
Одесит, який змінює Україну
Культурний простір

	 Максим	 Трубніков	 	 —	 	 людина,	 яка	
слугує	 прикладом	 для	 багатьох	 громадян.	Му-
зикант,	громадський	діяч,	учитель	і	справжній	
патріот	—	 усі	 ці	 слова	 характеризують	 одну	
персону.	Саме	від	таких	людей	залежить,	яким	
буде	 майбутнє	 нашої	 країни,	 вони	 надихають	
на	великі	вчинки.
	 Ми	поговорили	з	Максим	Валерійовичем	
про	 становлення	 його	 особистості,	 творчий	
шлях	та	роботу	в	школі.

Патріотичний погляд
 
 – Сьогодні націоналістичні ідеї та пози-
ції стають все більш популярними. На кож-
ному кроці можна побачити жовто-блакитний 
стяг чи людину у вишиванці. Проте в роки ва-
шої юності були зовсім інакші думки та пріо-
ритети. Як в умовах радянського середовища 
формувався ваш характер?
	 –	 	 Переломним	 етапом	 у	 моєму	 житті	
став	1991	рік,	зокрема	здобуття	Україною	неза-
лежності.	На	той	час	мені	було	11	років.	Це	той	
момент,	коли	я	почав	шукати	себе	й	прагнув	реа-
лізуватися	в	соціумі.		Я	активно	намагався	запов-
нити	 всі	 прогалини	 з	 історії	України,	шукав	 та	
досліджував	книжки	проукраїнського	напрямку.	
Коли	мені	траплялась	хоч	якась	література	на	цю	
тему,	я	міг	годинами	не	виходити	з	кімнати.	Саме	
жага	до	цих	знань,	котрі	ми	не	отримували	в	ра-
дянський	період,	загартувала	мій	характер.
 – Напевно, було досить важко знайти 
матеріали такого характеру в роки вашої мо-
лодості. Чи були у вашому оточенні люди, які 
підтримували вас у цьому захопленні?
	 –	 	На	жаль,	 ні.	Проте	мені	 завжди	 хоті-
лося,	щоб	був	якийсь	поводир	—	людина,	яка	б	
взяла	мене	за	руку	й	навчила	усього	необхідного.	
Мої	батьки	та	вчителі	не	могли	дати	мені	ґрун-
товних	знань,	яких	я	прагнув	отримати.	Єдиним	
прикладом,	який	я	можу	навести,	є	моя	бабуся.	
Саме	 вона	 познайомила	 мене	 з	 українськими	
піснями	та	фольклором.

«Друже Музико»: нове в українській музиці
 
 –  Ви дуже талановитий музикант-вір-
туоз, співак та лідер гурту «Друже Музико». 
Як музика з’явилась у вашому житті?
	 –	 	 У	 5	 років	 мене	 віддали	 до	 музичної	
школи.	Закінчивши	клас	фортепіано,	я	одразу	ж	
взявся	за	гітару.	Ще	у	школі	був	учасником	хо-

рів	та	різних	ансамблів,	намагався	писати	перші	
свої	пісні.	А	в	11	класі	було	сформовано	перший	
повноцінний	гурт,	який	мав	назву	«Тіні	забутих	
предків».	Так,	експериментуючи	з	напрямками,	
я	у	2009	році	створив	«Друже	Музико».
 –  Ви є представниками зовсім нового 
стилю, зокрема етно-драйву. Як ви дійшли до 
такого поєднання?
 –		Кожен	виконавець	хоче	знайти	себе	та	
внести	щось	нове.	Фраза	«всього	сім	нот,	вже	все	
написано	до	нас»	точно	не	для	мене.	Спочатку	
гурт	«Друже	Музико»	представляв	собою	акус-
тичний	 квартет,	 маючи	 дві	 гітари,	 скрипку	 та	
перкусію.	Поступово	змінюючи	музичні	інстру-
менти,	ми	шукали	ту	стилістику,	яка	б	найбіль-
ше	нам	відповідала.	Таким	чином,	ми	створили	
поєднання,	в	основі	якого	лежить	українська	ме-
лодика	і	драйвовість	року	водночас.
 –  У вас є пісня «Будь з нами! Будь укра-
їнцем!». Багато прихильників вашої творчос-
ті вважають її своєрідним гаслом вашого ко-
лективу. Чи справді так?
	 –		По	великому	рахунку,	це	дійсно	прав-
да.	 Під	 цією	 назвою	 ми	 також	 випустили	 наш	
дебютний	альбом.	Дуже	прості	слова,	які	мають	
глибокий	сенс.	Саме	та	фраза,	яку	ми	хочемо	до-
нести	до	наших	слухачів	у	багатьох	піснях.	
 – Чи були у вашій професійній діяль-
ності моменти, коли вам доводилося зраджу-
вати власним принципам?
 –  Ні,	ніколи.	Я	точно	можу	сказати,	що	
я	людина	ідейна,	з	твердими	переконаннями,	і	в	
цьому	 питанні	 дуже	 принципова.	Жодні	 підку-
пи,	хабарі	чи	навіть	залякування	не	можуть	зве-
сти	мене	зі	шляху,	який	я	обрав.	
 –  За останні декілька років ви неодно-
разово гастролювали у зоні бойових дій. Чи 
плануєте ви аналогічні поїздки у цьому році?
	 –	 Безперечно.	 Наприклад,	 у	 жовтні	 на	
свято	Покрови	Пресвятої	Богородиці	ми	в	чер-
говий	раз	їздили	до	Мар’їнки,	Красногорівки	та	

Фото	надані	героєм

Розмовляв	Іван	МЯГЧЕНКОВ

інших	поселень.	Влаштували	низку	акустичних	
та	 інструментальних	 концертів	 для	 наших	 вій-
ськовослужбовців.	 А	 загалом	 у	 складі	 Музич-
ного	 Батальйону	 	 —	 волонтерського	 творчого	
об’єднання,	 який	ми	 створили	на	початку	2014	
року,	провели	вже	понад	500	концертів.	

Учитель року

 –  Невід’ємною частиною вашого жит-
тя також є педагогіка. Ви, безперечно, досягли 
успіху в цій справі, про що свідчить нагорода 
«Вчитель року» у номінації «музичне мисте-
цтво». Чому ви вирішили стати на цей шлях 
учителювання?
	 –		При	виборі	професії	я	в	останню	мить	
обрав	творчий	напрям.	Я	вступив	до	факультету	
музичної	 і	 хореографічної	 освіти	 університету	
імені	К.	Ушинського,	де	і	захопився	педагогікою	
та	 психологією.	Ще	 не	 отримавши	 диплому,	 я	
почав	свою	повноцінну	вчительську	діяльність.	
А	найголовніше	моє	досягнення	в	цьому	—	це,	
звісно,	 тисячі	дітей,	яких	я	навчав	 і	навчаю	за-
раз.	Саме	виховання	молодшого	покоління	зараз	
є	для	мене	сенсом.	
 – Назвіть плюси та, можливо, мінуси,  
характерні для вашої роботи.
	 –		Найголовніший	плюс	—	це	пряма	мож-
ливість	 формування	 українського	 майбутнього,	
яке	залежить	від	наших	дітей.	А	мінусів	я	ще	не	
знайшов.
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«Мистецьке шахрайство» чи сувора буденність?

Культурний простір

 «Гаманець	чи	живопис?»	–	так	назива-
лася	 лекція	щодо	привласнення	 одними	 людьми	
здобутків	інших	та	складної	ситуації	просуван-
ня	таланту	митця,	яка	була	проведена	2	листо-
пада	в	iQSpace.
	 Під	час	лекції	спікер	Анна	Мисюн,	канди-
дат	мистецтвознавства,	доцент	кафедри	культу-
рології,	мистецтвознавства	й	філософії	культури	
ОНПУ,	розповіддю	про	масштабні	афери	в	галузі	
мистецтва	мала	на	меті	донести	до	молоді	інфор-
мацію	про	тернистий	шлях	до	омріяного	Олімпу	
слави	та	всебічного	визнання	 їхньої	творчої	ді-
яльності.	Підтвердженням	 цього	 є	 слова	Анни,	
з	яких	почалася	лекція:	«Історія	мистецтва	–	не	
тільки	історія	художніх	досягнень,	а	й	довга	низ-
ка	 афер	 і	 підробок,	фальсифікації	 акційних	 бу-
динків	та	арт-дилерів».	Тема	арт-фальсифікацій	
виявилася	 дуже	 актуальною	 серед	 молодіжної	
аудиторії,	оскільки	вона	складала	більшу	полови-
ну	слухачів,	які	активно	брали	участь	у	дискусії.
	 Актуальною	стала	розповідь	лектора	про	
картину	 Бенксі	 «Дівчинка	 із	 кулькою»,	 яку	 на	
аукціоні	будинку	Sotheby’s	у	Лондоні	продали	за	
1	042	000	фунтів	стерлінгів,	і	вона	відразу	почала	
самознищуватися,	на	щастя,	для	власників	кар-
тини,	тільки	до	половини.	З’ясувалося,	що	Бенк-
сі	 за	 аферу	 свій	 винахід	 не	 вважає	 й	 коментує	
ситуацію	так:	«Прагнення	до	знищення	 	–	 	теж	
творче	пробудження».	Дирекція	ж	аукціону	зая-
вила:	«Бенксі	нас	зробив.	Ми	ніколи	не	стикали-
ся	з	подібною	ситуацією	в	минулому».
	 Антон	 Левковський	 (20	 років,	 студент)	
зреагував	 на	 вищезгаданий	 факт	 так:	 «Як	 на	
мене,	 такою	витівкою	художник	свідомо	підви-
щив	 вартість	 продажу	 своєї	 творчості.	 Зловив-
ши	хвилю	хайпу,	він	досяг	популярності	у	світі.	
Людям	творчих	професій	складно	зараз	досягати	
успіху,	 але	все	ж	краще	притримуватися	старої	

моделі	просування,	бо	модель	Бенксі	більше	ви-
дається	на	шахрайство».
	 Ольга	 Коваленко	 (26	 років,	 вчителька	
образотворчого	 мистецтва	 в	 молодшій	 школі)	
зазначила:	«Я	не	вважаю,	що	художник	вчинив	
злочин!	Він	лише	прагнув	захистити	свій	витвір	
і	свою	творчу	спадщину.	Якщо	б	не	було	настіль-
ки	 безпрецедентного	 випадку,	 швидше	 за	 все,	
мистецька	діяльність	Бенксі	була	б	забута,	а	його	
картина	могла	б	бути	привласнена	іншими!»
	 Лектор	нагадала,	що	випадки	привласнен-
ня	у	сфері	мистецтва	не	поодинокі.	«Ось	маєш	
відому	світові	картину	Яна	Вермеєра	Делфтсько-
го,	а	потім	виявляється,	що	її	написав	хтось	неві-
домий	та	ще	й	у	в’язниці.	Обурливо	чи	не	так?»		
–		зазначає	мистецтвознавець.	Тим	більше,	що	на	
підробці	 картин	Яна	Вермеєра	 арт-фальсифіка-
тор	Хан	 ван	Мегера	 (голландський	митець)	 за-
робив	близько	30	мільйонів	доларів,	але,	звісно,	
після	 викриття	мусив	 сісти	 за	 грати.	До	 найві-
доміших	осіб,	які	займалися	привласненням	чу-
жих	здобутків,	можна	віднести	Ельміра	де	Хорі,	
Вольфганга	Бельтраккі,	Тома	Кітінга.	Перші	два	
співпрацювали	 виключно	 з	 арт-дилерами	 задля	
заробітку,	а	останній	робив	підробки-«протести»	
тодішній	системі	мистецтва	та	 суспільству	вза-
галі,	вважаючи	його	«гнилим	та	порочним».	Він	
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не	приховував	своїх	намірів,	робив	це	не	заради	
отримання	коштів,	тому	навмисне	залишав	дріб-
ні	недоліки,	воліючи	тільки	привернути	увагу	до	
утопічного,	на	його	думку,	руху	життя.
	 «Ставлення	 до	 підробок	 може	 бути	 різ-
ним.	 Орієнтир	 –	 	 мета	 митця.	 Якщо	 він	 лише	
намагається	 заробити	 на	 праці	 інших,	 то	 став-
лення,	звісно,	негативне,	плагіат		–		це	не	мисте-
цтво	взагалі.	А	якщо	з	наміром	висвітлити	свою	
суспільно-політичну	думку,	то	чому	б	і	ні,	люди	
вчаться	в	більшості	випадків	саме	на	таких	кур-
йозних	 ситуаціях»,	 –	 прокоментувала	 лекцію	
Христина	Тризуб		(40	років,	учителька	історії	та	
культурології).
	 Отож,	 підробки	 в	 мистецтві	 не	 просто	
казки-лякалки	для	молодих	творців,	вони	справ-
ді	існують,	тому	митцям	слід	дуже	прискіпливо	
відноситися	 не	 тільки	 до	 якості	 створених	ше-
деврів,	а	й	до	їхньої	правової	безпеки,	те	ж	саме	
стосується	й	тих,	хто	хоче	придбати	такий	витвір	
мистецтва,	щоб	потім	не	бути	ошуканими	та	не	
залишитися	«біля	розбитого	корита».

«Ось	маєш	відому	світові	картину	Яна	Вер-
меєра	 Делфтського,	 а	 потім	 виявляється,	
що	 її	 написав	 хтось	 невідомий	 та	ще	 й	 у	

в’язниці.	Обурливо	чи	не	так?»		

Катерина	КРАВЕЦЬ
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Культурний простір

«ОляШоу»: голлівудський формат не для України?
	 Відома	 українська	 телеведуча	 Оль-
га	 Фреймут	 улітку	 стала	 ведучою	 першої	 ле-
гальної	 адаптації	 голлівудського	шоу	 в	Україні	
формату	всесвітньо	популярного	ток-шоу	«The	
Ellen	DeGeneres	 Show»	 на	 «Новому	 каналі»	 під	
назвою	«ОЛЯ».
	 «ОЛЯ»	–	чотири	рази	на	тиждень	вільний	
від	негативу	й	максимально	наближений	до	гля-
дачів	проект.	У	ньому	будуть	інтерв’ю	із	зірками	
та	цікавими	людьми,	музичні	виступи	артистів,	
веселі	 сюжети	 та	 рубрики,	 зняті	 по	 всій	Украї-
ні.	Наприклад,	у	рамках	рубрики	«Haters,	I	love	
you!»	ведуча	приходить	до	свого	хейтера,	знайо-
миться	й	пробачає	його	за	образливий	коментар,	
який	він	написав	у	соціальних	мережах.
											Навесні	ведуча	й	команда	каналу	вирушили	
до	Лос-Анджелеса	для	того,	щоб	придбати	права	
на	адаптацію	шоу	в	Україні	та	дізнатися	всі	по-
дробиці	виробництва	ток-шоу	в	Америці.	«Пів-
року	 американські	 колеги	 вивчали	 мене,	 диви-
лися	програми	з	моєю	участю,	ми	надсилали	їм	
презентаційні	відео	й	фото.	У	Голлівуді	ми	про-
вели	майже	тиждень:	потрапили	на	шоу	Елен,	де	
нас	люб’язно	посадили	поруч	з	мамою	ведучої.	
Колеги	 показали	 закулісся,	 розповіли	 про	 спе-
цифіку	виробництва,	познайомили	з	ключовими	
людьми	програми.	Одного	разу	під	час	ділового	
ланчу	Девід	МакГір,	виконавчий	віце-президент	
і	 творець	шоу	 «The	Ellen	 Show»,	 запропонував	
назвати	 програму	 «ОЛЯ».	 Нам	 така	 лаконічна	
назва	 сподобалася	 відразу»,	 –	 прокоментувала	
на	прес-конференції	телеведуча	Ольга	Фреймут.	
Світова	 зірка	 Елен	 Де	 Дженерес	 дала	 поради	
Ользі	й	побажала	успіхів.
										Розважальний	проект,	у	якому	телеведуча	
протягом	 усього	 випуску	 контактує	 з	 публікою	
в	залі,	запрошує	зіркових	гостей	і	грає	з	ними	в	
ігри,	 передбачав	у	першому	 сезоні	 72	 випуски,	
але	в	ефірі	«Нового	каналу»	було	показано	всьо-
го	 19,	 після	 чого	 керівництво	 телеканалу	 вирі-
шило	зупинити	показ	шоу.	Що	стало	причиною?

Низькі рейтинги
	 	 	 	 	 	 	 	 	Протягом	 перших	 трьох	 тижнів	 проект	
показував	низькі	 рейтинги	порівняно	 з	 іншими	
програмами	 телеканалу.	 У	 день	 прем’єри	 –	 28	
серпня	 шоу	 «ОЛЯ»	 програла	 показники	 слоту	
вполовину,	а	повтор	(09:00	–	13:00)	стартував	із	
часткою	7%,	а	закінчився	з	часткою	2%	(за	дани-
ми	«МЕДІАНЯНЯ»).

Українці звикли до одного образу
									Після	перших	випусків	глядачі	почали	го-
ворити,	що	їм	незвично	бачити	Ольгу	Фреймут	
у	 гумористичному	проекті	після	програми	«Ре-
візор».	Більшість	людей	звикли	бачити	Ольгу	з	
білою	 рукавичкою,	 яка	 суворо	 роздає	 вказівки	
власникам	ресторанів	і	готелів,	а	також	вони	від-
значили,	що	саме	фірмових	перевірок	не	виста-
чає	в	новому	шоу.	Саме	тому	телеведуча	зробила	
пост	у	своєму	Instagram	з	приводу	її	ревізорських	
проявів:	«Я	вас	почула	та	чекаю	на	запрошення.	
Де	я	можу	допомогти?	Якщо	самому	не	хочеть-
ся	 сваритися	 заради	 справедливості,	 покличте	
мене.	У	вас	для	вирішення	конфлікту	є	я!»	–	на-
писала	Ольга.	

Не під менталітет українців
	 На	 прес-конференції	 генеральний	 про-
дюсер	«Нового	каналу»	Олексій	Гладушевський	
заявив,	що	вважає	шоу	«ОЛЯ»	недостатньо	пере-

форматованим	під	українську	ментальність.	
	 «По-перше,	шоу	готувалося	в	неймовірно	
стислі	терміни	та	за	участю	невеликої	кількості	
людей.	Такі	програми	так	не	готуються.	По-дру-
ге,	–	сам	формат.	Тут,	думаю,	ми	трошки	потра-
пили	 в	 стан	 афекту	 від	формату	 оригіналу.	Ми	
розуміли,	що	Оля	–	це	не	Елен,	що	це	Оля,	але	
все	одно,	 якщо	вже	 за	форматом,	 то	дуже	хоті-
лося	зробити	так	само.	Здавалося,	що	глядачеві	
буде	цікаво	спостерігати	за	тим,	що	відбуваєть-
ся.	 Але,	 як	 я	 зараз	 вже	 розумію,	 можливо,	 ми	
трохи	переборщили	з	американізацією	формату.	
Всі	американські	формати,	з	якими	я	працював	
і	 на	 СТБ,	 і	 на	 Новому	 («Холостяк»,	 «Топ-мо-
дель»,	«Зважені	та	щасливі»),	ми	все	одно	пере-
форматували	під	менталітет.	А	ось	«ОЛЯ»	була	
найменше	переформатована.	У	ній	 залишилося	
дуже	багато	від	наших	американських	колег»,	–	
говорить	Олексій	Гладушевський.

Інші проекти за схожим форматом
	 Влітку	 2018	 року	 одеситка	й	 телеведуча	
Регіна	 Тодоренко	 запустила	 на	 російському	 те-
леканалі	 «Пятница»	 своє	 ток-шоу	 «Пятница	 с	
Региной	 Тодоренко».	 Ведуча	 також	 надихнула-
ся	«The	Ellen	DeGeneres	Show»,	приїжджала,	як	
глядачка	в	Лос-Анджелес,	але	офіційно	права	на	
адаптацію	шоу	в	Росії	не	купувала.	Шоу	протри-
малось	в	телеефірі	один	сезон,	його	прибрали	з	
телепрограми	каналу,	тому	вже	другий	сезон	за-
пустили	в	 інтернеті	 та	 змінили	концепцію	про-
грами.	 Перший	 випуск	 першого	 сезону	 зібрав	
400	000+	переглядів,	а	нового	сезону	–	близько	
двох	мільйонів	переглядів	на	YouTube.	Тепер	Ре-
гіна	Тодоренко	запрошує	у	своє	шоу	тільки	силь-
них	і	успішних,	на	її	думку,	жінок.
	 AGENT	 SHOW	 –	 	 проект	 телеведучої	
Анастасії	Івлєєвої,	яка	на	відміну	від	Ольги	Фре-
ймут	 і	Регіни	Тодоренко	запустила	відразу	шоу	
в	 інтернеті	 та	 збирає	 непогані	 рейтинги.	 Шоу	
не	повністю	копіює	формат	американського,	але	
має	 схожі	 риси,	 де	 телеведуча	 запрошує	 відо-
мих	особистостей	до	 себе	 в	 студію	 та	 бере	 ув-
них	інтерв’ю	з	актуальних	питань,	а	також	грає	з	
ними	в	розважальні	ігри.	Кожен	випуск	набирає	

більше	мільйона	переглядів	 на	YouTube-каналі.	
Телеведуча	 задоволена	 успіхом	 свого	 шоу,	 вже	
стартував	його	другий	сезон.	

Що думають глядачі?
						«Общее	впечатление	от	украинской	версии:	
бедненько,	но	чистенько.	Студия	малюсенькая	и	
это	сразу	бросается	в	глаза.	Все	очень	похоже	на	
региональные	 программы,	 где	 ведущая	 с	 натя-
нутой	улыбкой	зачитывает	поздравления.	Очень	
мало	зрителей.	До	этого	шоу	я	даже	не	думала,	
что	зрительский	зал	играет	такую	важную	роль.	
Когда	 пытаются	 шутить	 у	 Фреймут	 (а	 иногда	
даже	 получается),	 слышно	 только	 вялое	 хихи-
канье,	 а	 иногда	 и	 вовсе	 тишина.	Это	 выглядит,	
мягко	говоря,	очень	странно.	Но	это	вообще	все	
фигня,	 потому	 что	 благодаря	 программе	Фрей-
мут	я	поняла	главную	проблему	украинского	ТВ.	
Нет,	это	не	отсутствие	сценаристов.	Все	боятся	
быть	смешными.	Герои,	ведущие,	гости.	У	всех	
какой-то	жутко	напыщенный	вид»,	—	написала	
на	 своїй	 сторінці	 Facebook	 головний	 редактор	
онлайн-медіа	«МАЯК»	Анна	Філімонова.
	 Після	припинення	показу	шоу	шануваль-
ники	 Ольги	 запустили	 в	 соціальних	 мережах	
флешмоб	під	назвою	«#ЯзаОляШоу».	Вони	фо-
тографувалися	 з	 білим	 аркушем,	 на	 якому	 був	
написаний	хештег.	Мета	полягає	в	тому,	щоб	під-
тримати	телеведучу	й	команду	проекту	та	пока-
зати,	що	вони	з	нетерпінням	чекають	повернення	
шоу	на	свої	телеекрани.
	 Натомість	 американцям	 сподобалася	
українська	адаптація
	 Представник	 формату	 «The	 Ellen	
DeGeneres	 Show»	 Адам	 Стейнман	 підтримав	
шоу	в	коментарях	на	сторінці	Ольги	Фреймут	в	
Instagram:	«Команда	професіоналів,	ви	молодці.	
Ми	щасливі!	Ваше	шоу	–	це	класний	мікс	 ігор,	
спілкування,	кумедних	пранків	і	скетчів»,	—	на-
писав	Адам.

Яка подальша доля шоу?
	 Українські	ЗМІ	помилково	написали	про	

Фото:	novy.tv

Продовження	на	наступній	сторінці
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те,	 що	 «Новий	 канал»	 закрив	 шоу	
«ОЛЯ».	Офіційних	заяв	керівництво	
телеканалу	не	робило,	а	генеральний	
продюсер	 Олексій	 Гладушевський	
заявив,	що	 зараз	 вони	 намагаються	
переробити	 американський	 формат	
під	український.
	 «Ми	відзняли	пробний	сезон	
і	 наступний	 сезон.	 Якщо	 вийде,	 то	
він	буде	трохи	іншим.	Тому	що	без-
конфліктний	 формат	 у	 кадрі,	 який	
ми	 пропонували	 з	 Америки,	 для	
України	 дуже	 дивний,	 незвичний.	

Люди	вважають,	що	зі	мною	щось	не	так.	Якщо	
ми	будемо	робити	другий	сезон,	то	потрібно	до-
дати	 конфлікт,	 на	 жаль.	 Виключно	 позитивна	
програма	не	має	шансу	довго	жити.	Наприклад,	
якщо	прийде	зірка,	то	треба	запитати	про	її	роз-
лучення,	чому	в	неї	вкрали	машину.	Розумієте?	
На	 жаль,	 такий	 менталітет	 українців»,	 —	 по-
скаржилася	Ольга	Фреймут.

Андрій	АЛІФАНОВ

Графіті: вандалізм чи самовираження?
 Усі	 знають,	 що	 таке	 графіті.	 Якщо	
коротко,	то	це	малюнки,	зображені	на	стінах.	
        	 	Є	два	типи	малюнків:	мурали	та	графі-
ті,	 які	 відрізняються	 тим,	 що	 перші	 малюють	
майстри,	художники,	для	яких	це	не	просто	хобі,	
а	 робота.	 Як	 запевняє	 команда	 «М97	 project»,	
яка	малює	і	графіті,	і	мурали,	немає	зв‘язку	між	
вандалізмом	та	графіті,	тому	що	вандалізм	—	це	
безглузде	знищення	культурних	та	матеріальних	
цінностей.	Але	в	більш	широкому	сенсі,	ванда-
лізм	 означає	 асоціальну	 поведінку,	 безлад.	 Ось	
наприклад,	 вигул	 собак	на	приватній	 території,	
паління	в	громадських	місцях	—	акти	вандаліз-
му.	До	чого	тут	графіті?	По-перше,	графіті	ніхто	
ніколи	не	вивчав,	не	вдавався	в	історію	цього	на-
прямку.	По-друге,	такі	малюнки	—	це	вираження	
своєї	думки,	при	чому	інкогніто.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Зазвичай,	коли	йдеться	про	малюнки	на	
стінах,	то	в	багатьох	складається	негативне	вра-
ження.	Згідно	з	законодавством,	за	графіті	мож-
на	понести	адміністративну	відповідальність	та	
заплатити	штраф	від	500	до	1500	грн	(частина	2	
Статті	22	УК	України).	За	літо	2018	року	в	Оде-
сі	було	спіймано	22	підлітка	за	те,	що	малюють	
графіті	на	приватних	територіях.	Переважно	це	
були	підлітки	до	18	років.	Міська	поліція	викли-
кала	батьків	до	відділків,	вони	вже	розбиралися	
зі	своїми	дітьми	самі,	але	перед	цим	заплатили	
штраф.
					Люди	похилого	віку	не	розуміють	цього	мис-
тецтва.	«Ні,	це	не	пристойно.	Місто	будували	не	
для	того,	щоб	його	розмальовували.	Це	жах»,	—	
скаржиться	Олена	(61	рік),	яка	живе	в	Примор-
ському	районі	нашого	міста.	
									А	ось	Ольга	(22	роки)	каже,	що	це	приколь-
но:	 «Є	 такі	 графіті,	 які	 намальовані	 зі	 змістом.	
Вони	прикрашають	наші	сірі	стіни.	Вони	нама-

льовані	дуже	й	дуже	професійно».
								«Ми	це	робимо	для	того,	щоб	самовиражати-
ся.	Якщо	територія	власна,	то	ми	не	будемо	туди	
потрапляти.	Ми	—	не	вандали,	а	просто	займає-
мося	своєю	улюбленою	справою.	Ми	хлопці,	які	
малюють	тільки	достойні	графіті,	що	не	псують	
міські	пейзажі.	Так,	ми	знаємо,	що	є	ті,	хто	пише	
лайливі	 слова	 та	 малює	 такі	 ж	 самі	 малюнки.	
Повірте,	сам	би	їм	руки	повідривав»,	—	обурено	
говорить	Павло	з		об’єднання	«Груфбойз».
								Для	таких	як	вони,	графіті	–	це	і	філософія,	
і	самовираження,	і	щось	більше.	Графіті	—	вид	

мистецтва,	прояв	творчості,	який	може	побачити	
кожен,	хто	проходить	поруч.	Людині	це	може	по-
добатись	чи	ні,	але	є	такі	варіанти	робіт,	у	яких	
порушуються	актуальні	соціальні	проблеми,	які	
змушують	привернути	увагу.	
        

Юлія	КІРТОК
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