
04–27.07.2014
 Парк «Позняки»

Участь у всіх заходах —  
безкоштовна

Афіша подій третього тижня 14–20 липня

14 липня, понеділок
12.00 — читання з дітьми від  
«Букмоль»
Літклуб «Букмоль» вірить, що читання 
уголос незамінне у будь-якому віці та про-
сторі. У неформальній атмосфері з дітьми 
будемо читати «Зірки і макові зернятка» 
творчої майстерні Аґрафка і творчо засво-
ювати щойно почуте. 

16 липня, середа
19.00 — воркшоп  
«Кіно свого району» 
Проект Юрія Кручака
Запрошуємо дізнатися секрети створення 
сценаріїв для майбутнього спільного відео про 
Позняки. Усі, хто бажає обмінятися досвідом 
і об’єднатися довкола створення відео про 
життя району — приєднуйтеся до нас.

17 липня, четвер
19.00 — воркшоп  
«Локальне — нове глобальне»
Проект Юрія Кручака
Продовжуємо говорити про актуальні 
проблеми Позняків та розробляти поді-
єві сценарії для громадських місць. Деякі з 
них почнемо втілювати у життя.

18 липня, п’ятниця
18.30 — майстер-клас  

Шини у дворах зазвичай використовують, 
щоб обгородити клумби чи дитячі майдан-
чики. Ми ж покажемо, як шинами можна 
вигідно облаштувати місця для відпочинку, 
а не обмежувати до них доступ, і як за 
допомогою практичних ідей екодизайну 
створити своєрідну лаундж-зону в парку, 
місце для порятунку від стресу буднів.      
18.00 — майстер-клас  
«Відтвори себе в гіпсі»
Проект Маші Куликівської
Тіло кожного з нас є унікальним та непо-
вторним, а також має здатність рости, змі-
нюватись… Хочеш зафіксувати його в часі? 
Маша Куликівська допоможе «клонувати» 
частину твого тіла  прямо у парку. 

20 липня, неділя
18.00 — майстер-клас  
«Відтвори себе в гіпсі»
Проект Маші Куликівської
Продовжуємо відтворювати частини  
свого тіла в гіпсі.
19.00 – Трансляція «Паркрадіо» 
Проект Юлії Костерєвої
«Паркрадіо» — це радіостанція, яка ство-
рюється мешканцями Позняків і на-
дає можливість кожному розпові-
сти про проблеми свого району, цікавих 
людей та місця, особисті історії, а також 
обмінятися досвідом.  

«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. 

«Реанімуй улюблену річ!»
Проект Маріам Агамян
Старий одяг зазвичай перетворю-
ють на ганчірки для прибирання або 
просто викидають на смітник. Часом 
серед таких речей трапляються й 
улюблені. Аби зберегти такий одяг, 
запрошуємо на майстер-клас із його 
ревіталізації. Створені на одязі ма-
люнки стануть символом району і 
нагадуватимуть, що одного дня вліт-
ку 2014 року ми разом повертали до 
життя свої улюблені джинси, светри 
та футболки. 
19.00 — воркшоп «Фотосушка.  
Фото на районі»
Проект Ірини Костишиної
Мабуть, кожен має фотоапарат чи 
камеру у мобільному телефоні, ко-
ристується інстаграмом чи знімає на 
плівку.  Разом ми послухаємо про 
так звану «вуличну фотографію» і ді-
знаємося, як перетворити свій фото-
девайс на знаряддя для дослідження 
навколишнього простору. Домашнє 
завдання після воркшопу — зробити 
серію фото про цікаве для вас місце 
чи випадок у своєму районі. 

19 липня, субота
17.00 — майстер-клас 
UNBENCH POZNIAKY
Проект Катерини Міщук

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


