
мандрівна виставка студентських робіт 
МАЙДАН: ПРОСТІР ТВОРЧОСТІ 

 
14 серпня в Одеському літературному музеї відкрилася виставка “МАЙДАН: ПРОСТІР          
ТВОРЧОСТІ”. На ній представлені роботи, створені під час Майдану студентами-дизайнерами          
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Професор Віталій Шостя запропонував          
випускникам писати дипломні проекти на тему революції, попри те, що вже півроку всі вони мали               
затверджені персональні теми.  
 
В середу 15 серпня о 14.00 керівник проекту Віталій Шостя на кураторській екскурсії виставкою              
“МАЙДАН: ПРОСТІР ТВОРЧОСТІ” розкаже про контекст створення проекту, історії його учасників та            
окремі роботи. 

“В Одесі непросто згадувати Майдан. Одесити мужньо проявили свій цивілізаційний вибір у            
травні 2014-го і зупинили повзучу агресію Кремля. Тому тут важливо переосмислювати події            
травматичного минулого й шукати шляхи гуртування для спільного поступу. Наша виставка, за            
словами її натхненника Віталія Шості, дає “мистецьке усвідомлення гідності”. Вона покликана у            
вишуканій художній формі нагадати відвідувачам про ідеали та цінності Майдану”, – розповів            
Ігор Пошивайло, директор Національного музею Революції Гідності. 

 
На виставці можна побачити студентські проекти “Карби Майдану”, “Автограф Майдану”, “Апостоли           
гідності. Відважний щит України”, “Це – медіавійна”, календарі та плакати на тему революції, а також               
предмети з колекції музею, за кожним із яких – окрема історія. Так, каски після Майдану залишилися в                 
закинутій п’ятиповерхівці на Грушевського, 4б. Там готували коктейлі Молотова й у ящиках виносили на              
лінію протистояння. Також у тому будинку жили майданівці та часто збирались учасники Мистецької             
сотні. Після революції там був осередок волонтерської діяльності — склад і місце плетіння             
маскувальних сіток. Прапор замайорів на вулиці Інститутській у перші дні після розстрілів. Хтось             
почепив його на дереві біля місця загибелі Героїв. Тоді вулиця була в сажі, тому стяг швидко вкрила                 
кіптява. Його замінили новим, а цей опинився в музейній колекції.  
 
Збір усних і матеріальних свідчень Майдану триває. Одесити можуть поповнити колекцію           
артефактами місцевих революційних подій. У літературному музеї цьому на час виставки виділена            
спеціальна полиця. Звертайтеся до працівників музею. 
 

“Творчість проявляє себе у свободі, рабству творчість не властива. Наш інститут видав каталог             
“Майдан – простір творчості”, презентований тут одеситам. Хочемо у такий спосіб дати            
можливість доторкнутися до атмосфери Майдану, воскресити її в собі, набратися сил і            
натхнення. Пам’ятаймо: розуміння історії – це те, що робить недієвими провокації, і сильною –              
протидію гібридній війні”, – стверджує Наталка Іванченко, представник Українського         
інституту національної пам’яті. 

 
На велелюдній презентації за участі ЗМІ, представників освітнього, музейного та ширшого мистецького            
середовища обговорено, зокрема, можливість подальшого експонування виставки в закладах Одеси. 
 
Виставка організована у співпраці Національного музею Революції Гідності, майстерні графічного          
дизайну НАОМА професора Віталія Шості, Українського інституту національної пам’яті, Одеського          
літературного музею, Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної          
спадщини Одеської обласної державної адміністрації. 
 
ЕКСПОЗИЦІЯ ДІЄ до 7 вересня, крім понеділків, із 10.00 до 17.00. Вхід вільний. 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ – Одеський літературний музей, вул. Ланжеронівська, 2. Тел: +38 048 7223370. 
 
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ – прес-служба Національного музею Революції Гідності: 
press@maidanmuseum.org, тел. +380 98 6611833, +380 639725984, +380 997175995. 
 
Читайте цей реліз на сайті Національного музею Революції Гідності. 
 

maidanmuseum.org  
Facebook, Іnstagram, Twitter, YouTube, Soundcloud 

http://naoma.edu.ua/ua/professors/kafedra_dizaynu/vtaly_kostyantinovich_shostya/
https://www.facebook.com/events/774091836270522/
https://www.google.com/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,+2,+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0,+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+65000/@46.4851077,30.7424029,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40c631a25924682d:0x4afb7144203eff58!8m2!3d46.4851077!4d30.7445916
http://maidanmuseum.org/uk/node/510
http://www.memory.gov.ua/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-Revolution-of-Dignity-Museum-1498344337139414/
https://www.instagram.com/maidan_museum/
https://twitter.com/maidanmuseum
https://www.youtube.com/channel/UCtbhvvtL8TUazkrqvrs_eRw
https://soundcloud.com/maidanmuseum

