 24 квітня. — С.12. — 
Режим доступу: http://www.myvin.com.ua/ua/news/culture/34169.html 

Анастасія Левицька та Олександр Нікітюк у процесі монтування
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подій кінця 2013, початку 2014 року. Запропонував 
первинні власні візуальні реакції, рефлексії пережи-
вань тих часів, й отримав запрошення їх репрезен-
тувати в межах презентації проекту у Вінниці».

Увага медій в Україні і світі під час Революції Гіднос-
ті була зосереджена на столиці, де, власне, відбувалися 
основні події. Київ, як завжди, «задавав тон». Проте йому 
допомагала вся Україна: протестувальники прибували з 
усіх її куточків, у той час як в різних містах і селищах три-
вали свої протести. 

Вінницький майдан розпочався практично рівночас-
но із київським: були поставлені палатки, люди днювали 
і ночували в центрі міста, приходили з плакатами, виїж-
джали до Києва. Серед Героїв Небесної Сотні є і вінничани. 
А 19 лютого 2014 р. центр міста був повністю перекритий. 
Близько 5 тисяч протестувальників, — що надзвичайно ба-
гато для міста, яке налічує трохи більше, ніж 370 тисяч 
жителів, — перекрили рух автотранспорту, пропускаючи 
тільки машини швидкої допомоги і рятувальників, закли-
кали вінничан приєднуватися до них, скандуючи «Вінниця 

— вставай!», «Не будь байдужим — вбивають наших братів і 
сестер!». Олександр Нікітюк згадує і розмірковує:

«Переживання та надія на перемогу Майдану за-
ймала всю свідомість загалом в ті часи, але най-
більшим потрясінням став розстріл активістів 
наприкінці лютого. Ця подія не просто шокувала, 
а заставила зрозуміти глобальний сенс та істо-
ричну важливість ситуації. Україна отримала 
нову історію з новим пантеоном героїв, з новою 
ідеологією і можливостями розвитку, як неза-
лежна держава. Пуповина, що зв’язувала країну з 
усім, що її тримало в межах попередньої історії 
васальської, рабської залежності, боляче, криваво, 
але була розірвана. На заміну страху прийшла віра, 
принесла нові сподівання та породила нові сенси. 
Незламний дух Майдану надихнув країну на нові 
перемоги. Саме такі відчуття й розуміння нама-
гався транслювати засобом творчості.
Пройшов певний час, але Україна стає перед но-
вими викликами, ризиками та проблемами й 
мандруючий проект «Правдиві свідчення: від Ре-
волюції Гідності до сьогодення» важливий, як 
документально–мистецька фіксація феномену 
українського Майдану, можливість аналізу істо-
ричної події засобом мистецтва та, як своєрідна 
художня профілактика тенденцій повернення сус-
пільства назад в домайданний неофеодалізм».

Наталія Мусієнко, Мар’ян Лунів, Олександр Нікітюк та Гліб Вишеславський на відкритті виставки у Вінниці
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Кам’янець-Подільський: картинна галерея

Важливим елементом мандрівної виставки є пред-
ставлення робіт щоразу у нових локаціях: тут і просторі 
холи академічних установ, і модерні зали сучасних гале-
рей, і коридори дипломатичних представництв. Особли-
вою, безумовно, стала локація у Кам’янці-Подільському118. 
Двері для мистецтва Майдану відкрила Картинна галерея 
Кам’янець-Подільського Державного історичного музею-
заповідника, яка міститься у старовинній кам’яниці кінця 
XVIII ст., що є пам’яткою архітектури. Мар’яну Луніву та 

118 Ільчишена Я. Правдиві свідчення, описані фарбами [Електронний ресурс] / Яна Ільчишена // Подолянин: 
культура. — 2015. — 1 травня. — Режим доступу: http://podolyanin.com.ua/culture/show/8762/ 

Олені Прокопчук, арт-менеджеру виставки від «Україн-
ського Фулбрайтівського кола», вдалось органічно вписати 
художнє бачення Майдану в атмосферу віків. 

До організаторів доєдналась американська студент-
ка Грейс Магоні, за пропозицією якої на виставці було вста-
новлено стенд, де відвідувачі могли залишати свої вражен-
ня про художні роботи і спогади про Майдан. Головно, це 
були слова вдячності  й щирі побажання миру Україні. 

Акцент експозиції був зроблений на роботах кам’ян-
чанки Ольги Якубовської та наймолодшої учасниці проекту 
— Анастасії Некипілої, чия картина «Наша сила в єдності» 
була розміщена на афіші в Кам’янці. Відкриття виставки 
відвідало багато студентів творчих навчальних закладів 
Кам’янця-Подільського. Їм було важливо і цікаво поспіл-
куватися з молодою художницею з Києва, дізнатися про іс-
торію створення її полотна:

Анастасія Некипіла розповідає про свою роботу
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 «…Коли почалися страшні події у моїй країні, я 
дуже хвилювалася, — згадує Анастасія, —  але довго 
не наважувалася відреагувати на це як художник. 
Я завжди запевняла себе, що ніколи не буду малю-
вати на політичні теми, хоча б через те, що не до 
кінця розбираюся в них. Але в один день почалося 
щось дуже страшне... те, чого ніхто не очікував... 
почали по-справжньому гинути люди в боротьбі 
за незалежність. 
18 лютого на Майдані вбили друга нашої сім’ї — Іго-
ря Сердюка.То була чудова, наповненна позитивом, 
людина. І та новина вразила мене найбільше. Тако-
го я ще ніколи не відчувала. Після того я більше не 
могла мовчати, тому намалювала цю роботу.
Пам’ятаю свій стан: у кімнаті грає Океан Ельзи, 
переді мною чорне полотно, тече чорна фарба, я 

Виставка тривала в Картинній галереї з 27 квітня по 25 травня 2015 р. 

майже плачу, руки трясуться, а в голові лише один 
образ. Без ескізу пальцем я одразу нанесла його на 
полотно. Через пальці я, ніби передала весь той 
біль, усі свої слова та емоції. Я хотіла сказати всім 
жінкам, дочкам, матерям і взагалі нашій Україні — 
«Не плач, люба», бо мій біль ніколи не зрівняти з 
болем цих жінок. Подібним стилем я ніколи до цьо-
го не малювала. То була справжня я. Мене перший 
раз нічого не хвилювало, окрім роботи. 
Іноді мені здається, що я вже ніколи не намалюю 
чогось подібного, бо то була справжня емоційна 
вершина для мене. Ця робота завжди буде нести 
сильну енергетику і пам’ять про справжню бо-
ротьбу українців. Ця робота буде реквієм усім за-
гинувшим у цій боротьбі. Я молюся за мир в Украї-
ні. Ми це заслуговуємо. Досить вже сліз».
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Форум культурної дипломатії: виставка афіш

Паралельно з основним проектом Мандрівної ви-
ставки виникла ідея окремого проекту — презентація її 
афіш, що для організаторів стало доброю нагодою оціни-
ти пройдений виставкою шлях, а для аудиторії побачити 
її географію та простежити її хронологічну й артистичну 
історію. Організатори обирають щоразу для афіші роботу 
одного з 17-ти художників-учасників. Виставка афіш була 
презентована на кількох заходах у Києві:

•  у Міністерстві культури України 14 травня 2015 р.;
•  на семінарі «Роль публічних інтелектуалів в україно-

російському діалозі» 21 травня 2015 р.;
• на українсько-німецькому семінарі «Потенціал мис-

тецтва й літератури у контексті політичної кризи: ре-
волюція і війна в Україні» 28 травня 2015 р.;

•  в Американському культурному центрі 10-17 вересня 
2015 р.
Важливим майданчиком для виставки афіш став 

Форум культурної дипломатії. Він  відбувся у Диплома-
тичній академії України  2 червня 2015 р., і означив роль 
Мандрівної виставки як важливої спонуки до розвитку 
культурної дипломатії України119. Форум організувало Мі-
ністерство закордонних справ України та Київський офіс 
Інституту Кеннана, що представив учасникам спеціальне 
число свого наукового журналу «Агора»: «Музеї та куль-
турна дипломатія»120, де пропонується бачення завдань та 
можливостей культурної дипломатії у розвитку сучасної 
держави та інститутів громадянського суспільства в Украї-
ні. Зокрема, аналізується концепція Українського інституту, 
який має стати інноваційним інструментом промоції Украї-
ни з залученнями широкого кола митців, культурних мене-
джерів і представників бізнесу. 

Про потужний ресурс культурної дипломатії йдеть-
ся в дописах Наталії Кондель-Перміновой, Оксани Чепе-
лик, Гліба Вишеславського, Костянтина Акінши, Оксани 
Мельничук. Культурна дипломатія є інструментом діалогу 
і  слугує не тільки містком між країнами та цивілізаціями, 

а також майданчиком для ефективної взаємодії громадян-
ського суспільства, державного сектору, бізнесу. На цьо-
му акцентують увагу Григорій Шамборовський121 і Наталія 
Мусієнко. 

Драматичні події в Україні, військова й інформацій-
на агресія Росії роблять очевидною необхідність викорис-
тання ресурсу культурної дипломатії в Україні, викривають 
її стратегічну недооцінку протягом багатьох років. Саме 
громадський активізм мистецької, освітянської та наукової 
спільнот є рушійною силою культурної дипломатії сучас-
ної України, особливо, якщо до нього додається підтрим-
ка державних інституцій, міжнародних організацій та біз-
несу122. Цю тезу підтверджує досвід Мандрівної виставки 
українських художників, яка вже побувала у різних містах 
України та США й далі продовжує свою просвітницьку  мі-
сію. ЇЇ успіх став можливим лише завдяки спільним злаго-
дженим діям усіх учасників та партнерів проекту. 

119 Соколова С. Культурний імідж України / Світлана Соколова — Культура і життя. — 2015. — №25–26. — 19 червня. — С.2
120 Агора: Зб. наук статей. — К.: Видавничій дім «Києво-Могилянська академія», 2015. — Вип.14. Музеї та культурна 
дипломатія / Відп. редактори К. Смаглій, Н. Мусієнко. — 127 с.
121 Шамборовський Г., Мусієнко Н. Завдання і можливості культурної дипломатії у розвитку сучасної держави та 
інститутів громадянського суспільства в Україні / Григорій Шамборовський, Наталія Мусієнко //Там само.  — С.91-100.
122 Мусієнко Н. Культурна дипломатія. Case study: мандрівна виставка українських художників / Наталія Мусієнко — 
Там само. — С.115-118 

На Форумі культурної дипломатії Наталія Мусієнко знайомить Міністра 
закордонних справ України Павла Клімкіна із проектом Мандрівної виставки
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Важливо зазначити інші творчі проекти, що, так само 
як і Мандрівна виставка, показали світу Україну через при-
зму Майдану. Їх детальне вивчення ще на часі. Наразі мож-
на назвати кілька з них. Створені на барикадах «Кольори 
свободи» Марії Діордійчук були представлені в Парламенті 
Естонії влітку 2014 р. У березні 2015 р. музейник і куратор 
Ігор Пошивайло показав експозицію артефактів Майдану в 
Парижі у палаці Талейрана під час пам’ятного мистецько-
го вечора «Майдан: жертва в ім’я Гідності». Присвячений 
Революції Гідності цикл робіт «СТІНА. 28.01–8.03.2014» 

Матвія Вайсберга було презентовано у березні 2015 р. у 
Сеймі Польщі в Варшаві, а потім в Академії образотворчого 
мистецтва. Виставку зініціювала відома київська галерист-
ка Тетяна Калита, яка прекрасно розуміє силу, можливості 
та впливи культурної дипломатії, про що свідчить її багато-
річна успішна діяльність з промоції української культури. 

Нова інформаційна епоха диктує свої закони і в 
царині культурної дипломатії, оскільки з’явилось багато 
нових засобів комунікації. Це створює різноманітні мож-
ливості для розширення аудиторії і промоції культури на 
нових медійних платформах. 

Чернівці:  музеї та культурна дипломатія

У Чернівцях виставка відкрилася в контексті продо-
вження важливої дискусії про культурну дипломатію, осо-
бливо, в умовах війни123. В знаменитому чернівецькому 
університеті 3 червня 2015 р. пройшов круглий стіл «Гу-
манітарна політика та культурна дипломатія України», де 
вчені розглядали важливість цих складових124. А саме: ак-
туальність розвитку культурної дипломатії в Україні, сві-
тові практики, якими варто послуговуватись; створення 
Українського інституту, розробку стратегії його розвитку 
та плану заходів; музейну реформу та культурну страте-
гію. Важливим аспектом обговорення в стінах університету 
стало перетворення культурної дипломатії з периферійної 
дисципліни на яскраву та інноваційну академічну царину, 
дослідження якої успішно розвивається в світі як автоном-
на область теорії і практики, а також необхідність впро-
вадження академічних курсів з культурної дипломатії в 
Україні. Було презентовано спеціальний випуск журналу 
«Агора» — «Музеї та культурна дипломатія». 

Досягнення та напрямки розвитку культурної дипло-
матії України були розглянуті, зокрема, на прикладі Ман-
дрівної виставки, яку відкрили після університетського 
круглого столу в галереї Наталії Богомаз «Sweet Art»125, де 
вона тривала до 17 червня 2015 р. Чернівецька художниця 
Мар’яна Романюк була у центрі уваги. Афішою стала про-
мовиста робота Олекси Манна «Нове середньовіччя».

123 Що таке культурна дипломатія і чому її треба розвивати саме під час війни [Електронний ресурс] / Відео //  
Телеканал «Чернівці» — 2015. — 3 червня. — Режим доступу: http://mtrk.com.ua/news/27793-q-q.html
124 Кубай І. Культура в дії / Інна Кубай – Культура і життя. — 2015. — № 25–26. — 19 червня. — С.6
125 «Правдиві свідчення: від Революції Гідності до сьогодення» — мандрівна виставка у Чернівцях [Електронний ресурс] 
/ Versiits1 — 2015. — 5 червня. — Режим доступу: https://versiits1.wordpress.com/2015/06/05/

Мар’яна Романюк — останні приготування перед відкриттям
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Олекса Манн став одним із тих, хто був внутрішньо 
готовим до революції. За його словами, роботи, присвяче-
ні революції і які її передбачали, він зробив ще до подій 
на Майдані126. На його думку, митець «має дивитися на все 
своїми очима, наповнювати революцію новими сенсами 
та вести грамотну трансляцію ідей»127. Учасник Майдану з 

126 Ройтбурд, Манн, Вайсберг і Золотарьов про «свій Майдан» і революцію у фарбах [Електронний ресурс] / Insider. — 
2014. — 14 лютого. — Режим доступу: 
http://www.theinsider.ua/art/roitburd-mann-vaisberg-i-zolotarov-pro-svii-maidan-i-revolyutsiyu-u-farbakh/
127 Художник Олекса Манн про Євромайдан: «Це перша антижлобська революція» [Електронний ресурс] / Insider. — 
2013. — 23 грудня. — Режим доступу: 
http://www.theinsider.ua/art/khudozhnik-oleksa-mann-pro-yevromaidan-tse-persha-antizhlobska-revolyutsiya/
128 Там само.

Преса на відкритті виставки в галереї «Sweet Art»

перших днів, він глибоко дивиться на проблеми, з якими 
стикається країна, і передбачає наступний клубок політич-
них тенет, в яких окремі політикани стануть обплутувати 
українців: 

«Є непереборне бажання жити в системі ціннос-
тей, створених вільними людьми для вільних лю-
дей. Їй протистоїть система, створена рабами 
для рабів. Моя країна опинилась у ситуації, коли її 
силоміць тягнуть в абсолютно безперспективну і 
деструктивну пастку.
Я — людина, яка все життя ненавиділа політику 
і різноманітне політиканство, — не хочу бути 
осторонь. Це перша антижлобська революція, 
спрямована на руйнацію системи, побудованої 
жлобами, де може вижити лише жлоб. Люди по-
встали проти жлобів, і люди переможуть. Ця по-
ляризація естетично довершена.
Майдан — це самоврядування вільних людей, яке 
ефектно діє як в інтелектуальному полі, так і в 
абсолютно побутовому. І це має поширитися на 
всю країну»128.
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Івано-Франківськ: фортечна галерея 

Обговорення Мандрівної виставки як спонуки до 
культурної дипломатії держави та прикладу її реалізації 
було продовжено в Івано-Франківську. 24 червня 2015 р. у 
Музеї мистецтв Прикарпаття відбувся круглий стіл «Музей-
на реформа та культурна дипломатія України»129  з презен-
тацією тематичного наукового журналу «Агора».

Учасники поділилися досвідом пошуку фінансування 
на впровадження новітніх підходів у музеях, їхньої попу-
ляризації. Одним з основних було питання, як об’єднатися 
партнерам для розвитку культурної дипломатії та як шукати 
фінансування на реалізацію її системних ініціатив? Мандрів-
на виставка залишалась в Івано-Франківську з 24 червня до 2 
липня 2015 р. Її приймала фортечна галерея  «Бастіон», що у 
будівлі культурно-розважального комплексу з фрагментами 
вцілілих мурів Станіславівської фортеці. Арт-менеджер — Ка-
терина Чередніченко. На афіші в Івано-Франківську — промо-
вистий триптих Ірени Хованець: «Білий птах», «Сірий птах», 
«Чорних птах»; а місцеві митці були представлені роботою 
художника Анатолія Мельника «Засіяні поля Донбасу».

Щемливими моментами виставки стали спогади 
учасників Майдану. 

 «Ми навчилися жити з війною, але весь час по-
вертаємося до Майдану. Тому тематика такої вистав-
ки близька і зрозуміла, — поділився своїми емоціями на 
відкритті виставки директор Музею мистецтв Прикарпаття, 
художник Михайло Дейнега. — Такі виставки потрібні, 
щоби ми знали: коли падаєш, мусиш підводитися. Му-
симо пережити ці страшні моменти і виходити з того, 
що вони вчать опиратися, не здаватися, залишатися 
вільними»130.

129 В Івано-Франківську пройде круглий стіл з музейної реформи та культурної дипломатії [Електронний ресурс] / 
Prostir.museum. — 2015. — 17 червня. — Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/35290 
130 У Франківську мандрівна виставка “Від Революції Гідності до сьогодення” демонструє феномен спротиву 
[Електронний ресурс] / Тримай KURS. — 2015. — 26 червня. — Режим доступу: http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_
mandrivna_vystavka_vid_revolyutsii_gidnosti_do_sogodennya_demonstruie_fenomen_sprotyvu_21338.html 

Фрагмент роботи Мар’яни Гончаренко «Інформаційні перешкоди»
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Калуш: музейно-виставковий центр

Постійна медійна підтримка Мандрівної виставки, 
поширення інформації про неї у центральних і місцевих 
Інтернет-ЗМІ та спеціалізованих друкованих виданнях, без-
умовно, сприяли її популярності. Так про виставку дізна-
лися у Калуші. Згодом вона стала важливою культурною 
подією міста й нагодою для багатьох відвідувачів віднови-
ти у пам’яті події зими 2013-2014 рр., поділитися своїми 
спогадами.

У музейно-виставковому центрі Калуша Мандрівна 
виставка відкрилась напередодні Дня Незалежності 20 
серпня і тривала до 20 вересня 2015 р. Для афіші було ви-
користано роботу Андрія Єрмоленка «Героям Слава!». Ди-
ректор центру Уляна Паньо підкреслює, що виставка є кон-
цептуальною. Оскільки організаторами вітається місцевий 
контекст, то до понад 40 десятків робіт, які представили 17 
авторів, додалися і три калуські: дві фотороботи майданів-
ців та художнє фото калуського митця Ореста Костіва.

На думку зберігача фондів виставкової зали Галини 
Турчик, виставка відображає, чим був Майдан для різних 
людей: романтичним, піднесеним, жертовним, трагічним. 

Декотрі з калуських художників теж побували на Майдані і 
в тій чи іншій мірі доклалися до його перемоги. Це Володи-
мир Безрукий, який зараз перебуває в АТО, Орест Костів, 
Ярослав Господарчук, Зоряна Сохацька. На відкритті екс-
позиції митці ділилися своїм баченням тих знаменних для 
України подій. На переконання Ореста Костіва, Майдан дав 
великий матеріал для митців, фотографів, і саме з таких 
концептуальних виставок і повинен складатися мейнстрім 
сучасного мистецтва.

Присутні також разом переглянули на великому 
екрані добірку фотографій, зроблених калушанами під час 
Революції Гідності у Києві. Багато з них уже стали історією.

Орест Костів
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Арканзас: університет штату

Успіх виставки привернув увагу Університету штату 
Арканзас. Колись тут навчався, а згодом очолив — сенатор 
Вільям Фулбрайт, який виступив із законодавчою ініціати-
вою, спрямованою на створення програми міжнародних на-
укових обмінів. Мандрівна виставка сповнена паралелей і 
невидимих ниток зв’язків: поміж авторами (з різних міст, 
різного віку і досвіду), поміж містами, в яких вона відбува-
ється, поміж людьми, яких об’єднала у спільній справі.

Відкриття в Арканзасі у серпні 2015 р. було приуро-
чено до Дня Незалежності України. Ініціатором проведення 
Мандрівної виставки у Правничій школі університету став 
професор Крістофер Келлі, який багато років співпрацює 
з Україною; арт-менеджером — Валерія Заєць, яка продо-
вжує свою юридичну освіту в університеті Арканзасу після 
магістратури з правознавства у Київському національному 
університеті ім. Шевченка. Оскільки це перший арт-проект 
Валерії, то вона ретельно готувалась і взяла участь у мон-
туванні та відкритті виставки в Івано-Франківську.

Робота Гліба Вишеславського «Будинок профспілок» 
з триптиху «Небо Майдану» винесена на афішу виставки  в 
Арканзасі. Активний учасник Майдану 2004 р. (тоді вийшла 
в світ його книга фотографій «Майдан Свободи»), худож-
ник своїми роботами карбує пам’ять про Революцію Гід-
ності. Після трагічних лютневих подій 2014 р. він створює 
триптих «Небо Майдану». 

«Чорне полотно, — це стан, який там був, після 
того, як згоріли Профспілки — розповідає Гліб Ви-
шеславський. — Там я підібрав всі ці деталі: бруків-

Марк Опанасюк та Валерія Заєць зі студентами університету
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ку, рукавички, пляшку, у якій готували коктейль 
Молотова, протигаз, жовто-блакитну стрічку 
та металевий дріт. Автентичність підібраних 
речей дуже важлива для задуму. Це свідоцтво, це 
пам’ять, це речі, які зберігають «ауру історичних 
подій».
Справа в тім, що я вже мав сумний досвід того, як 
швидко минула пам’ять після Помаранчевої рево-
люції 2004 р. Надто швидко були забуті досягнуті 
зрушення і воля до змін. Вони так і не зафіксували-
ся у нових законодавчих ініціативах, тим більше 
законах, не призвели до реальних змін, до поступу 
у суспільстві. Розмірковуючи над тим, яку користь 
у суспільному вимірі може привнести моя праця, 
я вирішив, що найкориснішим є шлях збереження 
пам’яті через свідоцтва, через візуально зрозумілі 
матеріальні докази революційних подій.
Я сподіваюсь, що нагадування, за допомогою мис-
тецьких творів, про сподівання суспільства під 
час Революції Гідності завадить їхньому забуттю 
та має сприяти якнайшвидшому поступу у сус-
пільстві».  

За словами Радника з питань культури Посольства 
України в США Ольги Іванової, драматичні події 2013-2014 рр. 
стали поштовхом до того, аби щохвилинно реагувати в режи-
мі реального часу, по можливості — діяти на випередження, 
шукати нестандартні рішення та підходи, оскільки зволікан-
ня та помилкові кроки коштуватимуть занадто дорого — люд-
ських життів. Дипломатка відзначає важливість консолідова-
ної безпрецедентної широкої міжнародної підтримки України 
демократичними країнами світу:

«Фактично, було відкрито другий дипломатичний 
«фронт» у протистоянні агресорові. Важливою 
складовою такої роботи є підтримання високої 
уваги до подій в Україні не тільки на рівні керів-
ництва іноземних держав, а й серед пересічних 
громадян, адже суспільна думка — невід’ємний 
фактор формування політки. З телеекранів та 
шпальт газет громадськість дізнається про роз-
виток ситуації, із захопленням слідкує за героїч-
ною боротьбою і намагається зрозуміти, ту силу 
духу, яка рухає нашим народом і не дозволяє нам 
відступати перед непересічними викликами.

Саме мистецтво є ефективним механізмом вста-
новлення міцного взаємозв’язку та розбудови вза-
єморозуміння не тільки на ментальному, а й ду-
ховному рівні. Воно надає можливість не тільки 
побачити і почути, а й відчути душею ті емоції, 
які переживаємо ми.
Нова Україна — нове мистецтво. Поряд із тради-
ційними символами — вишиванками та віночками, 
які на тлі подій в Україні набувають все більшої 
популярності за кордоном, — постери, художні 
фотографії та документальні фільми, авторів 
яких надихнули події на Майдані, в окупованому 
Криму та на Донбасі, свідками яких їм самим до-
велося стати.
Без перебільшення, наймасштабнішим та цікавим 
з таких мистецьких проектів, що реалізуються у 
США, є «мандрівна» виставка «Революція Гідності: 
образи Українського Майдану 2013-2014». Сорок ху-
дожніх робіт сімнадцяти українських митців про-
тягом маже трьох місяців експонувалися у самому 
серці Вашингтону».
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Куди приведуть дороги Мандрівну виставку важко 
передбачити. Приміром, на представленні проекту в цен-
трі сучасного мистецтва «Арт-Шик» у Вінниці художників до 
себе запросили представники Мелітополя. Вони підкресли-
ли, що це артистичне бачення Майдану є дуже важливим 
на Сході України. Це підтверджує і запрошення з Харкова. 
Культурна дипломатія є важливим інструментом взаємодії 
і порозуміння не тільки на міжнародному рівні, але й в се-
редині країни, особливо в наші важкі часи. 

Виставка продовжує свої мандри, і є надія, що за-
вдяки своїй мобільності та демократичності зможе дійти і 
до всесвітньо відомих центрів, і до невеликих міст та міс-
течок. Усюди вона матиме нову аудиторію, а, отже, — нове 
прочитання. Це підкреслює Марта Коломиєць, директор 
Програми ім. Фулбрайта в Україні: 

«Кожна робота виставки передає глибоко духовний 
світ Майдану, пов’язує його з прагненнями людей 
до повновартісного життя, запрошує співпережи-
вати. Експозиція варта уваги «світового» глядача, 
бо мовою мистецтва висловлює подію, що вийшла 
далеко за межі національного виміру. І ми всіляко 
сприятимемо її популяризації. Зокрема прагнемо, 
щоб вона мандрувала містами не тільки США, Ка-
нади та Європи, а й рідної України»131.

Важливо, що «проект став поштовхом до початку ро-
боти над стратегією культурної дипломатії»,132 — зауважує 
Дмитро Кулеба, Посол з особливих доручень МЗС Украї-
ни. Мандрівна виставка є її успішним прикладом. У різних 
містах та країнах до проекту долучаються місцеві митці 
та галереї, адміністрації, університети, музеї, бібліотеки, 
громадські організації та активісти. Тільки в єдності різних 
акторів державного, приватного, ділового секторів, а голо-
вне, за ініціативи активних діячів академічної, мистецької 
та освітянської спільнот можливий успіх культурної дипло-
матії. Стратегічною метою є перевести успіх поодиноких 
проектів до концептуального просування оновленого пози-
тивного іміджу України в світі.

131 Культурна дипломатія  в дії. — Культура і життя. — 2015. — №14-15. — 20 березня. — С.4
132 Там само.

Марія Павленко. Фото із серії «Нове середньовіччя»
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Микита Завілінський «Euromaidan 2013-2014» 
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REVOLUTION OF DIGNITY ART EXHIBIT4

Юлія Бєляєва «Український бійцівський клуб»
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The “Revolution of Dignity Art Exhibit: Images from 
Ukraine’s Maidan, 2013-2014” presents to the American public 
17 Ukrainian artists: Julia Beliaeva, Glib Vysheslavsky, Anton 
Hauk, Olena Golub, Maryana Honcharenko, Andriy Yermolenko, 
Nick Zavilinskyi, Marian Luniv, Olexa Mann, Roman Mykhailiuk, 
Anastasiya Nekypela, Mariya Pavlenko, Ivan Semesyuk, Teti-
ana Rusetska, Irena Khovanets, Oksana Chepelyk and Andriy 
Sydorenko. 

All 17 artists participated in events on the Maidan.  The 
youngest, Anastasia Nekipela, the author of “Our Strength 
Lies in Unity”, “Do Not Cry, Dear”, confesses:   

“When those horrible events began in my country, I was 
very worried and was hesitant to respond to them as 
an artist. I was convinced that I would never paint on 
political issues because I was not fully versed in them. 
But one day something terrible happened... some-
thing no one expected — people started to die in the 
struggle for Ukraine’s independence.

On February 18, 2014 our family friend, a great per-
son and an optimistic man, Ihor Serdyuk was killed on 
the Maidan. Nothing could shock me more than the 
unfairness of Ihor’s death. I have never felt myself so 
frustrated and burned-out. I could no longer remain 
silent and decided to paint.
I remember that day: Okean Elzy music playing in my 
room, a black canvas in front of me, flowing black 
paint, tears in my eyes, shaking hands, but a clear 
image of the artwork in my head. Without any sketch 
I immediately struck my brush to the canvas. I ex-
pressed all my pain, all my words and emotions in this 
artwork through the paintbrush on my finger tips. I 
would like to say to all women, daughters, mothers 
and to our entire Ukraine — “Do Not Cry, Dear”, be-
cause my pain will never be compared with the pain 
of these women. I have never performed in this style 
before. It was the true me. It was the first time I did 
not care about anything except my artwork.
Occasionally, I think that I will never paint anything 
like that, because it was a real emotional peak for 
me. This work will always bear a strong power and 
memory of Ukraine’s real struggle. This work will be a 
requiem for all innocent people who died in this fight 
for justice. I pray for peace in Ukraine. We deserve it. 
There have been enough tears for us.”

Artists work in many mediums: painting, collage, em-
broidery, and photos; however, this Exhibit presents all the 
works in poster form. This is very symbolic because the Maid-
an was a great explosion of all forms and genres of art, but 
posters were the most effective and popular. The posters 
were a quick reaction and documentation of major develop-
ments during the course of 2013-2014.

Poster presentation is conceptual for this exhibition. It 
allowed the organizers to forego prohibitive transportation 
and insurance fees. The exhibit is always free of charge for 
the public. 

Initiated by Natalia Moussienko, the Exhibit was sup-
ported by the Fulbright Program, the Kennan Institute and 
the Modern Art Research Institute of National Arts Academy of 
Ukraine. Curated by Natalia Moussienko and Andriy Sydoren-
ko, the show was first displayed in Kyiv in September 2014 
at the Fulbright Program Gallery. Marian Luniv served as the 
exhibit’s art manager. 
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Marta Kolomayets, Fulbright-Ukraine Director points 
out: “This exhibit demonstrated to me the spirit of the 
Ukrainian people, their patriotism, their resilience, 
their commitment to truth and justice. Everyone I 
encountered during this time of revolution wanted 
to contribute something to the Maidan. Some people 
brought food and blankets, others brought money, still 
others brought their talent, their creativity.  
This art work is an everlasting memory of the Maidan; 
as you view the exhibit, you see so many interpre-
tations of the Maidan, so many different emotions 
are depicted in these posters, but they all show that 
Ukrainians are united in their love for their coun-
try and their yearning to be free. I believe that the 
Maidan changed each one of these artists; I hope that 
these works of art stir these emotions in you. I know 
the Maidan and the Revoution of Dignity as depicted 
in these works have changed me forever.”  

After its Kyiv debut, the show started travelling around 
the United States and Ukraine. In 2015, it was on display in 
the Ukrainian cities of Vinnytsia, Kamyanets-Podilsky, Cher-
nivtsi, Ivano-Frankivsk, Kalush. In every Ukrainian city, the 
Exhibit featured a guest — a local artist, who participated 
in the Maidan, in order to show the links of Kyiv Maidan, and   
to show that Ukraine is united in its struggle for dignity and 
democracy.

The Wilson Center in Washington, DC was its first US lo-
cation. Here, the show was sponsored by the Kennan Institute, 
the U.S.-Ukraine Business Council, the Fulbright program, pri-
vate donors, and the Ukrainian Embassy.

Morgan Williams, President and CEO, U.S.-Ukraine 
Business Council observed: 

“It is always important to have the arts community in-
volved in its various creative ways in historical events, 
especially those involving people struggling and fighting 
for freedom and human rights. Many times government 
tries to muffle the media and art community regarding 
such events.  The Maidan Exhibit at the Kennan Insti-
tute about the Revolution of Dignity was an outstand-
ing event, which showed the works by many artists as 
they expressed themselves about the critical events.  
The business community supports such events because 
human rights, freedom, democracy, and justice are 
important to the companies, their employees and to a 

nation. Many times such events are best shown and ex-
pressed through the arts. Showing the Maidan exhibit 
in Washington D.C. is important as most all countries 
in the world are represented in Washington and it key 
to have people know the truth about what the people 
of Ukraine did and why they did it when they over-
threw a highly corrupt government through the events 
of the Revolution of Dignity.”

At every new location, a new poster of one of the 17 
artists advertised the Exhibit. The Wilson Center chose Оlena 
Golub work «Intrusion». 

The artist explained her feelings about the Maidan ep-
och: «The Maidan events in 2014 shocked me. At first, 
it seemed that art was dead and unnecessary. Nobody 
needs beautiful landscapes if no one will see them, 
because the eyes of the best young people in my coun-
try were closed forever. Then I decided to express this 
bitter truth in my new works. I mixed on paper my 
watercolor sketches and many images captured by my 
camera on the Maidan. These objects as asphalt pieces, 
wheels, footprints and so on were laid on landscape 
surface. Thus, I want to say that reality is more than 
art; the Maidan is more art than a certain aesthetic 
activity. «Intrusion» — is one of 14 sheets of the series 
created in 2014».

Morgan Williams, President and CEO, U.S.-Ukraine Business Council
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Mary Elizabeth Malinkin, the Kennan Institute program 
associate, debuted in the role of art-manager, organizing and 
installing the Exhibition in the Wilson Center. She wrote: 

I had the honor of organizing the Revolution of Dig-
nity Art Exhibit’s first show in the U.S. in February 
2015 in Washington, D.C. In the many conversations 
and emails leading up to the exhibit’s opening, I was 
deeply inspired by the curators, Natalia Moussienko 
and Andriy Sydorenko, and art-manager Marian Luniv, 
and learned so much from them. I could feel how pas-
sionate they were to display these works not just in 
D.C., but as far and wide as possible, to give voice to 
the stories in each piece that were crying to be heard. 
These 40 works by 17 different Ukrainian artists de-
picted the events, emotions, underlying issues, and 
continuing aftermath of Ukraine’s Maidan of 2013-
2014.  The wide range of approaches (somber, joyful, 
playful, majestic, caustic) was as impressive, if not 
more, as the range of art mediums included in the col-
lection (paintings, collage, film, photography, graphic 
art). For two months, the works inhabited two floors 
at the Wilson Center, and it was a pleasure to be able 
to stop by and notice something different in the pieces 
each time. I also enjoyed hearing from many viewers 

— both visitors to and employees of the Wilson Center 
— what a unique and thought-provoking exhibit it was. 
It was exciting to see lively conversations spring up as 
people would gather in front of a work, debating what 
they thought it meant.

In a world of information overload and the 24-hour 
media cycle, having the opportunity to take a moment 
to look at a piece of art and try to understand what 
the artist is communicating to you is a powerful ex-
perience. Artists are often able to express something 
profound about very complex movements and dynam-
ics in the world, and the Ukrainian artists who con-
tributed to this exhibit did just that. I look forward to 
the exhibit’s continued travels, as the discussions that 
are inspired by the images of the Maidan continue to 
be just as important today.”

The exhibit was on view at the Wilson Center from Feb-
ruary 18 to April 30, 2015 and then moved to the Embassy of 
Ukraine in the USA for its Open House on May 2, 2015. Ukrai-
nian diplomat Olha Ivanova was the art-manager for this event.  
The painting, “The Arkan” by Marian Luniv was depicted on 
the Embassy poster of the Exhibit. Marian Luniv wrote:

“I saw them — the 20-year-olds: their hearts beat in 
unison. 
They are the first Ukrainian generation formed under 
the conditions of post-socialism, and they will shape 
public opinion in the country soon. They deliberately 
chose their goals and values, stood shoulder-to-shoul-
der to the chosen ones, and were ready to pay for 
these goals and values even with their lives.
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That was the Arkan: a dance of initiation into maturity 
(we were maturing, we are still maturing), into invin-
cible human unity: a reflection on those 20-year-olds 
(largely unknown to the world) for whom the Maidan 
meant not only human dignity; it meant life in re-
membrance of those who are no longer with us, and 
there is no way to bring them back”.

Christopher R. Kelley, as-
sociate professor of Law at the 
University of Arkansas School of 
Law, initiated the next stop of 
the Revolution of Dignity Art Ex-
hibit at Arkansas University, in 
Fayetteville.

“In the spring of 2015, Lisa Hell-
ing, then the Executive Director 
of the J. William Fulbright For-
eign Scholarship Board, asked the 
University of Arkansas to consider 
hosting the Revolution of Dignity 
Art Exhibit. Ms. Helling had ac-
companied the Fulbright Foreign 
Scholarship Board when it met at 
the University of Arkansas in Fay-
etteville, Arkansas, in September 

2014.  Fayetteville had been the home of Senator J. 
William Fulbright. Senator Fulbright created the Ful-
bright Program in 1946, while he represented Arkan-
sas in the United States Senate.
Dean Stacy Leeds, the Dean of the University of Arkan-
sas School of Law, enthusiastically offered to host the 
Revolution of Dignity Art Exhibit at the Law School. 
On her and the Law School’s behalf, I worked with 
the Wilson Center’s Kennan Institute and the Ukrai-
nian Embassy in Washington, D.C., to bring the Exhibit 
to the Law School. The Exhibit was installed in the 
Law School in late August, 2015, with the help of two 
Ukrainians — Mark Opanasiuk (Fulbright Graduate stu-
dent) and Valeriya Zayats — both students in the Law 
School’s LL.M. program in Agricultural and Food Law. 
Installed in the Law School almost 10 years to the day 
after I first traveled to Ukraine to teach as a U.S. Ful-
bright Scholar in Kharkiv, the Exhibit has special mean-

ing for me. Being a Fulbrighter in Ukraine changed my 
life. It introduced me to Ukraine, its wonderful people, 
and much more. Since completing my Fulbright, I have 
traveled to Ukraine to teach many times, usually six 
to eight times a year. I am now a nonresident Professor 
at the Kyiv Taras Shevchenko National University Law 
Faculty and a consultant to the Inyurpolis Law Firm. 
And I have I extended my international teaching to 
Moldova, Belarus, Lithuania, Russia, and Kazakhstan, 
all as a direct result of my introduction to Ukraine.
I visited the Maidan several times during the Revolu-
tion of Dignity. I was on Volodymyrska Street near the 
Maidan during the early morning of February 20, 2014, 
as scores of ambulances raced between the Maidan and 
various hospitals, transporting the dead and wounded, 
then returning for more. I will never forget their in-
cessant wails and screams and the grim, the groans 
of their tires striking the cobblestones, and the grim, 
strained expressions on their drivers’ faces.
At the University of Arkansas School of Law, the Revolu-
tion of Dignity Art Exhibit stands as a testament to the 
importance of the rule of law and as a tribute to all 
who have fought, are fighting, and will fight to advance 
the rule of law in Ukraine. The rule of law does not 
grow easily—its growth requires commitment, care, and 
courage. For its peoples’ commitment, care, and cour-
age, glory to Ukraine. And glory to those who continue 
to struggle to advance the rule of law in Ukraine”.

The poster at the Arkansas University, depicts “Trade 
Unions” by Glib Vysheslavsky. The artist explained the origins 
of his work:

“The exhibit “Trade Unions” is a part of an assemblage 
called “The Maidan Sky 2015”. The assemblage was 
created directly from the revolutionary events in Kyiv. 
Elements of the exhibit are things that I personally 
gathered on the Maidan at the time of peaceful clash-
es between pro-government (police, internal troops) 
and protesters. A bottle with incendiary mixture, a 
burned out tire, rags, gloves, mask and other remains 
are among the elements of the exhibit “Trade Unions”. 
The authenticity of all the chosen elements of the ex-
hibit is very important. It keeps the memory and aura 
of the historical events at the Maidan.
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It was a sad experience for me to realize how quickly 
everybody forgot about the 2004 Orange Revolution in 
Ukraine. All ideas and achievements of that revolution 
were too quickly forgotten. Neither legislative initia-
tives nor new laws have led to real changes and prog-
ress in society. I created this exhibit “Trade Unions” 
with the hope to bring some benefits into the public 
domain. That is why I have chosen this way to preserve 
the memory through testimony, visually clear material 
and evidence of revolutionary events.
I believe that the exhibit “Trade Unions” will be that 
memory, which keeps alive the expectations of society 
during the Revolution of Dignity and does not allow it 
to fall into oblivion. It should facilitate rapid progress 
in society”. 

Kateryna Smagliy, director of the Kennan Institute Kyiv 
Office, believes that the Revolution of Dignity Art Exhibit 
served as a tool of cultural diplomacy in action. The exhibit 
not only shared information about Euromaidan with the inter-
national audience, it also served as an efficient mechanism 
to foster national dialog within Ukraine. Having travelled to 
different cities — from Kalush to Vinnytsia and from Ivano-
Frankivsk to Chernivtsi, it created a unique local platform for 
dialog, the exchanges of ideas, communication and reconcili-
ation. It also triggered the debate about the role of cultural 
diplomacy at the national level, having led to the First Forum 
of Cultural Diplomacy, which was co-organized by the Kennan 
Institute Kyiv Office and the Foreign Ministry of Ukraine. 



78

ПІСЛЯМОВА 

Книга «Мистецтво Майдану» охоплює два роки: з 
листопада 2013 р. по жовтень 2015 р. Для історії — це мит-
тєвість. Для учасників описаних подій ця миттєвість ста-
ла доленосною. Революція Гідності на Майдані і військова 
агресія Росії проти нашої держави — змінили нас усіх, змі-
нили світ, в якому ми живемо. У вирі подій часто губляться 
імена, вчинки, художні твори. Тому у книзі я намагалась 
подати якомога більше деталей, адже всі вони є безцінни-
ми і прислужаться як цеглинки для майбутніх дослідників 
переломного моменту в історії України, коли мистецтво 
вийшло на барикади.

Книга ця стала можливою завдяки підтримці Про-
грами міжнародних академічних обмінів ім. Фулбрайта в 
Україні, а саме, директора Марти Коломиєць та її команди: 
Мар’яна Луніва, Олени Прокопчук і Вероніки Алексанич. Я 
щиро дякую їм за творчу співпрацю і копітку роботу над 
цим виданням. Для мене є честю, що мою роботу підтри-
мало об’єднання випускників-фулбрайтівців «Українське 
Фулбрайтівське коло». Я щиро дякую його Голові — Тетя-
ні Ярошенко, віце-президенту Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», за віру і довіру. 

Велика подяка директору Київського офісу Інститу-
ту Кеннана Катерині Смаглій за постійну активну промоцію 
ідей цієї книги в контексті роботи над концепцією культур-
ної дипломатії, участь Інституту у виданні роботи та щиру 
особисту підтримку. 

Я вдячна Інституту проблем сучасного мистецтва 
Національної академії мистецтв України, під академічною 
егідою якого я проводжу свої наукові розвідки.  

Ця книга, як будь-яка моя робота, була б неможли-
вою без всебічної підтримки моєї родини. Сердечно дякую 
моїм однодумцям і опорі: мамі — професору Оксані Мусі-
єнко, дочці — Оксані Мусієнко-молодшій, а також моїм до-
рогим Фортунським: Глібу і Наталії Станіславі. 

Наталія Мусієнко,
Київ, жовтень 2015 р.

Оксана Мусієнко-молодша та  професор Оксана Мусієнко  
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КАТАЛОГ МАНДРІВНОЇ ВИСТАВКИ          REVOLUTION OF DIGNITY ART EXHIBIT CATALOG

Юлія Бєляєва
Український бійцівський клуб

Гліб Вишеславський
Профспілки

Гліб Вишеславський
Бруківка

Гліб Вишеславський
Коктейль

Антон Гаук
Без назви (2 роботи)

Олена Голуб
Серія Вторгнення (2 роботи)

Мар’яна Гончаренко
Серія Інформаційні перешкоди (3 роботи)

Андрій Єрмоленко
Голосами народу говорить Бог

Андрій Єрмоленко
Героям Слава!

Андрій Єрмоленко
Свобода!

Микита Завілінський
Euromaidan 2013-2014 

Мар’ян Лунів
Аркан

Олекса Манн
Нове середньовіччя

Роман Михайлюк
Серія Майдан 2013-2014 (3 роботи)

Анастасія Некипіла
Наша сила в єдності

Julia Beliaeva 
Ukrainian Fight Club

Glib Vysheslavsky
Trade Unions

Glib Vysheslavsky
Pavement Blocks

Glib Vysheslavsky
Cocktail

Anton Hauk
Untitled (2 works)

Olena Golub
Series Intrusion (2 works)

Maryana Honcharenko
Series Informational Interferences (3 works)

Andriy Yermolenko
The Voice of the People is the Voice of God

Andriy Yermolenko
Glory to Heroes!

Andriy Yermolenko
Freedom!

Nick Zavilinskyi
Euromaidan 2013-2014 

Marian Luniv
Arkan. Ritual Dance

Olexa Mann
New Middle Ages

Roman Mykhailiuk
Series Maidan 2013-2014 (3 works)

Anastasiya Nekypela
Our Strength Lies in Unity

Каталог українською мовою складено за алфавітом. Каталог англійською мовою — відповідно до українського каталогу.
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Анастасія Некипіла
Не плач, люба

Марія Павленко
Серія Нове середньовіччя (3 роботи)

Тетяна Русецька
Серія 20.02.2014 (3 роботи)

Іван Семесюк
Серія Бандерики (9 робіт) 

Андрій Сидоренко
Коли брехня втрачає силу (Відео)

Ірена Хованець
Білий птах

Ірена Хованець
Сірий птах

Ірена Хованець
Чорний птах

Оксана Чепелик
Серія COLLIDER_100 Kyiv 2014-Geopolitical Conflict 
(3 роботи)

Олександр Нікітюк — ВІННИЦЯ
Серія Герої не вмирають...

Ольга Якубовська — КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
Перед боєм

Мар’яна Романюк — ЧЕРНІВЦІ
Паросток

АнатоліЙ Мельник — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Засіяні поля Донбасу

Орест Костів — КАЛУШ
Без назви

Anastasiya Nekypela
Do Not Cry Dear

Mariya Pavlenko
Series Euromaidan — New Middle Ages (3 works)

Tetiana Rusetska
20.02.2014 (3 works)

Ivan Semesyuk
Series Banderyky (9 works)

Andriy Sydorenko
When Lies Lose Power 

Irena Khovanets
White Bird

Irena Khovanets
Gray Bird

Irena Khovanets
Black Bird

Oksana Chepelyk
Series COLLIDER _ 100 Kyiv 2014-Geopolitical 
Conflict  (3 works)

Oleksandr Nikitiuk — VINNYTSIA
Heroes Do Not Die...

Olha Yakubovska — KAMYANETS-PODILSKY
Before the Fight

Мар’яна Романюк — CHERNIVTSI
Sprout

Анатолій Мельник — IVANO-FRANKIVSK
Sown Fields of the Donbas

Орест Костів — KALUSH
Untitled

The catalog in Ukrainian compiled in alphabetic order. The catalog in English compiled according to the Ukrainian catalog. 
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Іменний покажчик

А
Аврамчук Катерина, журналіст 30, 38
Акінша Костянтин, історик мистецтва, журналіст, арт-

куратор 63
Алексанич Вероніка, мовознавець, PR-фахівець 2, 78
Андрухович Софія, письменник, перекладач 46
Андрухович Юрій, письменник, поет 46
Антонюк Маріанна, журналіст 46
Артюгіна Лариса, режисер 41
Афінєєвський Євгеній, режисер, актор, продюсер (Ізраїль) 44

Б
Багірова Інара, художник 28
Багмут Павло, фотокореспондент 22
Байрон Джордж Гордон, поет 37
Баландюх Максим, фотограф 22
Балашова Ольга, мистецтвознавець, журналіст 31, 32
Балаян Валерій, режисер, сценарист 37 Див. Балаян В.
Бауман Зигмунт, соціолог, філософ (Польща, Велика 

Британія) 12
Бежук Ігор, художник 29
Безп’ятчук Жанна, журналіст 45
Безрукий Володимир, художник 67
Бердник-Мальована Світлана, художник, реставратор 28
Береза Анастасія, журналіст 41, 47 Див. Береза А. 
Березніцька Інна, журналіст 37
Бєлов Анатолій, художник 21, 31
Бєлорусець Євгенія, художник 50
Бєляєва Юлія, художник, дизайнер 53, 72, 80 Див. Beliaeva J.
Бігус Денис, журналіст 47
Білоусов Максим, фотограф 20
Бобженко Андрій, громадський активіст 43
Богдан, піаніст 49
Богомаз Наталія, галеристка 64
Бойченко Олександр, літературний критик, перекладач 46
Бондар Андрій, поет, публіцист, перекладач 46
Бондарчук Дмитро, журналіст, кінокритик 43
Бронюк Віктор, музикант 39
Будніков Володимир, художник 31
Буквич Клавдія, режисер 42
Бурлака Олександр, архітектор 21
Бурмака Марія, співачка 36
Буткевич Максим, журналіст 42

В
Вагапов Григорій, музикант 38
Ваґнер Ріхард, композитор, диригент, теоретик музики, 

публіцист (Німеччина) 37 Див. Wagner R.
Вайда Мирослав, художник, перформер 20
Вайсберг Матвій, художник 28, 31, 64, 65 Див. Вайсберг М.
Валентин, громадський активіст з Харкова 42
Вакарчук Святослав, музикант, громадський діяч 38 Див.  

Vakarchuk S.
Вегера Максим, художник 27
Вербицький Михайло, композитор 14
Винницька Ярина, журналіст 28
Винничук Юрій, письменник, редактор, журналіст 39, 46
Виртосу Ірина, журналіст 42
Вишеславський Гліб, художник, мистецтвознавець, арт-

куратор 6, 8, 32, 53, 60, 63, 68, 80 Див. Vysheslavsky G.
Власова Анастасія, фотокореспондент 24
Войтович Таня, художник 20
Ворожбит Наталія, драматург, сценарист 41
Воротньов Вова, художник 32
Воськало Микола, поет 47

Г
Гаврилюк Михайло, громадський активіст 29 Див. Gavruliuk M.
Гайдай Ігор, фотограф, галерист 23
Гайдай Ніна, фотограф 23
Гантінгтон Самуель, соціолог, політолог (США) 12
Гаук Антон, художник, фотограф, скульптор 11,53, 80 Див. 

Hauk A.
Генрі Роберт, художник (США) 27 Див. Henri R.
Герасименко Олег, фотограф 22
Гілі Том, науковець, меценат (США) 24
Гільбо Ігор, фотограф 13, 14, 24, 29, 34, 46
Глінін Денис, музикант 38
Гнилицька Ксенія, художник 20, 21
Годяєва Саша, художник 20
Головченко Кирил, фотограф 20
Голуб Олена, художник, мистецтвознавець, арт-куратор 53, 54, 

55, 56, 80 Див.Golub O.
Голубничий Дмитро, музикант 40
Гонтарук Юлія, режисер 42
Гончаренко Мар’яна, художник 53, 66, 80, 83 Див. Honcharenko M.
Горб Андрій, фотограф 22
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Господарчук Ярослав, художник 67
Грабарська Ганна, фотограф, журналіст 22
Грицак Ярослав, історик, публіцист, педагог 23
Гриценко Катерина, журналіст 48
Гудімов Павло, музикант, галерист 38
Гусєв Гліб, журналіст, редактор 23
Гусєв Ігор, художник, поет, перформер 20

Д
Дейнега Михайло, художник, музейник 66
Делакруа Ежен, художник (Франція) 27, 34
Діордійчук Марія, художник 29, 35, 64
Дмитрук Анастасія, поет 46
Довга Наталя, журналіст 23
Довгань Ілона, журналіст 13
Дом’є Оноре, художник (Франція) 27
Доній Олесь, політик 36
Драгіна Марія, поет, журналіст 20
Дунай Юрій, оператор 42

Є
Євгенія, громадська активістка з Харкова 42
Єрмоленко Андрій, художник, арт-куратор 19, 20, 33, 34, 45, 

53, 67, 80 Див. Yermolenko A.

Ж
Жаботинська Світлана, лінгвіст, когнітивіст 37 Див. 

Жаботинская С.
Жадан Сергій, письменник, поет, перекладач, громадський 

діяч 46
Жарикова Євгенія, фотограф 24
Жарко Павло, художник 33
Жерам Люк, художник (Великобританія) 48
Жизневський Михаїл, громадський активіст (Білорусь) 39
Жуковська Олеся, медик, громадський активіст 20
Журавель Юрій, музикант, графік, громадський діяч 30 Див. 
Zhuravel Y.

З
Завілінський Микита, фотограф, музикант 53, 71, 80       

Див. Zavilinskyi N.
Задорожний Петро, фотокореспондент 22
Задура Богдан, поет, перекладач, літературний критик 
(Польща) 47

Заєць Валерія, правник, арт-менеджер 68 Див. Zayats V.
Заклецький Олександр, фотограф 24, 33

Заховайко Майя, журналіст 29
Земляна Ірина, правозахисник 39
Зіятдінова Еміне, фотограф 24

І
Іванова Ольга, дипломат, арт-менеджер 58, 69 Див. Ivanova O.
Іванюк Андрій, актор 50
Іздрик Юрій, поет, письменник, культуролог 47
Ізмайлов Енвер, музикант, композитор 38
Іллєнко Михайло, режисер, сценарист, актор, педагог 13, 36
Ільчишена Яна, журналіст 61
Ірванець Олексадр, письменник, перекладач 47
Ісупов Ілля, художник 20

К
Кадигроб Володимир, арт-менеджер 21, 23
Калита Тетяна, культуролог, галерист 64
Калініна Інна, фотограф 24
Калінічева Світлана, художник 30
Капранов Віталій, письменник, видавець, публіцист 30
Капранов Дмитро, письменник, видавець, публіцист 30
Карбовська Наталія, дослідник жіночого руху 24
Карпа Ірена, письменник, журналіст 33, 42, 46
Кауфманн Лон, науковець, фотограф (США) 24
Кахідзе Алевтина, художник 20, 22
Кашапов Борис, художник (Росія) 20
Квітка Ярина, музикант 38
Келлі Крістофер, правник, педагог (США) 68 Див. Kelley Ch.
Керестей Павло, художник 20
Клуні Джордж, актор (США) 50
Ковальов Вадим, актор 50
Ковач Павло, художник 32
Коломиєць Марта, журналіст, арт-куратор (США) 5, 24, 70, 
78 Див. Kolomayets M.

Комашко Андрій, фотограф 24, 29
Ком’яхов Олександр, художник 28
Кондель-Пермінова Наталія, архітектурознавець, 

культуролог 63
Коноп’є Єжи, стріт-арт художник 17, 33
Косий Василь, музикант 39
Костенко Ліна, поет, письменник 6,
Костів Орест, художник 67, 81
Котенко Євген, фотограф 22
Котляр Андрій, кінооператор 26, 36, 50
Кофман Роман, композитор, диригент, письменник
Кошкіна Соня, журналіст 48
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Кравчук Наталія, фотограф 22
Краснощок Владислав, художник 20
Кремінь Тетяна, художник 21
Кубай Інна, міжнародник, педагог 64
Кудимець Максим, фотограф 22
Кузьмін Олександр, фотограф 22
Кулеба Дмитро, дипломат, арт-куратор 70
Кулінський Іван, поет, письменник, редактор 47
Курков Андрій, письменник,  сценарист 47
Курмаз Саша, художник, фотограф 20, 32
Кутєпов Богдан, журналіст 42

Л
Лазуткін Дмитро, поет, журналіст 33
Ларін Дмитро, фотограф 24
Лебединський Сергій, художник 20
Лебідь Наталія, журналіст 36
Левицька Анастасія, галеристка 59
Левін Макс, фотограф 22
Леньо Іван, музикант 39
Лижичко Руслана, співачка 24, 36
Липа Катерина, мистецтвознавець, журналіст 17
Літінскас Гінтаутас, музикант (Литва) 47
Ложкіна Аліса, мистецтвознавець, журналіст 21 Див. 

Ложкина А.
Лозниця Сергій, режисер 43 Див. Loznytsia S.
Луна Мар’яна, поет 33
Лунів Мар’ян, художник, дизайнер, арт-куратор 2, 6, 7, 53, 

54, 58, 60, 61, 78, 80 Див. Luniv M.
Лурьє Вадим, фотограф (Росія) 24
Любий Роман, режисер 42
Любка Андрій, поет, письменник, перекладач 46, 47
Люков Максим, фотокореспондент 22
Люме Арно, фотограф (Франція) 22
Лютий Орест, антрополог, співак 38  Див. Мухарський А.
Лютий Тарас, письменник, поет 23

М
Магоні Грейс, художник (США) 61
Маєм Андрій, режисер 41
Мазепа Іван, державний діяч, композитор, поет 12 Див. 

Mazepa I.
Макаров Юрій, журналіст, телеведучий, документаліст 45
Максим Катерина, фотограф 24
Малігон Анна, поет, письменник 33
Малінкін Мері Елізабет, історик, краєзнавець, арт-

менеджер (США) 55 Див. Malinkin M. E.
Малюшкіна Аліна, арт-менеджер 22
Мамардашвілі Мераб, філософ 37
Мамчур Дмитро, письменник 33
Манн Олекса, художник, арт-менеджер 20, 31, 32, 33, 53, 

64, 65, 80 Див Mann O.
Марусик Микола, арт-менеджер, пам’ятко-охоронець 43
Марусик Павло, актор 43
Маслобойщиков Сергій, режисер, сценарист 44
Матильда Марина, актриса 35
Мацех Маркіян, музикант 20, 48, 49
Мацех Олег, громадський активіст 20, 48
Меаковський Андрій, фотограф 48
Мельник Анатолій, художник 66, 81
Мельник Олександр, художник 29
Мельничук Оксана, культуролог 63
Михайлов Борис, фотограф 20
Михайлов Роман, художник 20
Михайлюк Роман, фотохудожник 53, 80 Див. Mykhailiuk R.
Мицик Людмила, фотограф 24
Міліус Яронімас, музикант (Литва) 47
Мінін Роман, художник 20, 28
Мірабо Оноре Габріель, письменник, дипломат, 

громадський діяч (Франція) 12
Міщенко Антуанетта, музикант 49
Міщенко Катерина, перекладач, редактор 31
Міщенко-Мицик Катя, художник, фотограф (США) 24
Морозов Віктор, співак, композитор, перекладач 39
Морозова Олександра, музикант, композитор 42
Мос Анрі, режисер 42
Москвичова Анастасія, журналіст 47, 49
Моцар Олександр, поет, прозаїк 33
Моцик Олександр, дипломат 57
Мусієнко Владислав, фотограф 22, 23
Мусієнко Наталія, культуролог, кінознавець, арт-куратор 

2, 4, 5, 7, 12, 43, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 78, 79 Див. 
Moussienko N. 

Мусієнко Оксана кінознавець, кінокритик, педагог 3, 78
Мусієнко Оксана (молодша) кінознавець, педагог 3, 78
Мухарський Антін, музикант 36 Див. Лютий О.

Н
Набока Андрій, художник 29
Наконечна Лада, художник 20
Невуліс Кестутіс, співак (Литва) 47
Недашківська Раїса, актриса 13
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Некипіла Анастасія, художник 53, 61, 80, 81 Див. Nekypela A.
Некрасов Володимир, музикант 50
Нищук Євген, актор, громадський діяч 13
Нігоян Сергій, громадський активіст 20, 37
Нікітін Олексій, письменник 33
Нікітюк Олександр, художник, арт-менеджер 59, 60, 81
Ніколаєв Сергій, фотокореспондент 22
Нога Христина, журналіст 29
Нуджаім Джехане, режисер 42

О
Одарченко Валентина, журналіст 30
Озимок Ірина, громадська активістка 24
Окулов Данило, звукорежисер 50
Олійник Євгенія, журналіст 41, 50
Олійник Костянтин, музикант 40
Островська Юлія, мистецтвознавець, арт-критик 28

П
Павленко Марія, художник 20, 53, 70, 81, 91 Див. Pavlenko M.
Павленський Пьотр, художник, перформер (Росія) 15 Див. 

Павленский П.
Павличко Богдана, видавець 22
Павличко Дмитро, поет, перекладач, громадський діяч 47
Пантюк Сергій, письменник, журналіст, видавець 33
Панчишин Андрій, співак, журналіст, поет 39
Паньо Уляна, арт-менеджер, музейник  67
Парафенюк Оксана, фотограф 24
Паріш Александра, дослідник, журналіст 26 (США) Див. 

Parrish A.
Переверзєв Олег, музикант, композитор 22
Петлюк Сергій, художник 32
Петрасюк Олег, фотограф 22
Пилипій Роман, фотограф 22
Поваляєва Світлана, письменник, журналіст 33
Подуфалов Павло, фотограф 22
Позняк Сергій, художник 29
Полежака Артем, поет, співак, шоу-мен 33, 46
Полежака Сергій, фотожурналіст 22
Положинський Олександр, музикант, співак, громадський 
діяч 38, 42

Потарська Ніна, журналіст 24
Пошивайло Ігор, етнолог, музейник, арт-куратор 64
Приймаченко Андрій, журналіст 28
Приступа Едуард, музикант, композитор, звукорежисер 39
Прокопчук Олена, політолог, арт-менеджер 2, 61, 78

Проскурня Сергій, режисер, продюсер 45
Прохасько Тарас, письменник, журналіст 46
Пупшис Віргіс, музикант, співак (Литва) 47

Р
Радинський Олексій, публіцист, документаліст 20
Ралко Влада, художник 20, 31
Ратушняк Олександр, фотограф 24
Раушман Алесандро, художник, перформер (Німеччина) 50 
Див. Раушманн А.

Рафа Томас, художник (Словаччина) 42
Реунов Костянтин, художник 20
Рідний Микола, художник 20
Роговцева Ада, актриса 13
Рожанські Метью, політолог, міжнародник 57
Розкладай Ігор, громадський активіст 24
Ройтбурд Олександр, художник 20, 31, 65 Див. Ройтбурд А.
Рокотанський Макс, фотокореспондент 22
Романюк Мар’яна, художник 64, 81
Рондяк Оля, художник (США) 25 Див. Rondiak O.
Рубл Блер, політолог, культуролог, урбаніст 57
Рудницька Анжеліка, співачка 36
Рудська Марися, художник, ілюстратор 29
Русецька Тетяна, художник 53, 59, 81 Див. Rusetska T.

С
Савадов Арсен, художник, фотограф 31
Савка Мар’яна, поет, літературознавець, публіцист 46, 47
Сай Олексій, художник 20
Самборський Євген, художник 20
Самоцвєтов Костянтин, фотограф 22
Сантос Антоніо, фотограф (Португалія) 24
Санченко Антон, письменник, перекладач, видавець 33
Сауткін Іван, режисер 42
Свентах Анна, журналіст 42
Селі Ендрю, політолог, міжнародник 57
Семенченко Марія, журналіст 14, 38
Семесюк Іван, художник, арт-куратор 20, 33, 53, 81, 93   

Див. Semesyuk I.
Сергацкова Катерина, журналіст 19, 23, 35 Див. Сергацкова Е.
Сердюк Ігор, громадський активіст 62 Див.  Serdyuk I.
Сивенький Йосиф, фотограф (США) 24
Сидоренко Андрій, художник, мистецтвознавець, арт-

куратор 20, 53, 54, 81 Див. Sydorenko A.
Сидоренко Віктор, художник, мистецтвознавець, арт-

куратор, педагог 20, 34, 53
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Сильвестров Валентин, композитор 14, 36, 37 Див. Sylvestrov V.
Сільваші Тіберій, художник 31
Скляревський Ігор, дизайнер 15
Скуратівський Вадим, філософ, громадський діяч, 

кінознавець, актор 44
Славінська Ірина, журналіст, перекладач, літературознавець 
44, 45

Сліпачук Артем, фотокореспондент 22
Смаглій Катерина, історик, культуролог, музеєзнавець 5, 57, 
78, 79 Див. Smagliy K.

Смаль Олег, художник , карикатурист 30 Див. Smal O.
Собчук Олег, музикант 36
Содель Влад, фотокореспондент, журналіст 22, 24
Соловей Ірина, громадська активістка 22
Соколова Світлана, журналіст 63
Сохацька Зоряна, художник 67
Соченко Марина,  художник, педагог 27
Степанов Анатолій, фотограф 22
Стрєлков Єгор, художник, тату-майстер 29
Стронґовський Ілля, письменник, поет, перекладач, 

дизайнер 17, 20
Сударенко Олексій, поет, музикант 33

Т
Тейлор Катерина, арт-менеджер 23
Терещенко Юрій, режисер, продюсер, педагог 43
Титиш Галина, журналіст 19, 20, 41 Див. Тытыш Г.
Тихий Володимир, режисер, продюсер 41
Тістол Олег, художник 20, 31
Требухов Максим, фотокореспондент 22
Тригуб Віктор, журналіст, музейник 19
Тумаєва Карина, поет 33
Турчик Галина, музейник 67 

У
Українка Леся, поет, письменник, драматург, громадський 

дія 28 Див. Ukrayinka L.
Ушиніна Тетяна, журналіст 38

Ф
Фармер Стюарт, режисер (США) 42
Фейрі Шепард, стріт-арт художник (США) 18
Фоменко Сергій, музикант 36, 39
Фортунський Гліб, медик 78
Фортунська Наталія Станіслава, дочка О. Мусієнко 

(молодшої) і Г. Фортунського 78

Фрай Макс, письменник, художник 46
Франко Іван, письменник, поет, громадський і політичний 

діяч 28 Див. Franko I.
Фулбрайт Вільям, політичний діяч, науковець (США) 68 Див. 

Fulbright W.
Фурман Олексій, фотограф 24, 39

Х
Харченко Сергій, фотограф 22
Хімчак Тарас, фотограф 24
Хованець Ірена, художник 53, 66, 81 Див. Khovanets I.
Хоменко Леся, художник 21, 31
Хробуст Юрій, диктор 50
Хусточка Юрій, музикант 38
Хуторянець Ольга, співачка 39

Ц
Цаголов Василь, художник 20
Цибрівський Роман, урбаніст, педагог, фотограф (США) 24

Ч
Чекменьов Олександр, фотограф 20
Чепелик Оксана, художник, режисер, продюсер, 

мистецтвознавець 53, 54, 63, 81 Див Chepelyk O.
Чередніченко Катерина, галеристка 66
Чернічкін Костянтин, фотограф 22
Чернічкін Михайло, фотограф 22
Черя Павло, музикант 39
Чех Артем, письменник 48
Чорний Євген, фотограф 22
Чубай Тарас, співак, композитор 36, 46
Чумак Віталій, фотограф 22
Чуприна Євгенія, поет, письменник, драматург 33

Ш
Шаленний Микита, художник 20
Шамборовський Григорій, економіст, педагог, режисер 63
Шварценеггер Арнольд, актор, політичний діяч (США) 50
Швадчак Надія, журналіст 49
Шведов Олег, фотограф 24
Шевченко Тарас, письменник, поет, громадський і 

політичний діяч 28, 45
Шіленко Лада, фотограф 24, 49
Шкрабак Олександр, режисер 26, 36, 50
Шпенглер Освальд, філософ, культуролог, історик, 

публіцист (Німеччина) 12
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Шуров Дмитро, музикант 38

Щ
Щур Майкл, журналіст, сценарист 39

Я
Якимович Ольга, фотограф 22
Яковина Іванна-Катерина, художник, фотограф 21,
Якубенко Аліна, художник 32
Якубовська Ольга, художник 61, 81
Яловий Олександр, фотограф 22
Ярослав з Коломиї, скульптор 26 Див. Yaroslav
Ярошенко Тетяна, бібліотекознавець, педагог 5, 24, 78

Баздырева Ася, журналіст 50
Береза Анастасия 47 Див Береза А.
Балаян Валерий 37 Див. Балаян В.
Бородина Татьяна, журналіст 36
Вайсберг Матвей 28 Див. Вайсберг М.
Герман Лизавета, мистецтвознавець, арт-критик 15
Гусев Александр, журналіст, кінокритик 43
Жаботинская Светлана 37 Див. Жаботинська С.
Иванченко Н., музеєзнавець 19
Калитеевская Ирина, журналіст (Росія) 33
Ланько Мария, арт-критик 15
Ложкина Алиса 21, 27 Див. Ложкіна А.
Павленский Петр 15 Див. Павлєнський П.
Раушманн Алессандро 50 Див. Раушман А.
Ройтбурд Александр 31 Див. Ройтбурд О.
Сергацкова Екатерина 19 Див. Сергацкова К. 
Сырчина Мария, журналіст 28
Тытыш Галина 31 Див. Титиш Г.
Чуриков Митя, художник 50

Beliaeva Julia 73, 80 Див. Бєляєва Ю.
Chepelyk Oksana 73, 81 Див. Чепелик О.
Franko Ivan 9, 10 Див. Франко І.
Fulbright William 75 Див. Фулбрайт В.
Gavruliuk Mykhailo 10 Див. Гаврилюк М.
Golub Olena 73, 74, 80 Див. Голуб О.
Hauk Anton  73, 80 Див.  Гаук А.
Helling Lisa, дипломат (США) 76

Henri Robert 9 Див. Генрі Р.
Honcharenko Maryana 73, 80 Див. Гончаренко М.
Ivanova Olha 75 Див. Іванова О.
Kelley Christopher 76 Див. Келлі К.
Khovanets Irena 73, 81 Див. Хованець І.
Kolomayets Marta 74 Див. Коломиєць М. 
Leeds Stacy, правник, педагог (США) 76
Loznytsia Sergiy 10 Див. Лозниця С.
Luniv Marian 73, 75, 80 Див. Лунів М.
Malaniuk Yevhen, письменник, культуролог, публіцист 9
Malinkin Mary Elizabeth 75 Див. Малінкін М.Е.
Mann Olexa 73, 80 Див. Манн О.
Mazepa Ivan 9 Див. Мазепа І.
Moussienko Natalia 6, 10, 73 Див. Мусієнко Н. 
Mykhailiuk Roman  73, 80 Див. Михайлюк Р.
Nekypela Anastasiya 73, 80, 81 Див. Некипіла А.
Nigoyan Sergiy 10 Див. Нігоян С.
Opanasiuk Mark, правник 76
Parrish Alexandra 26 Див. Паріш А.
Pavlenko Mariya 73, 81 Див. Павленко М.
Psyfox, художник 20
Pylynskyi Yaroslav, етнолог, політолог, лінгвіст 10, 79
Rondiak Ola 25 Див. Рондяк О.
Roti, стріт-арт художник (Франція) 10, 26
Rusetska Tetiana 73, 81  Див. Русецька Т.
Semesyuk Ivan 73, 81 Див. Семесюк І.
Serdyuk Igor 73 Див. Сердюк І.
Shevchenko Taras 10 Див. Шевченко Т.
Smagliy Kateryna 77 Див. Смаглій К.
Smal Oleg 10 Див. Смаль О.
Sociopath, художник, режисер 10, 28, 42
StepanenkoViktor, соціолог, фотограф 10, 79
Sydorenko Andriy 73, 81 Див. Сидоренко А.
Sylvestrov Valentyn 10 Див. Сильвестров В.
Ukrayinka Lesya 10 Див. Українка Леся
Vakarchuk Sviatoslav 10 Див. Вакарчук С.
Vysheslavsky Glib 73, 76, 80 Див. Вишеславський Г.
Wagner Richard 9 Див. Вагнер Р.
Williams Morgan 74 Див. Вільямс М.
Yaroslav 10 Див. Ярослав з Коломиї
Yermolenko Andriy 73, 80 Див. Єрмоленко А.
Zavilinskyi Nick 73, 80 Див. Завілінський М.
Zayats Valeriya 76 Див. Заяць В.
Zhuravel Yuriy 10 Див. Журавель Ю.
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Американський культурний центр, м. Київ 63
Антитіла, музичний гурт 39
Антресоля, художня майстерня Києво-Могилянської  

академії 14
АРТ-КИЇВ contemporary’2009 34
Арт Майдан, вулична галерея біля стели Незалежності під 

час Революції Гідності 28
Арт-Шик, центр сучасного мистецтва, м. Вінниця 59, 70
Барахта, музичний гурт 39
Бастіон, фортечна галерея, м. Івано-Франківськ 4, 66
Бібліотека Майдану, громадська ініціатива 35
Бімба production, кінематографічне об’єднання 42
Брати Гадюкіни, музичний гурт 39
ВАРТО, Молодіжне об’єднання Київської організації Спілки 

дизайнерів України 21
Вітер знає, музичний гурт 39
Вперше чую, музичний гурт 38
Гайдамаки, музичний гурт 36
Гогольфест, фестиваль 26
Громадський сектор Майдану 20
ДАХ, Центр сучасного мистецтва 41
Друга ріка, музичний гурт 36
Жіноча сотня ім. Ольги Кобилянської 24, 25
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної 

академії мистецтв України 2, 7, 52, 53, 57, 78, 79
Канський кінофестиваль 43 Див. Cannes festival
Капела ім. Л. Ревуцького 39
Картинна галерея Кам’янець-Подільського Державного 

історичного музею-заповідника 4, 61, 62
Клайпеди, музичний театр 47
Кокс Квасьнєвського, Інтернет-спільнота 47
Крапля в океані, Інтернет-спільнота 18, 19, 20
Культура і життя, культурологічне видання 57, 58, 59, 63, 

64, 70, 79
Лама, музичний гурт 36
Листівки з Майдану, мистецька ініціатива 20
Мандри, музичний гурт 36, 39
Мистецька сотня, мистецька ініціатива 25 Див. Artistic 

Hundred
Мистецький барбакан, «громадський пост креативної 

інтелігенції» 17, 31, 33, 34, 53
Міжнародний кінофестиваль у Торонто 44
Музей Майдану 15

Музей плакату, Національний музей народної архітектури та 
побуту України у Пирогові 9, 19 Див. Museum of Posters of 
Ukraine

Музейно-виставковий центр, м. Калуш 4, 67
Одеський міжнародний кінофестиваль 43
Океан Ельзи, музичний гурт 38, 62 Див. Okean Elzy
ОsтаNNя барикада, мистецьке об’єднання 14, 36
Піккардійська терція, музичний гурт 36, 39
Плач Єремії, музичний гурт 36
Роллікс, музичний гурт 36
Сараєвська зима 2014, міжнародний фестиваль 54
С.К.А.Й., музичний гурт 36
Страйк Плакат, Інтернет-спільнота 18, 20
Скрябін, музичний гурт 39
Тарака, музичний гурт (Польща) 50 Див. Taraka
Тартак, музичний гурт 36, 38
ТаРута, музичний гурт 39
ТіК, музичний гурт 39
ТНМК, музичний гурт 36
Український дім, Міжнародний виставковий конгрес-центр, 

м. Київ 16, 34, 35 Див. Ukrainian House
Український Інститут модерного мистецтва, м. Чикаго (США) 

7, 52
Український щитоносець, Інтернет-спільнота 47
Фіолет, музичний гурт 36
Фолькнери, музичний гурт 38
Фулбрайтівська галерея 4, 24, 53, 54
Центр сучасного мистецтва «ДАХ» 41
Щербенко, галерея, м. Київ 31

Покажчик мистецьких об’єднань, фестивалів та закладів культури
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Alive Way, музичний гурт (Литва) 50
Art 14, галерея, м. Київ 6
Art Management, агентство 23
ART Ukraine, новинний сайт у сфері культури 21, 27, 50
Artistic Hundred 10 Див. Мистецька сотня
ВABYLON’13, об’єднання кінематографістів 10, 26, 40, 41, 

42, 43
Biplan, музичний гурт (Литва) 50
Cannes festival 10 Див. Канський кінофестиваль
Dee&Kamy, музичний гурт (Литва) 50
Docudays UA, Міжнародний фестиваль документального кіно 

про права людини 10, 23, 43
Freaks on Floor, музичний гурт (Литва) 50
Garbanotas Bosistas, музичний гурт (Литва) 50
Gogol Bordello, музичний гурт (США) 39, 50
Jurgis Didžiulis, музичний гурт (Литва) 50
Kozak System, музичний гурт 36, 39, 46
Künstlerhaus, Музей мистецтв, м. Відень (Австрія) 20
Liūdni Slibinai, музичний гурт (Литва) 50
Mad Heads, музичний гурт 36
MC Mesijus, музичний гурт (Литва) 50
Museum of Posters of Ukraine 9 Див. Музей плакату
Okean Elzy 10, 73 Див. Океан Ельзи
Ot-Vinta, музичний гурт 10, 30, 36, 39
Piano-extremist, Інтернет-спільнота 49
PinchukArtCentre, галерея сучасного мистецтва, м. Київ 32
R-EVOlution, музичний гурт 39
Revplakat, Інтернет-спільнота 20
Skamp, музичний гурт (Литва) 50
Skylė, музичний гурт (Литва) 50
Stadtgarten, музичний гурт (Німеччина) 50
SweetArt, мистецька галерея, м. Чернівці 64, 65
Taraka 50 Див. Тарака
Žalvarinis, музичний гурт (Литва) 50
Ukrainian House 10 Див. Український дім

Марія Павленко. Фото із серії «Нове середньовіччя»
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Мар’яна Гончаренко. Робота із серії «Інформаційні перешкоди»Іван Семесюк. Робота із серії «Бандерики»
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