
04–27.07.2014
 Парк «Позняки»

Участь у всіх заходах —  
безкоштовна

Афіша подій другого тижня 8–13 липня
8 липня, вівторок 
19.00 — «Філософія сімейної  
фотозйомки»
Майстер-клас Аліни Кондратенко
У чому цінність сімейної фотографії? Репортаж 
чи постановка — що важливіше? Як створювати 
фотоісторії, а не захаращувати архіви? 

9 липня, середа
19.00 — воркшоп «Локальне —  
нове глобальне»
Проект Юрія Кручака
Будемо разом визначати актуальні проблеми 
Позняків, розробляти подієві сценарії для гро-
мадських місць та наступного дня спробуємо 
втілити деякі з них у життя.

10 липня, четвер
19.00 — воркшоп «Фотосушка.  
Фото на районі»
Проект Ірини Костишиної
Мабуть, кожен має фотоапарат чи камеру у 
мобільному телефоні, користується інстагра-
мом чи знімає на плівку.  Разом ми послу-
хаємо про так звану «вуличну фотографію» і 
дізнаємося, як перетворити свій фото-девайс 
на знаряддя для дослідження навколишнього 
простору. Домашнє завдання після воркшо-
пу — зробити серію фото про цікаве для вас 
місце чи випадок у своєму районі. 

11 липня, п’ятниця
12.00 — читання з дітьми від «Букмоль» 
Літклуб «Букмоль» вірить, що читання уго-
лос незамінне у будь-якому віці та просторі. 
У неформальній атмосфері з дітьми 4-8 років 
будемо читати «Справжню історію про трьох 
поросят» Джона Сьєжки та творчо засвоювати 
щойно почуте.

19.00 — майстер-клас «Реанімуй  
улюблену річ!»
Проект Маріам Агамян
Старий одяг зазвичай перетворюють на ганчір-
ки для прибирання або просто викидають на 
смітник. Часом серед таких речей трапляються 

«Канікули на районі» відбуваються за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні та в рамках проекту «SPACES», фінансованого Культурною програмою  
Східного партнерства Європейського Союзу. Партнери проекту Леруа Мерлен (Броварський пр-т, 3в), Капарол-Україна, благодійний магазин Ласка. 

й улюблені. Аби зберегти такий одяг, 
запрошуємо на майстер-клас із його 
ревіталізації. Створені на одязі малюнки 
стануть символом району і нагадувати-
муть, що одного дня влітку 2014 року ми 
разом повертали до життя свої улюблені 
джинси, светри та футболки.

12 липня, субота
15.00 — «КВЕСТ на районі»
Проект Оксани Шинкаренко  
та Віктора Рубана
Ти думаєш, що все знаєш про свій 
район? Ти впевнений, що тебе нічим не 
здивуєш? Тоді зіграй з нами у «КВЕСТ 
на районі»! Ми граємо в твоєму районі, 
на твоїй території та гарантуємо адре-
налін, драйв і позитив!  
Запис за телефоном 093 128 4 128.
16.00 — воркшоп «Мапа спільного.  
Позняки» 
Проект Ксенії Утєвської і Лори Іщенко
Як ти уявляєш свій район? Де твої найу-
любленіші місця й найцікавіші куточки? 
Хочеш навчитися майструвати з паперу 
та пластиліну і створювати неймовірні 
речі? Запрошуємо дітей та батьків ви-
вчати різні художні техніки, створювати 
художню мапу Позняків та обговорюва-
ти особливості нашого району.
Воркшопи: будинки з тетрапаку і папе-
ропластика; воркшоп із екосвідомості 
та створення об’єктів із пенопласту; 
трафарети.

17.00 — майстер-клас UNBENCH 
POZNIAKY
Проект Катерини Міщук
Шини у дворах зазвичай використову-
ють, щоб обгородити клумби чи дитячі 
майданчики. Ми ж покажемо, як шинами 
можна вигідно облаштувати місця для 
відпочинку, а не обмежувати до них до-
ступ, і як за допомогою практичних ідей 
екодизайну створити своєрідну лаундж-

зону в парку, місце для порятунку від стресу 
буднів.      
20.00 — концерт гурту Black Maloka 
soundcloud.com/blackmaloka

13 липня, неділя
12.00 — портал дитячої книжки  
«Барабука»
Книжковий марафон — це своєрідне змагання, 
яке поєднує спортивну активність і читання. 
Естафети з книжками, командні розгадування 
анаграм, літературна гра, де учасникам треба 
лише жестами пояснити назву книжки.

16.00 — воркшоп «Мапа спільного.  
Позняки»
Проект Ксенії Утєвської і Лори Іщенко
Продовжуємо вивчати різні художні техні-
ки, створювати художню мапу Позняків та 
обговорювати особливості нашого району. 
Воркшопи: декорування ландшафту; створення 
об’ємних ландшафтних об’єктів з ниток і мака-
ронів; квілінг.

16.00 — екскурсія Позняками 
Проект Оксани Шинкаренко та Віктора Рубана 
У Києві завжди можна віднайти щось невідо-
ме. Цю екскурсію Позняками можна порівня-
ти зі щоденниками одного району. Забетонова-
ного, заасфальтованого, але все таки живого... 
Збір біля «Груші», запис за телефоном  
093 128 4 128 
19.00 — воркшоп «Фотосушка.  
Фото на районі»
Проект Ірини Костишиної
У продовження воркшопу — виставка «вуличної 
фотографії». Принось свої фотографії, вішай їх 
на мотузки за допомогою звичайних прищіпок 
та забирай собі фото, які тобі сподобались.  

19.00 — «Паркрадіо» 
Проект Юлії Костерєвої
Перша трансляція. «Паркрадіо» — це радіостан-
ція, яка створюється мешканцями Позняків і на-
дасть можливість кожному розповісти про про-
блеми свого району, цікавих людей та місця, 
особисті історії, а також обмінятися досвідом. 

Яким ти бачиш ідеальний район? Як хочеш змінити Позняки? 
Художники й активісти допоможуть тобі по-новому побачити місце, в якому ти живеш.
CSM/Фундація Центр Сучасного Мистецтва запрошує провести липень на Позняках із користю. 

Програма подій — на сайті csmart.org.ua   
Залежно від погоди в програмі можливі зміни. У разі дощу дзвоніть за тел.: 063 887 66 80 
Для зворотного зв’язку — приєднуйся до нас на Facebook-сторінці  
facebook.com/HolidaysPoznyaky


