
Участь у всіх заходах —  
безкоштовна

Афіша подій третього тижня 21–27 липня

21 липня, понеділок
19.30 — «Голлівудська структура  
сценарію: вивчити і забути»
Лекція Жанни Озірної  
Сценарій — як автівка. З чого зварений каркас  
голлівудської стрічки? На які невидимі педалі 
тисне сценарист? Де знаходяться мотор і гальма 
сценарію? Про це та інше — на прикладах  
відомих фільмів.
21.00 — відеопоказ «Naked Lviv»
спільно з Кіно Просто Неба
Давайте спробуємо віднайти важливе у повсякден-
ному. Три короткі відеороботи про нетуристичний та 
небанальний Львів, створені в рамках Майстерні міста 
2014, — гарний приклад того, як можна показати і роз-
казати про місце, в якому живеш.

23 липня, середа
19.30 — кінопоказ від міжнародного фести-
валю кіно та урбаністики «86»
«Гра в міста», 64’ (КіноПравило cinema club  
у кінотеатрі «Факел», вул. М. Бажана, 3-а,  
ст. метро «Харківська»)
Спеціальна програма коротких метрів про сучасні 
міста. В головних ролях Київ, Алчевськ, Збоїща, 
Афіни, Гонконґ, Нью-Йорк, Сан-Паулу, Лас Вегас. 
Порожні білборди, зачинене метро, музичний мі-
крорайон — несподівані портрети міст від режисе-
рів з усього світу. Дискусію після показу модерує 
співорганізатор фестивалю «86» Ілля Гладштейн.

24 липня, четвер
19.00 — акція «Твоє вікно — твоя історія». 
Будинок за адресою Драгоманова, 31
Проект Тети Цибульник та  
Еля Парвулеско
У кожному будинку сотні вікон, а за кожним із 
них — своя історія: жива і унікальна. Як її почути? 
Мешканцям будинку Драгоманова, 31 було за-
пропоновано розповісти про себе, свою сім’ю чи 
просто привітатися з сусідами, а потім випустити 
свої історії яскравими стрічками з вікон. Чи ско-
ристаються вони нагодою прикрасити будинок та 
перезнайомитися? 

Віднайди їх, сфотографуй та роздрукуй, принось на 
виставку в парку, обмінюйся фото-знахідками.  
19.00 — трансляція «Паркрадіо» 
Проект Юлії Костерєвої
 «Паркрадіо» — це радіостанція, яка створюєть-
ся мешканцями Позняків і надає можливість кож-
ному розповісти про проблеми свого району, ці-
кавих людей та місця, особисті історії, а також 
обмінятися досвідом.  
20.00 — проект Текли Асланішвілі
Текла Асланішвілі — грузинська художниця, яка 
мешкає в Берліні. Вперше приїхала до Києва, щоб 
узяти участь у «Канікулах на районі» та втілити 
свій мистецький проект на Позняках. 

27 липня, неділя
10.00 — 21.00 — «Наше озеро»  
Мистецька толока на галявині біля закинутого 
озера Лебедине, ініційована активістами Позняків 
та благодійним магазином «Ласка».
14.30 — завершення воркшопу  
«Мапа спільного. Позняки» 
ТРЦ сімейного відпочинку «Аладдін», простір по-
руч із магазином «Брокард»
Проект Ксенії  Утєвської і Лори Іщенко
Минулого тижня ми створювали мапу Позняків 
та в різних творчих техніках училися майструвати 
будинки, дерева, хвилі та навіть стадіони. 
Приходьте взяти участь у фінальному воркшопі 
з озеленення. Будемо збирати фрагменти мапи в 
цілісну картину. 
17.00 — презентація мапи та результатів  
дослідницького практикуму  
«Портрет Позняків» 
ТРЦ сімейного відпочинку «Аладдін»
19.00 — презентація книги Позняків  
«Портрет сусіда»
Проект Дар’ї Цимбалюк
Протягом усього липня Дар’я Цимбалюк збирала 
особисті історії мешканців Позняків — їхні 
спогади, емоції, асоціації, точки зору на різні 
питання, а також промовисті артефакти місцевості.  
Як результат — маємо саморобну унікальну 
енциклопедію життя Позняків. 
19:30 — звукотворчий перформанс від 
проекту експериментальної  музики 
«SUPREMUS»
19.30 — Лимонадна вечірка 
Остання нагода побувати на Канікулах :)

«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. 

19.30 — літературні Позняки
Читає Ксенія Харченко
Сучасні літератори зазвичай оселяються не 
в письменницьких будинках у центрі міста, 
а в типових висотках. На Позняках у Києві 
мешкають Дмитро Стус, Михайло Бриних, 
Руслан Горовий, Михайло Бриних, Сергій 
Батурин та інші. В одному з панельних бу-
динків до самої смерті жив Олесь Ульянен-
ко. Його сусідкою певний час була і Ксенія 
Харченко, яка розкаже про літературний 
ландшафт Позняків та важливість знайом-
ства з сусідами, а також почитає уривки зі 
своєї нової книги. 

25 липня, п’ятниця
18.30 — майстер-клас «Реанімуй  
улюблену річ»
Проект Маріам Агамян
Старий одяг зазвичай перетворюють на 
ганчірки для прибирання або просто вики-
дають на смітник. Часом серед таких речей 
трапляються й улюблені. Аби зберегти 
такий одяг, запрошуємо на майстер-клас із 
його ревіталізації. Створені на одязі малюн-
ки стануть символом району і нагадувати-
муть, що одного дня влітку 2014 року ми 
разом повертали до життя свої улюблені 
джинси, светри та футболки.   
19.00 — «Корисна клумба»
Проект Алевтини Кахідзе
Ви зміните своє уявлення про клумбу — 
тепер вона корисна і нестандартно гарна. 
Долучайтеся до її створення прямо в парку. 
Наважтеся взяти на себе зобов’язання по 
догляду за нею в подальшому. 

26 липня, субота
10.00 — 21.00 — «Наше озеро»  
Мистецька толока на галявині біля закину-
того озера Лебедине, ініційована активіс-
тами Позняків та благодійним магазином 
«Ласка».
18.00 —  виставка «Фотосушка.  
Позняки пореволюційні» 
Проект Ірини Костишиної
Як останні події в Україні змінили зовнішність 
твого району? Прапори, свічки, саморобні 
монументи пам’яті — цих знаків так багато. 

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
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 Парк «Позняки»


