
 
 
 
 

 
Мозаїка міста 

 
серія воркшопів у Києві 

16 червня – 10 липня 2015, Mezzanine 
(Нижньоюрківська, 31, 3-й поверх) 

 



16 червня, вівторок, 11.00-16.00 
 

Дослідницький воркшоп із Юлією Поповою, 
Марією Грищенко і Вадимом Денисенком 

 
 

Мета цього воркшопу – ознайомити учасників і учасниць з простими й корисними інструментами 
міських досліджень у можливих просторах втілення мистецьких проектів. Цей набір інстументів 
заснований на вивченні соціального життя просторів і сприяє залученню місцевих спільнот чи 
людей, які цей простір використовують. Воркшоп включатиме огляд популярних методів міських 
досліджень, аналіз конкретних  урбаністичних проектів, що були реалізовані в Україні протягом 
останніх двох років, і практичну складову, під час якої разом із учасниками й учасницями ми 
проаналізуємо обрані ними публічні простори. Після воркшопу учасники й учасниці зможуть бути 
більш чутливими до локального контексту, розширять уявлення про можливості роботи з публічним 
простором, зможуть застосовувати і поєднувати базові методи міських досліджень відповідно до 
потреб мистецьких проектів. А власне мистецькі проекти можуть стати інтерактивнішими й 
актуальнішими для конкретних просторів і місцевих спільнот. 



Юлія Попова  
Координаторка програми "Сприяння демократії" Представництва Фонду 
ім. Гайнріха Бьолля в Україні. Програма має два піднапрямки – 
урбаністика та історія. Організаторка численних заходів на тему 
урбаністики, як-от Урбаністичний форум, громадські слухання та 
воркшоп із дослідження та переоблаштування Печерської площі 
"Печерська для всіх!", хакатон "Збери місто" та партисипативний 
воркшоп ініціативи Пилорама в рамках Фестивалю кіно і урбаністики 
"86" у Славутичі.  

Вадим Денисенко  
Соціальний психолог, аналітик дослідницької компанії ІнМайнд, професійний 
модератор. 

Марія Грищенко 
Аспірантка факультету соціології Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка. Досліджує соціальні взаємодії в публічному просторі 
міста, образ міста, а також ролі місцевої спільноти у формуванні цього 
образу. Спеціалізується на методології та методах соціологічних 
досліджень, зокрема цікавиться застосуванням міждисциплінарних методів 
у міських дослідженнях. Брала участь в декількох дослідженнях публічних 
просторів Києва, а також у  міжнародній школі міських досліджень у Відні. 
 



17 червня, середа, 15.00-19.00 
18 червня, четвер, 10.30-16.30 

 
Воркшопи з Агнешкою Пайончковскою і 

Йоанною Мікульською 
 (Aсоціація креативних ініціатив “ę”, Польща) 

 
  

Ви активний(а) художник/ця чи менеджер(ка) культури і зацікавлені у роботі в публічних 
просторах із залученням людей із місцевих  громад? Ви хочете знати, як із ними спілкуватися? Які 
інструменти використовувати, щоби зрозуміти їхні потреби і залучити до співпраці? Воркшопи 
будуть присвячені роботі з публічними просторами і локальними громадами. Протягом двох днів ви 
отримаєте нові інструменти для співтворчості, дізнаєтеся, що потрібно врахувати у співпраці з 
локальними громадами, та матимете нагоду послухати про проекти, реалізовані Асоціацією 
креативних ініціатив “ ę” у Варшаві. 
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Йоанна Мікульська 
Журналістка, аніматорка культури, продюсерка соціальних і культурних 
проектів. Координаторка в Асоціації креативних ініціатив “ę”. Раніше  
працювала продюсеркою культурних подій і театральних перформансів у 
Будинку історичних зустрічей (державна інституція у Варшаві, яка 
опікується сучасною польською історією) і в культурному центрі для дітей 
і молоді “Dorożkarnia” (міський Будинок культури у Варшаві). Також була 
координаторкою довгострокових проектів про історію Варшави “Roots of 
Siekierki”, в рамках яких займалася створенням місцевого історичного 
архіву, організацією виставок, громадських заходів та працювала над 
створенням книги. Йоанна захоплюється історією, працює зі спогадами і 
репортажем. Цікавиться значенням і впливом людей і їхньої історії в 
архітектурі та містобудуванні. 

 

Агнешка Пайончковска 
Аніматорка культури і педагог, практик і теоретик, менеджерка НДО і 
мисткиня в соціокультурих, мистецьких і лідерських проектах, що 
працюють зі спільнотами. Координаторка в Асоціації креативних 
ініціатив “ę”, зокрема реалізувала проекти “Młodzi menedżerowie 
kultury”, “Młode menedżerki kultury”, “Seminarium wizualne”, 
“Tożsamości odzyskane”, “Migawki. Spotkania z fotografią”. Учасниця 
Flying Cultural Animateurs Network, де спеціалізується на фотографії 
та локальних історіях. Співпрацює з Музеєм сучасного мистецтва 
Варшави, Будинком історичних зустрічей, Національною художньою 
галереєю “Захента”, Фундацією Zofia Rydet, Фундацією візуальних 
мистецтв у Варшаві, Місяцем фотографії у Кракові. 
 
 
 



24 червня, середа, 10.30-15.30 
 

Партисипативне мистецтво в сучасному місті 
Воркшоп з Агнешкою Володзько, Польща 

 
 

 
Партисипативне мистецтво є однією з маніфестацій так званого нового публічного мистецтва. Під 
час презентації деяких прикладів польського та скандинавського мистецтва Агнешка подискутує 
про різні проекти та відносини між художниками/цями та спільнотою, з якою він чи вона 
співпрацює. Відправною точкою для практичної частини воркшопу буде позиція сучасного 
художника, описана Хелом Фостером в есе  ”Художник як етнограф?”. 
 

Агнешка Володзько 
Художниця, кураторка і дослідниця, працює в Центрі сучасного мистецтва 
“Laznia” у Гданську. Навчалася в Академії образотворчих мистецтв у 
Гданську в 1980-1986 рр., на факультетах промислового дизайну та 
живопису. Отримала PhD ступінь в університеті ім. Адама Міцкевича у 
Познані на факультеті соціальних наук. Її дисертація присвячена аналізу 
партисипативного мистецтва у скандинавських країнах в 1990-2010 рр. 
Паралельно вона працює як художниця, кураторка, пише тексти на теми 
сучасного мистецтва, архітектури, міського планування та актуальних 
проблем міст. 
 



25 червня, четвер, 10.30-17.30 
 

Практика партисипативного мистецтва  
Воркшоп із Кріссі Тіллер, Великобританія 

 
 

Воркшоп буде присвячений дослідженню практики партисипативного мистецтва із фокусом на 
рефлексивному учаснику/ці та цінностях, поведінці й принципах, що скеровують його чи її роботу. 
Зокрема розглядатиметься природа співпраці, співтворчості, роботи зі спільнотами та 
альтернативні моделі лідерства. Відбудеться обмін моделями поточної практики, включно з 
проектами самих учасників і учасниць воркшопу, та спільний пошук компонентів успішного 
партисипативного проекту. Програма цього дня буде спиратися на власний підхід Кріссі до крос-
дисциплінарної роботи. 
 
 

Кріссі Тіллер 
Креативна діячка, письменниця і викладачка, що обіймає посаду 
директорки магістерської програми з партисипативного мистецтва у 
Голдсмітському коледжі. Стипендія Черчіля на вивчення ролі мистецтва та 
культури в умовах соціальних, політичних й економічних змін, отримана 
нею в 1990 році, дозволила їй ініціювати та втілити програми, сфокусовані 
на потребах художників і художниць, які працюють у партисипативних 
контекстах у Центральній та Східній Європі, ЄС, Туреччині, Палестині, 
Уганді та Японії. Останні публікації на тему партисипативних мистецьких 
практик включають Participatory Arts Alphabet для Calouste Gulbenkian 
Foundation, International Participatory Arts Practice для ArtWorks та 
Preparing the Reflective Practitioner для Hybrid Lives of Teaching Artists. 
 

https://participatoryalphabet.wordpress.com/
http://www.artworksphf.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/ArtworksInternationalNextPracticeReview.pdf
https://www.academia.edu/11012786/Preparing_the_Reflective_Practitioner


1 липня, середа, 11.00-17.00 
 

Партисипативні стратегії в публічному просторі 
Воркшоп із Маттіасом Айнхоффом, Німеччина 

 
 

Маттіас Айнхофф презентуватиме мистецькі практики і стратегії художньої групи KUNSTrePUBLIC. 
Як художники, куратори, дослідники й активісти вони спираються на site-specific підхід для 
створення критичної взаємодії мистецтва й публічного. Учасники KUNSTrePUBLIK створюють 
проекти, засновані на співпраці зі спільнотами, зокрема партисипативне містопланування, освітні, 
мистецькі проекти. У 2012 році KUNSTrePUBLIK в колишньому залізничному депо в Берліні відкрили 
ZKU (Zentrum für Kunst und Urbanistik), де діє резиденційна міждисциплінарна програма з 
мистецтва й урбаністики. KUNSTrePUBLIK зацікавлені у створенні й фасилітації мистецьких 
проектів, які є діалогічними, здебільшого тимчасовими, відпочатку партисипативними й 
пов’язаними з локальними проблемами.  

Маттіас Айнхофф 
Художник й учасник KUNSTrePUBLIK (Берлін), а також співзасновник 
інноваційного простору-резиденції ZKU. Навчався в Берлінському 
університеті мистецтв і Центральному коледжі мистецтва й дизайну в 
Лондоні. Цікавиться перетинами мистецтва, популярних медіа та 
повсякдення. 
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2 липня, четвер, 11.00-17.00 
 

Посередницькі місця. Посередницькі дії 
 Воркшоп із Крісті Боркан, Румунія 

 
 

Крісті Боркан презентуватиме досвід та міську й архітектурну практику studioBASAR. 
Презентація буде сфокусована на кількох тематичних дослідженнях типологій, із якими працює 
studioBASAR, таких як захоплення публічного простору через швидкі спонтанні дії або повільне 
проникнення в нього завдяки обладнанню публічного простору, щоби трансформувати і фізичний 
простір, і звички його користувачів. Практична складова  стосуватиметься розробки сценаріїв для 
конкретних публічних просторів, із якими працюватимуть учасники й учасниці воркшопів далі. 
 

Крісті Боркан 
Архітектор, учасник і співзаснок studioBASAR – архітектурної студії та 
практики роботи з публічнім простором, що працює в Бухаресті з 2006 р. 
Проекти studioBASAR варіюють від мистецьких інсталяцій, міських 
досліджень, освітніх воркшопів та інтервенцій у публічний простір до 
розробки різних типологій житлових і публічних будівель. В 2010 
studioBASAR опублікували книжку “Виганяючи привида. Архітектури 
виживання” (Evicting the Ghost. Architectures of Survival), що отримала 
нагороду як Краща книга на Бухарестському архітектурному форумі. 
Проект “Громадська ванна” став фіналістом European Prize for Public Space 
у 2014 р. Із 2014 studioBASAR є частиною Міських просторів у дії (Urban 
Spaces in Action) – різнопланового міждисциплінарного проекту,  що 
здійснюється у 3 житлових районах Бухареста. 

http://www.studiobasar.ro/?lang=en


8 – 10 липня 
 

програма уточнюється 

 
 

info@csmart.org.ua  


