
 

ЇМ ВДАЛОСЯ. ТРОЯНДИ, РЕВОЛЮЦІЯ, ВІЙНА, ЧУДО І ТРІШКИ ВИНА 
ВЕЧІРКА ПОЗА ФОРМАТОМ  

ПРО РЕВОЛЮЦІЮ, ВІЙНУ, РЕФОРМИ ТА ВИНО 

15 березня, 18:00 
Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану 

ІІ поверх Будинку профспілок, майдан Незалежності, 2 
 
Вже п’ять років українці, крок за кроком, намагаються вибудувати таку державу, яку хотіли             
бачити учасники Революції Гідності. На шляху до становлення демократії, забезпечення прав і            
свобод громадян корисно вивчати досвід інших. Зокрема – про боротьбу з тим самим зовнішнім              
ворогом. Усього за 500 км від України 2003 року відбулася революція, після якої Грузія за               
короткий час оновила правоохоронну систему, туристичну інфраструктуру, забезпечила бізнесу         
та громадянам прозорі та швидкі державні послуги, ставши на теренах колишнього СРСР            
прикладом успішного реформування. 
 
Що саме вдалося чотиримільйонному народу? Розкажуть учасники Трояндової революції,         
російсько-грузинської війни та втілювачі тамтешніх реформ. У їхньому товаристві будемо          
вивчати та смакувати країну Сакартвело – її перетворення з корумпованої та криміналізованої            
радянської держави на демократичну європейську.  
 
У програмі вечора: 
 

• Пісня “Суліко” у виконанні Надії Боянівської та Олени Лісової 
• “Ми ж бо браття по духу”, – спогади Ігоря Мазура на псевдо Тополя про війну 1993 року                  

за цілісність Сакартвело 
• “Повсякдення дев’яностих: повальна корупція та криміналітет”, – розповідь Андрія          

Пастушенка 
• Фільм “Хочеться чуда і трішки вина” Тані Бабутіної про мандрівників з України  
• “Ми розвінчали міт, що здобутками революції користуються тільки негідники”, – Ірма            

Самніашвілі, Віктор Ґурджія та інші про Трояндову революцію і реформи, що докорінно змінили             
Сакартвело 

• Вірш Ліни Костенко “Хочеться чуда і трішки вина” читає Галина Стефанова, лауреат             
премії імені Василя Стуса 

Модерує Антоніна Пипко – кураторка заходу, заступник генерального директора із          
загальних питань Національного музею Революції Гідності 
 
Читайте цей анонс на сайті Музею Майдану та в мережі Facebook. 
  
Звертайтеся за додатковою інформацією:  
 
0986611833, 0962133390 – прес-служба Національного музею Революції Гідності 
0962842807 – Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану 
 
Організатори:  
 
Національний музей літератури України та Національний музей Революції Гідності. 
 

Facebook   Іnstagram   Twitter   YouTube   Soundcloud  
maidanmuseum.org 

http://maidanmuseum.org/uk/node/694
https://www.facebook.com/events/561946227655885/
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
http://maidanmuseum.org/

