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Американська журналіст-
ка Маюмі Маруяма почала 
читати лекції з міжнародної 
журналістики для студен-
тів журфаку ОНУ. Заняття 
відбуваються англійською 
мовою. Планується, що лек-
ції проходитимуть щочет-
верга об 11.00. Тому долучай-
тесь уже наступного тижня!

Пані Маруяма прочитає 
курс з міжнародної журналі-
стики, де розкаже про базо-
ві навички, які необхідні для 
того, аби створювати про-
фесійні тексти, а також – про 
свій досвід роботи в міжна-
родній японській телекомпанії 
NHK. Курс складається з 5+ 
зустрічей, на якому студенти 
навчаться бути конкуренто-
спроможними на зовнішньому 
ринку. Майбутні журналісти 
не лише опанують різні тех-
нічні навички, але також кори-
стуватимуться різноманітними 
інструментами та ресурсами 
для отримання потрібної ін-
формації та створення текстів.

На першій зустрічі розмо-
ва розпочалася із нагальної 
проблеми для журналісти-
ки: у якому стані наразі зна-
ходиться свобода преси та 
чи довіряють ЗМІ у США та 
Україні. За даними дослід-
ження Internews, рівень довіри 
до ЗМІ в українців падає на 
4-5% щороку, сягнувши по-
значки в 54%. Маюмі Маруяма 
пов’язує це з великою кількіс-
тю ЗМІ, що належать «зацікав-
леним особам» – бізнесменам, 
політикам тощо та одночасно 
з малою кількістю або повною 
відсутністю громадських ЗМІ. 
Також Маюмі розповіла про 
власний досвід висвітлення 
президентської гонки в США, 
проблеми під час неї та пе-
решкоджання їхній діяльності.

На першій лекції сту-
денти навчаться «про-
давати» свої ідеї для ма-
теріалів своїм редакторам.

Соціальні мережі стали 
невід’ємною частиною роботи 
журналістів у всьому світі, зо-
крема й в США. Департамен-
ти поліції та державні служ-

бовці часто використовували 
Twitter і Facebook, особливо 
впродовж останніх кількох ро-
ків, щоб швидко поширювати 
інформацію. Тож на наступ-
ній лекції студенти навчаться, 
як використовувати та аналіз-
увати заяви різних офіційних 
служб із Твіттеру та Фейсбуку.

Далі разом з лектором сту-
денти спробують зрозуміти, як 
з-поміж купи історій знайти ту, 
що буде цікава вашій аудиторії.

Сполучені Штати – це краї-
на, у якій мешкають іммігран-
ти з різних країн. Важливо 
розуміти, як подавати інфор-
мацію та працювати з людьми, 
які мають інше культурне по-
ходження. Тож на третій лекції 
з курсу студенти зрозуміють, 
як ефективно та швидко збира-
ти інформацію в таких умовах.
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Для цікавого викладу 

історій нам нерідко потрібні 
цікаві герої. Тож на четвер-
тій лекції студенти навчаться, 
як правильно обирати героїв, 
аби зберігати баланс і водно-
час робити матеріал цікавим.

Що про це думають 
студенти та викладачі?

«Особисто мені цікаво 
зрозуміти, чим американсь-
кий  підхід до журналістики 
відріз    няється від нашого. 

Наприклад, у нас дуже ба-
гато уваги приділяється жан-
рам та різним їхнім підвидам, 
а в них це не так. Або ж у нас 
більше говорять про соціальну 
важливість теми, а для них та-
кож суттєво знати, як цю тему 
продати аудиторії. А ще, зви-
чайно, цікавий досвід пані Ма-
руями. Наприклад, історії про 

те, як вона висвітлювала пе-
редвиборчу кампанію Клінтон 
і Трампа. Тому я дуже радію 
можливості почути про важ-
ливі речі щодо журналістсько-
го фаху від такої компетентної 
та харизматичної спікерки», – 
ділиться доцент кафедри жур-
налістики, реклами та медіако-
мунікацій Наталія Стеблина.

«Лекції дуже подобають-
ся. Особисто мені вони дають 
можливість не просто під-
тягнути свій рівень англійсь-
кої, а й побачити зовсім ін-
ший погляд на журналістику. 
Все ж таки це інша культура. 
До того ж мені дуже цікавий 
досвід роботи пані Маруя-
ми в міжнародній журналі-
стиці», – запевняє студентка 
2 курсу Єлизавета Бабиніна.

Хто така лектор-
ка Маюмі Маруяма?

Маюмі Маруяма – аме-
риканська та японська жур-
налістка родом з Мічігана, яка 
спеціалізується на телевізійній 
міжнародній журналістиці. 
Пише про справи в Америці 
для японської аудиторії, пра-
цювала на телекомпанію NHK, 
а також викладала продюсу-
вання фільмів та журналісти-
ку. Зараз Маюмі – волонтер-
ка Корпусу Миру в Україні.

«Викладання журналістики 
студентам було важливим для 
мене у двох аспектах: сприяти 
розвитку українського суспіль-
ства через свої розповіді та для 
власного розуміння україн-
ської культури. Я не тільки 
сподіваюсь допомогти студен-
там створити гарний контент, а 
й зрозуміти для себе, які теми 
цікаві та корисні для українців 
сьогодні. Після першої лекції я 
зрозуміла, що студенти справді 
думають про свою країну. Я ж 
сподіваюсь допомогти студен-
там знайти спосіб поділитися 
їхніми думками з іншими», – 
запевнила Маюмі Маруяма.

Дмитро Тельпіс

Американська журналістка розпочинає курс лекцій на журфаці ОНУ

Студентський простір



  Президент України Петро По-
рошенко підписав законопроект 
№6109 «Про створення рівних 
умов й можливостей для служби 
чоловіків та жінок у Збройних си-
лах України». За новим законом, 
жінки й чоловіки будуть однако-
во проходити строкову службу. 
Винятком будуть лише ті випад-
ки, які передбачені законодавст-
вом про охорону материнства та 
дітей. Президент зауважив, що 
це  крок на шляху боротьби з ген-
дерною нерівністю. 

   Проблема нерівності жінок 
та чоловіків дуже гостра в наш 
час; формується вона ще в ди-
тинстві, коли батьки нав’язують 
дітям стереотипи: різна манера 
говорити, звертатися до немов-
лят; підбір різних іграшок, ко-
льорів для дітей. Малюкам не 
дають змогу самим обрати, з чим 
гратися, а купують лише те, що 
вважається нормою: для дівчат 
– ляльки, набори стиліста, перу-
каря, набори для малювання; для 
хлопчиків – машинки, конструк-
тори, інтелектуальні ігри тощо.

   Таким чином створюються 
гендерні стереотипи – уявлен-
ня про те, якими мають бути та 
як поводитися особи різних ген-
дерів. Тобто у чоловіків та жінок 
є певний набір очікуваних зразків 
поведінки, норм, яких вони ма-
ють дотримуватися в суспільстві. 
«Люди навіть не замислюються 
над тим, чи є різниця між термі-
нами «стать» і «гендер», а вона є. 
«Стать» – біологічна реальність, 
а «гендер» – культурне й соціаль-
не поняття, яке означає набір со-
ціальних ролей для чоловіка та 
жінки», – пояснює голова непри-
буткової громадської організації 
«Студена», Анастасія Мельни-
ченко. 

    Анастасія займається втілен-
ням культурно-просвітніх пра-
возахисних проектів та працює 
над зниженням агресивності і 
нетерпимості в суспільстві, про-
суванням ідеї рівності прав та 
можливостей людей, незалежно 
від їх статі, раси, віросповідан-
ня. Однією з галузей, якій екс-
перт приділяє найбільшу увагу, є 
«гендерна рівність». Це проекти, 
спрямовані на встановлення рів-
них прав і можливостей жінок і 
чоловіків в Україні; проекти зад-
ля уникнення сексизму і статевої 
нетерпимості.

    Голова «Студени» поясни-

ла, що після стереотипів, які 
нав’язують в дитинстві, панують 
переконання про хобі та професії. 
Суто жіночою роботою вважа-
ють прибиральницю, няню, се-
кретарку, виховательку, а суто 
чоловічими – водія, будівельни-
ка, пожежника. Це призводить 
до горизонтальної сегрегації, яка 
означає різницю в оплаті. 

    Тетяна Жук, студентка 4-го 
курсу Одеського національного 
університету імені І. І. Мечни-
кова коментує: «Безумовно, ген-
дерні стереотипи в сучасному 
суспільстві діють! По-перше, це 
виявляється в тому, що жінок поз-
бавляють можливості працювати 
за професіями, які вважаються 
суто чоловічими, як-от моряки, 
військові, міліціянти. Навіть є 
така думка, що «жінка на кораблі 
– до біди», проте я можу навести 
багато прикладів дівчат, які по-
при все стали капітанами та ма-
ють професійні успіхи кращі, ніж 
чоловіки. Також мене обурює те, 
що при однаковій посаді на ро-
боті та тих же обов’язках жінки 
отримують заробітню платню 
значно нижчу». 

    За дослідженнями Mastercard, 
в середньому жінки отримують 
заробітню платню на 22% мен-
ше, ніж чоловіки. Розрив в оплаті 
у сфері культури і розваг – 34%, 
промисловості – 32%, фінансової 
діяльності – 29%.

    Зважаючи на стереотипи, 
які суспільство нав’язує жінкам, 
деякі бояться навіть почина-
ти підприємницьку діяльність, 
оскільки вона вважається суто 
«чоловічою справою». Mastercard 
Index of Women Entrepreneurs – 
дослідження Mastercard у 2017 
році, яке було проведено в 57 
країнах, з’ясувало причини стра-
ху жінок займатися бізнесом: 
відсутність віри в себе; суспіль-
ний осуд; обмежений доступ до 
фінансових послуг.

    Аналіз на основі відкритих 
даних ЄДРПОУ демонструє, що 
лише 4% жінок і 8% чоловіків 
хочуть , аби їхнім керівником 
була жінка. Це говорить про вер-
тикальну сегрегацію: керівні по-
сади займають, в основному, чо-
ловіки. У ВРУ працює лише 12% 
жінок від загальної кількості 
депутатів; в державних службах 
нижні категорії займають пере-
важно жінки, а вищі – чоловіки. 

  Ще однією проблемою гендер-
них стереотипів, на думку лідера 

руху «Femen» в м.Кременчук, 
Ганни Аляйн, є вимоги до кра-
си. Дівчина неодноразово брала 
участь в демонстраціях з бороть-
би за права жінки та намагалась 
донести свою позицію про те, що 
телебачення, інтернет дають чіт-
кий стандарт зовнішності, якому 
жінки намагаються відповідати: 
постійно худнуть чи набирають 
вагу, витрачають безліч грошей 
на косметику, вдаються до ес-
тетичної хірургії. Таким чином, 
щорічний дохід в Україні ком-
паній зі схуднення – 33 млрд 
доларів, косметичних – 20 млрд 
доларів, естетичної хірургії – 300 
млн доларів.

  «Я проти того, аби вимоги до 
краси були настільки кардиналь-
ними. Більше того, у сучасно-
му суспільстві їх взагалі не має 
бути. Кожна людина – індивіду-
альність, яка повинна розвивати 
себе, самовдосконалюватися як 
розумово, так і фізично, проте 
не підганяти себе під стандарти 
краси, які нав’язує соціум», –  за-
певняє Ганна Аляйн.

   На сьогодні, позиції україн-
ців розділились на декілька бе-
регів: одні переконані, що жінок 
принижують, деякі взагалі не по-
мічають гендерної нерівності, а 
інші – лояльно ставляться до чіт-
кого розмежування соціальних 
ролей для жінок та чоловіків. Ан-
дрій Федоров, студент 3-го курсу 
Одеської національної морської 
академії стверджує: «На мою 
думку, гендерна нерівність – не 
погано, оскільки біологічно ми 
різні, тому й соціальні ролі авто-
матично повинні бути різними. 
Не уявляю я мініатюрну дівчину, 

яка з пожежі врятує та винесе на 
руках людей. Звичайно, є стерео-
типи, які ображають жінок, про-
те це не означає, що слід взагалі 
агресивно бути налаштованими 
на будь-які інші розмежування за 
гендером».

  Лікар-психолог, Кодак Ок-
сана Вікторівна пояснює: «На 
мою думку, не слід так активно 
боротися за рівність жінок та чо-
ловіків. Зараз дівчата працюва-
тимуть шахтарями, будівельни-
ками, пожежниками, а що далі? 
Потім відмовлятимуться народ-
жувати дітей, тому що цього не 
роблять чоловіки?»

   Отже, ставлення до гендер-
них стереотипів різне: від схва-
лення та сприйняття до обурення 
та спроб їх знищити. Безумовно, 
скільки людей, стільки й думок, 
тому кожен повинен самостійно 
визначити для себе, чи погод-
жується він зі стереотипами чи 
готовий їх ламати. Головне – не 
забувати про мораль, етикет та 
повагу один до одного та від-
стоювати свою позицію гідно за 
принципами й нормами поведін-
ки в суспільстві. Безумовно, не 
можна закривати очі на пробле-
му, про це слід говорити на теле-
баченні, радіо, писати в газетах, 
проводити інформаційні ком-
панії та долучатись до громадсь-
ких організацій, які цим активно 
займаються. Найлегше, що може 
зробити кожен з нас, – бути більш 
толерантними один до одного та 
втручатись у ситуації, в яких ми 
стаємо свідками гендерної нерів-
ності. 

Олена Таранова
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На початку 2018 року прези-
дент України Петро Порошенко 
підписав закон «Про протидію 
домашньому насильству». Згід-
но з цим законом, тепер насиль-
ство в сім'ї криміналізоване, в 
університетах і старшій школі 
проводяться роз'яснювальні 
бесіди, щоб учні/студенти зна-
ли, як поводитися, якщо потра-
плять у ситуацію, пов'язану з 
насильством. Але, незважаючи 
на те, що закон набув чинності, 
питання насильства залишаєть-
ся актуальним і досі.

Насильство проти жінок є 
одним з найбільш розповсюд-
жених і прихованих порушень 
прав людини. Згідно з даними 
статистики УНIАН, таке на-
сильство відбувається в кожній 
четвертій українській родині, i 
в 70% випадків жертвами є жін-
ки. Кiлькicть випадків побиття 
жінок їх партнерами становить, 
за наявними даними, 16 тисяч 
на день.

Ідеал сімейного життя – це 
любов, теплота відносин та 
взаємоповага. Насправді ж у 
сім'ях спостерігаються різно-
манітні форми агресії. Сильна, 
здорова сім'я завжди була за-
порукою того, що в держави є 
майбутнє. Тому вирішення цієї 
проблеми є одним з основних 
завдань сімейної політики.

«Насильство в родинi, на 
жаль, зустрiчається часто, 
як показує практика. Кожен 
день доводилося приймати, як 
мінімум, п'ять осiб з цією про-
блемою. Дорослі жінки й зов-
сім молоді дівчатка, студентки, 
з синцями та подряпинами по 
всьому тілі, зі струсом мозку, 
а іноді з переломами деяких 
кінцівок. За шість повних ро-
ків роботи в експертизі поміти-

ла, в 30-40% випадків жертви 
отримували високий ступінь 
тяжкості», – ділиться колишній 
одеський судмедексперт Саль-
нiкова Тетяна.

Актуальність профілакти-
ки жорстокого поводження з 
жінками пов'язана з тим, що 
насильство стосовно жінок чи 
нехтування їхніми основними 
потребами негативно вплива-
ють на психологічний стан всієї 
родини, порушують її соціальну 
стабільність, породжують жор-
стокість і неадекватність усіх її 
членів. Сьогодні жiнка не досо-
лила суп, вчора яскраво нафар-
бувала губи, а минулого місяця 
затрималася на роботі на дві го-
дини. Список «неправильних» 
учинків збільшується, психо-
логічний тиск зростає. Що це 
– поганий характер чоловіка? 
Нещаслива доля? Причина на-
сильства приховується у вну-
трішніх психологічних пробле-
мах чоловіка й самої жінки. Не 
кожна жінка зазнає насильства 
в сім'ї. Цей трагічний сценарій 
розвивається тільки в разі наяв-
ності в кожного партнера пев-
них властивостей, закладених 
природою.

«Найважливiше, що жінки 
бояться захищатися, знаходять 
виправдання гвалтівнику, іноді 
їх переконують, що вони самі 
винні й самі спровокували на-
сильство, іноді насильство на-
стільки невидиме й витончене, 
що тільки через деякий час по-
чинаєш відчувати, що щось не 
так. Насильство стосовно жiнки 
– це не норма суспільства, і ця 
проблема буде вирішена, коли 
кожна жінка буде знати, що здат-
на відмовитися від таких відно-
син. Насилля в сім'ї – це завжди 
найгірший сценарій, який може 

розвиватися в родині. Щоб ви-
рішити проблему насильства в 
сім'ї, потрібно знати, що багато 
що залежить і від психологіч-
ного стану жінки. З боку часто 
здається, що вона отримує певне 
задоволення від таких відносин, 
провокує чоловіка на жорстоке 
ставлення. Така жінка несвідо-
мо шукає насильства в родинi і 
з тисячі чоловіків вибере сади-
ста чи тирана. А він знаходить 
свою жертву», – каже полтавсь-
кий психолог Онацко Наталiя, 
автор антистресових програм та 
проекту щодо зниження агресії 
в школах України.

Чоловіча жорстокість сто-
совно жінок у різних формах 
спостерігається в усіх групах 
населення: в сім'ях з різним со-
ціальним статусом, рівнем жит-
тя і рівнем культури. Зокрема, 
респонденти з робочих прошар-
ків частіше відзначають прояв 
різних форм фізичного насиль-
ства в їх сім'ях, причому рівень 
«твердих» форм насильства в 
них у п'ять разів перевищує 
середній, стверджує видання 
«Подробиці».

В більшості випадків від на-
сильства страждають дівчата від 
18 до 23 років, іншими словами 
– молоді студентки, які ще не в 
силах подбати про себе повною 
мірою.

«Я почала жити в цивільно-
му шлюбі, коли мені виповни-
лося 20 років. Прожила так два 
роки, тому що не змогла більше 
терпіти. Мій молодий чоловік 
змінився не в кращій бік. Почав 
кричати на мене з приводу і без 
приводу, постійно контролюва-
ти, міг підняти на мене руку, але 
це ще півбіди. Більше гнітило те, 
що як особистість мене зовсім 
не поважали. Часто лунали сло-
ва про те, що без нього «ніхто» і 
«ніщо», що живу в його кварти-
рі й за його рахунок (хоча з гро-
шима мені допомагали батьки). 
Було складно розірвати такі сто-
сунки, тому що здавалося, що, 
дійсно, це єдиний чоловік, який 
мене покохав; що я настільки 
нікчемна, що якщо розлучуся 
з ним, то все подальше життя 
проживу одна. В якийсь момент 
стало неможливо терпіти, і було 
вже все одно: залишуся сама чи 
ні. Головне, що сама буду відпо-

відати за своє життя, і ніхто біль-
ше не посміє тиснути на мене як 
фізично, так і емоційно. Дівчат-
кам, які потрапили в аналогічну 
ситуацію, раджу не чекати, що 
ваш «улюблений» виправиться 
і почне поважати вас. Подумай-
те, чи потрібна вам людина, яка 
принижує вас і ваші права? Я 
ніколи не пошкодую про свій 
вибір», — сказала випускниця 
Юридичної Академії, 1995 року 
народження (дівчина побажала 
не розголошувати своє ім'я).

На жаль, в Одесі не так бага-
то організацій, в яких серйозно 
займаються питанням насильст-
ва в родинi та захисту прав жі-
нок, проте вони все ж є. Дівчата 
й жінки можуть знайти захист 
і допомогу в таких службах, 
як «Одеський центр сімейно-
го права», «Одеський міський 
центр соціальних служб для 
родини, дітей та молоді», а та-
кож «Управління соціального 
захисту населення Київського, 
Приморського та iнших районiв 
мiста». 

Насильство в родинi – про-
блема масштабного характеру, 
яка може привести до неми-
нучих наслідків, а саме: до ле-
тальних наслідків (як у вигляді 
вбивства, так і самогубства), 
важких травм (і фізичних, і пси-
хологічних), а також до таких 
явищ, як депресія, посттрав-
матичний стресовий розлад та 
інші тривожні розлади, пробле-
ми зі сном і розлади харчової 
поведінки. Дівчата й жінки по-
винні знати свої права, не боя-
тися говорити про таку серйоз-
ну проблему, але найголовніше 
– не повинні боятися розрива-
ти відносини з людиною, яка 
нехтує нею як особистістю. 
Потрібно пропагувати гендер-
ні норми, засновані на принци-
пах рівноправності;  проводити 
інформаційно-роз'яснювальну 
роботу, переконуючи в непри-
йнятностi насильства стосовно 
жінок і необхідності протидії 
такому насильству; стежити 
за таким важливим питанням 
(за допомогою опитувань, спе-
ціальних служб) і накопичувати 
дані про ефективні методи його 
вирішення.

Єлизавета Мгебришвілі 
Фото: www.bbc.com/russian/news
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Новий сезон баскетбольної Суперліги інтригує непередба-
чуваністю та підзабутою конкуренцією. “Одеса”, що минулого 
року вилетіла в ¼ плей-офф раунду, виграла передсезонні тур-
ніри в Миколаєві та Запоріжжі, чим продемонструвала рішучі 
наміри вклинитись у боротьбу “Черкаських Мавп”, “Дніпра” та 
“Хіміка” за чемпіонство. 

Головним творцем успіхів команди є головний тренер Олег 
Юшкін. Легенда команди і як гравець, і як тренер. Він народив-
ся в Росії, баскетбольно сформувався в Білорусі, а реалізувався і 
продовжує вести місцеву команду до перемог уже в Одесі. “Так 
вийшло, що з Росії я поїхав з батьками ще зовсім дитиною. Бі-
лорусь я залишав теж у ще дуже юному віці. А ось ті рішення, 
які я приймав самостійно вже в зрілому віці, все говорили на 
користь Одеси. Одеситом себе називати не хочу — щоб не обра-
зити корінних жителів цього міста. А ось патріотом Одеси можу 
себе назвати зі стовідсотковою впевненістю!” — стверджує сам 
Юшкін.

Ми поговорили з Олегом Олександровичем про турнірні ам-
біції, літнє міжсезоння та збірну України з баскетболу.

Передсезонна підготовка

• На передсезонних турнірах було помітно, що в “Одесі” 
найлегше пройшла акліматизація легіонерів. Наскільки 
важливий фактор швидкої адаптації іноземців для успішної 
гри у Суперлізі? Особисто Вам комфортніше працювати з 
баскетболістами з пост-радянського простору чи  американ-
цями?

• Думаю, що від адаптації залежить не менше 60% від за-
гального успіху виконавця в Україні. 

Мені комфортніше працювати з професіоналами (сміється). З 
особистого досвіду можу сказати, що люди трапляються різні. 
Наприклад, Джастін Лав. Баскетболістів такого рівня професіо-
налізму та людських якостей я зустрічав надзвичайно мало. 
Водночас були виконавці й з пострадянського простору, до яких 
виникало багато питань. 

• Головними причинами підписання латвійців Хелмані-
са, Вітолса та Шеляковса стали відсутність мовного бар’єра 
та легкість залучення у вже готовий склад?

• Головною причиною стали їхні амбіції. Скажу окремо по 
кожному з них.

Вітолс провів непоганий сезон у не найкращій команді в Латвії 
й у нього були пропозиції від багатьох сильних клубів. Напри-
клад, “Вентспілса” (чемпіон Латвії - прим.). Але роль 2-го-3-го 
розігруючого хлопцю не підходить. Для людини на першому 
місці стоїть максимальна задіяність у результатах команди.

Хелманіс провів 2 роки у Лізі ВТБ (один із найсильніших єв-
ропейських чемпіонатів — прим.). Але 12-14 хвилин, навіть у 
сильній лізі, йому мало. Людина хоче відчути впевненість, яку 
він втратив, виконуючи другосортну роль в команді. 

Шеляковс вже грав в “Одесі” 5 років тому. С того часу він 
лише додав, Андрій правильно розуміє свої сильні сторони й 
продовжує їх розвивати.

• Після передсезонних турнірів складається враження, 
що цьогорічна Суперліга стане більш конкурентоспромож-
ною та менш диференційованою між лідерами та аутсайде-
рами. Погоджуєтесь?

• Так, після складних економічно і кадрово сезонів (з 2014 
року — прим.) чемпіонат стає все більш боєздатним. Думаю, в 
сезоні 2018/2019 кожен зможе обігрувати кожного. Якби сьогод-
ні мене попрохали розставити команди за фінальними місцями 
або назвати лідируючу четвірку - я б за це не брався, бо для мене 
це також загадка.

Збірна України

• Оцініть виступ збірної України у вересневому відбір-
ковому вікні. Чи була поразка чорногорцям для Вас неочіку-
ваною?

• Розумієте, європейський баскетбол став надто непередба-
чуваним. Гра збірних вирівнялась, тож казати про фаворитизм 
однієї команди однозначно не варто. 

Так, поразка чорногорцям мене здивувала. Сюрпризом стала 
над вдала гра двох гравців (Івановича та Дублевіча — прим.).

• Чи залишилися шанси на вихід на Євробаскет?
• Після поразки від чорногорців шанси сильно впали. Але 

я прекрасно пам’ятаю ситуацію, коли ми у в останньому мат-
чі відбору на Євробаскет-2015 вдома поступилися словенцям і 
поверталися додому (Юшкін в той час був помічником Євгена 
Мурзіна в збірній — прим.). Аби пройти далі нам були потрібні 
перемоги білорусів над португальцями та німців над австрійця-
ми, ще й необхідну різницю очок потрібно було зберегти. Нам 
тоді пощастило, тож і зараз все може бути. Поки є математичні 
шанси — за кожне очко треба боротися.

• У пресі зараз багато розмов про необхідність змін у тре-
нерському штабі збірної. Тренер — причина невдач збірної в 
цьому відбірковому циклі?

• Моя позиція — якщо тренеру довірили посаду, то задача 
усього баскетбольного кола (вболівальники, ЗМІ) підтримувати 
його. Так людині буде легше працювати. А в нас людина ще не 
зіграла жодної гри, а в ЗМІ його вже починають поливати бру-
дом. Я розумію, що в нас країна чемпіонів світу по наданню по-
рад, проте варто Мурзіну дати час.

        “Палац Спорту”

• У квітні цього року голова Одеської ОДА Максим Сте-
панов представляв проект реконструкції “Палацу спорту”, 
що містив в собі ремонт баскетбольної арени. Чи звертався 
хтось з ОДА до керівництва “Одеси”?

• Думаю, що до президента клуба зверталися з пропозиція-
ми, але точно я про них не знаю. Я чую розмови про реконструк-
цію “Палацу” з 1995 року, був і фундамент залитий, але віз і нині 
там.

• Команда хоче туди повернутися?
• Не обов’язково у “Палац спорту”. Хочеться, аби у місті 

була сучасна баскетбольна арена на 3 і більше тисяч осіб. Нещо-
давно були на турнірі в Запоріжжі, в оновленому палаці спор-
ту “Юність”, там блискучий зал, відремонтований надзвичайно 
швидко. Хочеться лише поаплодувати людям, які втілили цей 
проект.

Олег Міщук

Фото: официальний сайт ФБУ 
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Україна завжди була багата 
на таланти, але мала тенден-
цію втрачати їх у вирі неод-
нозначного суспільного жит-
тя, тому й не дивно, що до нас 
тільки зараз, у роки такої собі 
«культурної незалежності», 
доходить інформація про спів-
вітчизників, які досягли неа-
бияких висот за кордоном.

  Саме для обізнаності мо-
лоді й була проведена лекція 
Євгена Деменока  «Із Одеси – 
у Париж», у якій мистецтвоз-
навець (за словами директора 
Одеського художнього музею 
Олександра Ройтбурда) друг 
музею, ентузіаст, історик, мав 
на меті донести до людей різ-
них вікових груп інформацію 
про відомих митців-одеситів, 
їхні здобутки та життя за кордо-
ном. Лекція про життя та творчі 
здобутки у Франції художників 
Соні Делоне, Володимира Ба-
ранова-Россіне та Давида Вид-
гофа, творчість яких розпочала-
ся в Одесі, відбулася 6 жовтня 
в Художньому музеї. На заході 
було присутньо багато людей 
різного віку: від молодих лю-
дей до більш зрілого покоління. 
Слід зазначити, що більшість 
присутніх складали жінки, і ось 
як про це висловився Деменок: 
«Просто неймовірно чудове 
співвідношення на лекції, таки 
90% на 10%. Чарівна половина 
людства в більшості!» 

   У ході опрацювання ма-
теріалів з`ясувалось, що ху-
дожниця-одеситка Соня Дело-
не, після добуття мистецької 
освіти  в 1905 році та прочи-
тання книги Юліуса Мейєра-
Грефе «Мане і його коло» вирі-

шила переїхати до Парижа, як 
до центру мистецтва. Згодом 
там вона розкриває свої талан-
ти й стає основоположницею 
орфізму –  напряму, у якому 
поєднуються музика й обра-
зотворче мистецтво. Більше 
того, творчіть Соні, за словами 
Деменока, гостроактуальна й 
зараз, бо вона не тільки талано-
вита художниця, а й модельєр, 
яка працювала над розвитком 
тодішніх модних тенденцій. 
Лектор наголосив: «Міжвоєн-
на мода була натхненна Со-
нею». Крім того, Соня Делоне 
досягла найбільших успіхів 
серед вищезазначених худож-
ників, вона перебувала в зеніті 
слави до самої смерті.

    Володимир Баранов-Рос-
сіне – митець, який теж під час 
подорожі Європою вирішив 
зупинитися в самому епіцен-
трі творчого життя в Парижі, 
вбачаючи там неодмінний роз-
виток, особливо після свого 
вступу до так званого товари-
ства паризького дому «Вулик». 
Значний вплив на його твор-
чість мало подружжя Делоне, 
з якими Володимир товари-
шував, тож не дивно, що він 
теж є досить успішним саме в 
мистецькій течії орфізму. Ба-
ранов-Россіне був ще й скуль-
птором. «У скульптурному 
мистецтві він був новатором», 
– зазначає Деменок. – Хоч 
часто вправлявся в багатьох 
стилях, але завжди залишався 
впізнаваний у всіх картинах».   

Давид Видгоф перші на-
вички живописця отримав в 
Одеському художньому учи-
лищі, а пізніше вдосконалив 

в Академії мистецтв у Німеч-
чині (м. Мюнхен). Після цього 
переїхав до Парижа з метою 
отримувати високу заробітню 
платню за власні ілюстрації 
для журналів та газет. «Вид-
гоф займався також і дизай-
ном самих видань, формував 
обкладинки, додавав графічні 
зображення», – говорить Де-
менок. Хоч його стиль і відріз-
нявся від митців, про яких зга-
дано вище, але лектор не міг 
не включити Видгофа, тому 
що він – «одеський парижа-
нин»,  котрий досяг успіху в 
мистецтві саме за кордоном, 
залишаючись у ролі інкогніто 
вдома.

     На сьогодні тема такої 
собі «творчої еміграції» є дуже 
актуальною, тому що молодь 
нашої країни під час вибору 
місця для реалізації своїх та-
лантів надає перевагу закордо-
ну. Це підтверджують слухачі 
лекції. Юлія Гвардіярова, мо-
лодший науковий співробіт-
ник музею, пояснює різницю 
в причинах еміграції тоді й за-
раз: «Раніше молоді люди пе-
реїжджали до Парижа, бо він 
був найголовнішим осередком 
художньої тусовки й просуван-
ня митців у світі. Сьогодні у 
нас в країні просто немає пер-
спективи розвитку своїх здіб-
ностей, тому світові мистецькі 
організації нерідко надають 
так звану руку допомоги. Але 
я не згодна з тим фактом, що 
зовсім ніхто не повертається 
після навчання додому, відда-
ючи набуті знання на користь 
інших держав. Багато хто 
адаптує знання та навички тут. 

Звісно, творчим людям задля 
натхнення потрібно завжди 
подорожувати, у цих потугах 
їх слід зрозуміти».

      Ірина Соколова, пра-
цівник Одеського художнього 
музею, колишній викладач му-
зики та співу, режисер за про-
фесією: «Покоління, яке вже 
отримало мистецьку освіту на 
теренах нашої країни, виїжд-
жає через те, що в нас немає 
достойної оплати творчої пра-
ці. Мистецтво, як інша праця, 
повинно бути оціненим. Для 
створення шедеврів митці по-
винні надихатися, ходити в 
музеї, театри, на різні вистав-
ки та оперети, отримувати 
спілкування та насолоду, а на 
це потрібні звісно неабиякі 
кошти, тож еміграція – вихід із 
складної ситуації буденності».

     Таким чином, лекція про 
«одеських парижан» чітко ия-
вила проблему мистецької 
еміграції молоді з метою роз-
витку здібностей та талантів. 
Проблема переїзду молодих 
людей в інші країни була й 
раніше, проте наразі вона інак-
ше сприймається суспільством. 
Населення підтримує самов-
досконалення та саморозви-
ток наших співвітчизників за 
кордоном. Головне побажання 
молодим людям – не забувати 
Батьківщину та повертатись 
на рідну землю й поширювати 
свою творчість серед українців.

Катерина Кравець

Одеські парижани
Культурний простір

Фото: odessa.carpe-diem.events
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Instagram — не просто 
соцмережа, де можна обмінюва-
тися фото та відео, а й простір 
для самовираження й творчої 
діяльності. З кожним роком все 
рідше постає питання: «Чи ко-
мунікуєш ти в соціальних мере-
жах?», бо всі, хто має смартфон, 
так чи інакше, хоча б десь, але 
зареєстровані.

 Facebook, Twitter, You Tube, 
Вконтакте, Ask.fm та ще дуже 
багато «відбирачів твого часу» 
щохвилинно набирають попу-
лярності  —  століття техноло-
гій, що поробиш. 

На сьогодні однією з найпо-
пулярніших соціальних мереж 
є саме Instagram через те, що 
він дає всі можливості для роз-
витку й просування особистого 
бренду/послуги/товару. Багато 
лайків та підписників дозволяє 
заробляти чималі гроші завдяки 
рекламі у своєму профілі. Круті 
бренди ладні платити тисячі 
гривень заради розкрутки своєї 
продукції, у результаті чого 
більшість аккаунтів намагаєть-
ся привернути до себе увагу, 
аби отримати «легкі гроші». 

Як тільки люди не намагають-
ся вирізнитися своїм профілем 
серед інших!  Найпопулярні-
шими є профілі, що змушують 
мурашок пуститися по шкірі 
користувачів. Йдеться про жанр 
«ASMR», який розшифровуєть-

ся як «автономна сенсорна ме-
ридіональна реакція». Якщо 
простіше, ASMR – приємні зву-
ки, шепіт або спостереження за 
процесом розслаблення. Це мо-
жуть бути дотики до кінетично-
го піску, подріблення мила чи 
гра зі слаймом (лизуном). За-
звичай, на такі профілі підписа-
но більше 200 000 людей, серед 
них є: @soap.asmr.us (429 
тис.) @april.asmr (353 тис.)

Деякі створюють профілі 
своїм домашнім тваринам, де 
господарі в пості розписують 
життя улюбленця нібито він є 
автором, підкріплюючи інфор-
мацію професійними оригі-
нальними фото.

 Наприклад, @yulia_and_
maximus (62 тис.) @mensweardog 
(356 тис.)

 Профілі «лакшері-котиків» 
із золотим ланцюгом на шиї та 
доларами, на яких він дрімає, 
набирають більше 150 тисяч 
фоловерів. Навіть є сторінка зі 
світлинами чоловіків, які чека-
ють на своїх жінок під час шо-
пінгу. Ідеї та креативність, дійс-
но, зашкалює.

Але найбільше хочу зверну-
ти увагу на профілі «начебто 
людей». Складно? Зараз пояс-
ню. Цифрові образи з гарними 
зачісками, людськими рисами 
обличчя, стилем, та найголов-
ніше — з ідеями та життєвими 

позиціями. Цікаво, правда? За-
ходиш на сторінку @lilmiquela 
дев’ятнадцятирічної дівчи-
ни з веснянками та виразною 
зовнішністю, читаєш про со-
ціальні проблеми під світли-
нами, поважаєш за те, що вона 
виступає проти расизму, от-
римуєш естетичну насолоду 
від вишуканого одягу відомих 
брендів на ній, а потім вияв-
ляється, що це віртуальна мо-
дель, за «життям» якої слідкує 
1,4 мільйони людей. Модель, 
яку просто намалював графіч-
ний дизайнер та просувають її 
рекламний агент і менеджер.

Ліл Мікела – не єдиний витвір 
мистецтва, є також @shudu.gram  
(Шуду Грем) — темношкіра мо-
дель з гарними довгими ногами 
та стрункою фігурою, яку ство-
рив фешн-фотограф Кемерон-
Джеймс Вілсон. Такі образи 
для втілення краси виявилися 
настільки людиноподібними, 
що багато підписників навіть не 
здогадуються, що це є цифрові 
моделі.

Сашко Кульчицький — пси-
холог, медіа-активіст, піар-ме-
неджер зі комунікацій висловив 
свою думку з приводу вірту-
альних моделей, чим вони так 
цікавлять людей та чи зможуть 
роботи замінити реальних бло-
герів.  «Я дещо скептично до 
цього явища ставлюся. Люди 
люблять тих, з ким можуть 
себе асоціювати, люблять гарні 

історії,  маленькі недосконало-
сті, котрі можна обговорювати, 
скандали, експресію, харизму. 
Виважений і «вилизаний» стиль 
віртуальних моделей в цьому 
плані слабший. Тому вони мо-
жуть забрати якийсь шматок 
рекламного пирога, але неве-
ликий, більшість залишиться 
за реальними блогерами. Ну, 
і зараз це хайпово, через кіль-
ка років тема стане звичною й 
привертатиме менше уваги», — 
розповідає Олександр й додає: 
«Такі моделі популярні через 
цікаву зовнішність, з різними 
рисами, що рідко зустрічаються 
в реальності. Також такі роботи 
популярні через підживлення в 
ЗМІ, що пишуть про це явище, 
привертають увагу й створю-
ють хвилю хайпу. Люди бачать, 
що це щось нове й цікаве на 
межі трендів, чому б не підпи-
сатись».

Насправді, якщо замисли-
тися, то майже всі профілі в 
Instagram, тобто наші фото й ві-
део, — це не ми, це наша вірту-
альна версія. Тому не варто все 
своє життя повністю віддавати 
віртуальному, адже час біжить, 
життя швидкоплинне й себе ре-
ального пізнати не встигнеш.

Катерина Гулінська

Начебто людина
Інтернет-простір

Фото: www.instagram.com/shudu.gram

Фото: www.instagram.com/lilmiquela
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Коли ви чуєте слово «грот», 
що воно означатиме? Навряд 
чи велична частина одеської 
історії, яку має знати кожен.

Одеський грот — не просто 
підвал-печера, а частина екс-
позиції славетного художнього 
музею.

Сам Художній музей є 
класичною дворянською са-
дибою першої половини XIX 
століття в стилі пізнього кла-
сицизму. 

Всі знають про існування 
двоповерхової експозиційної 
зали, але існує ще один по-
верх, що знаходиться під зем-
лею.

Саме в ньому раніше про-
водилися зустрічі та бали, а у 
воєнні часи грот використову-
вався як бомбосховище.

В давнину гроти зводились 
як у палацах, так і в парках. 
Під деякими одеськими пала-
цами збереглися фрагменти 
цих споруд. Грот під Художнім 
музеєм  — єдиний відкритий 
для відвідування. 

З грота можна потрапити в 
катакомби, що колись вели до 

самого Приморського бульва-
ру. Зараз, звичайно, нікого не 
пускають далі обгороджених 
меж.

«Авжеж, це дуже добре, що 
ще збереглися такі історичні 
місця, до яких можуть потра-
пити одесити та туристи, які 
приїхали до нашого міста. 
Грот з'єднує світло й темряву, 
видиме й невидиме, надзем-
не й підземне», - каже одесит 
Сергій.

 «Мені Одеса запам’ятається 
тільки цим дивовижним міс-
цем. Через декілька років, 
сподіваюсь, я зможу привезти 
сюди свою донечку Катерину й 
показати їй це місце», — мріє 
Степан зі Львова.

Сподіваємось, що одесити 
та гості міста продовжувати-
муть цікавитись непопулярни-
ми історичними пам'ятками, 
що своєю унікальністю вибу-
довують неповторну культур-
ну картину Одеси.

Юлія Кірток

Грот — реставраційний підвал чи частинка одеської історії?

Культурний простір
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