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Напевно, кожен, хто читає ці 
слова, хоч раз хотів кардиналь-
но змінити своє життя. У когось 
вийшло, у когось — ні, а хтось 
тільки що про це задумався. 
Ось і Read.me в якийсь момент 
захотілося змін. Зробити нову 
зачіску, підібрати лук посучас-
ніше, змінити прикраси, а то і 
зовсім їх прибрати...

Насправді, зміни — це не 
завжди на краще, як люди звик-
ли говорити. Ну, у всякому разі 
Read.me старається зробити 
так, щоб було краще.

Поки що зробивши крок 
лише до оновлення зовніш-
нього вигляду, Read.me робить 
крок і до зміни того, що люди 
звикли називати душею. Голов-
не, щоб ці кроки не привели 
Read.me назад. Браво гово-
рити, що провал неможливий 
і ми йдемо тільки вперед, не 
варто, адже життя не дає нія-
ких гарантій, ким би ти не був 
— людиною, дикою твариною 
або ж студентською газетою.

Ой, а ще весна пришла! Ну, 
місяць тому, але всіх з весною!

Молодь та вибори Вакцина проти безглуздя

Що важливо?
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Напередодні президентських 
виборів актуальності набуває 
проблема політичної актив-
ності молоді. За даними січне-
вого соцопитування «Рейтинг», 
лише третина української мо-
лоді доходить до виборчих діль-
ниць.

Така проблема спостерігається 
не лише в Україні. Пасивною мо-
лодь залишається і в ЄС та США. 
За підсумком 2014 року в соціальній 
службі центру Разумкова стверджу-
вали, що українська молодь про-
тягом 5 років сама не демонструє 
активності. Наприклад, в 2004 році 
(після Помаранчевої революції) від-
соток молоді, що голосувала, сягнув 
найвищого показника за всю історію 
виборів України — 71%. А вже в 
2014 (після Революції гідності) — 
44% (і це найнижчий показник).

Заручитися підтримкою молоді, 
здавалося б, найважливіша мета 
кожного кандидата. Було б це так, 
якби дехто міг, окрім обіцянок, да-
вати результат, а не мішки з греч-
кою та цукром. Розраховувати на 
підтримку «дорослих» легше, адже 
амбіції та жага до змін на краще вже 
стихли, тоді як молодь, в свою чер-
гу, потребує реальних змін — тут і 
зараз.

«Наша молодь не має зацікавле-
ності в тому, щоб обрати голову дер-
жави. В першу чергу, відбувається 
це тому, що вони погано розуміють-
ся в політичних питаннях, з ними 
ніхто не працює. Звичайно, десь є 
якісь громадські активісти, але хто 
цим цікавиться? По-друге, вони 
зневірені. Зараз ніхто не вірить, що 
знайдеться така людина, яка буде 
вирішувати громадські проблеми, а 
вже потім свої власні», — коментує 

одеський політолог Володимир Гал-
дунов.

Новим людям — нові методи
Студентка Анастасія Ковтун вва-

жає, що ходити на виборчі дільниці 
— це «взагалі якесь минуле століт-
тя», нарікаючи, що в наш час можна 
вирішити цю проблему, як у провід-
них країнах світу.

Проте ця проблема залишається 
невирішеною й у провідних країнах. 
Віддати свій голос за вподобаного 
кандидата шляхом електронного го-
лосування можна лише в Естонії (і 
там з кожним роком росте відсоток 
виборців).

«Створити систему електронно-
го голосування наразі дуже склад-
но, — каже програміст Михайло 
Кіктенко, — оскільки головною про-
блемою залишається анонімність. 
При голосуванні через Інтернет, то-
бто через використання електрон-
них пристроїв, залишається маса 
непрямих доказів, які дозволяють 
за бажання “прив’язати” громадяни-
на до бюлетеня. Звичайно, щоб все 
це “провернути”, треба дуже добре 
постаратися, але стовідсоткових га-
рантій все рівно ніхто не дасть».

Є ще декілька способів активіза-
ції пасивних громадян. Наприклад, 
зробити так, щоб право віддати свій 
голос стало обов’язковим. Обов’яз-
кове голосування, насправді, зви-
чайна практика у багатьох країнах 
світу. Наприклад, у Бельгії ігнору-
вання виборів карається штрафом. 
А якщо упродовж чотирьох виборів 
не віддати свій голос, тоді це право 
втрачається на 10 років.

Трійка лідерів 
Подібна трійка серед кандидатів 

на пост президента України сфор-

мувалася майже одразу. Перше 
місце посів Володимир Зеленський, 
на другому — Юлія Тимошенко, а 
третє зайняв чинний президент — 
Петро Порошенко.

Тимошенко, як політик, котра 
раніше розраховувала на підтрим-
ку переважно жінок середнього віку, 
зараз досить різко змінила свій на-
прямок. Візуальний образ, ритори-
ка, нові методи ведення передви-
борчої кампанії — все створюється 
для того, аби стати цікавою новим 
соціальним групам.

Промови лідера «Батьківщини» 
поповнилися пунктами, що цікав-
лять нове покоління. Вона багато 
говорить про українську IT-сфе-
ру, «блокчейн» тощо. Вершиною її 
кампанії став Всеукраїнський мо-
лодіжний форум, який проводився в 
грудні 2018-го. Там кандидатка спіл-
кувалася з молоддю, розповідала 
про свої плани створення штучного 
інтелекту, 3D-друку тощо.

Не можна стверджувати, що такі 
методи стовідсотково впливають на 
нашу молодь. За даними «Рейтин-
гу», Юлію Тимошенко підтримує 9% 
молоді.

Чинному президентові не зава-
дили б голоси молоді, але він не 
акцентує на конкретній віковій групі. 
Натомість привертає увагу до су-
спільних проблем. Його показник 
прихильності молоді — 7%.

Обрати президента — важливий 
громадянський обов’язок кожної 
людини. Невідомо, чи зможемо ми 
радикально змінити майбутнє, але 
внести свої корективи має мож-
ливість кожен.

Анастасія Рябкова
Фото: freepik.com
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Следует быть добрее:
почему надо говорить о людях с синдромом Дауна?

Руководитель обществен-
ной организации «Винница ДАУН 
СИНДРОМ» Наталья Косницкая 
рассказала о создании проекта, 
результатах, которых удалось 
достичь, о Международном дне 
людей с синдромом Дауна и об 
акции «Разноцветные носки».

— Чем конкретно занимается 
Ваша организация, в каких на-
правлениях работает?

— Мы родительская организа-
ция, которая, как и многие, пытает-
ся выжить, ведь такие организации 
выполняют работу, которую должно 
делать государство. Мы пытаем-
ся решить вопросы, касающиеся 
развития наших детей, помогаем и 
поддерживаем новые семьи, чтобы 
они понимали, что они не брошены 
и жизнь не закончилась на таком 
статусе. Также мы проводим ши-
рокую информационную кампанию 
среди населения о том, что люди с 
особыми потребностями имеют та-
кие же права, как и обычные люди. 
Мы организовываем благотвори-
тельные акции, направленные на 
разные слои населения, чтобы рас-
сказать о таких людях. Естествен-
но, мы, как родители, «солнечных» 
детей стараемся максимально раз-
веять мифы о людях с синдромом 
Дауна, потому что имя «Даун» у нас 
нарицательное, и все считают, что 
люди с таким синдромом не могут 
интеллектуально развиваться. У 
них есть особенность в ментальных 
нарушениях, но, тем не менее, они 
могут учиться, и благодаря тому, 
что их учат, они показывают заме-
чательные результаты. 

— Вы занимаетесь только с 
детьми или со взрослыми тоже?

— Мы поддерживаем контакт со 
взрослыми, но как таковой работы 
напрямую у нас нет, в связи с тем, 
что у нас разные целевые группы 
по возрасту. В городе есть еще один 
реабилитационный центр, который 
занимается уже с молодыми людь-
ми от 16-ти до 35-ти лет. Но есть 
программы, к которым мы подклю-
чаемся. Например, другой реабили-
тационный центр организовывает 

лагерь на две недели и тогда наши 
дети ездят к ним на базу. Родители 
должны четко понимать, что после 
13-15 лет идет направленность на 
социализацию и профориентацию. 
У нас в центре есть разделения на 
четыре группы в зависимости от по-
требностей: от 0 до 4 лет, от 5 до 
8, от 8-11 и от 11 и старше. Каждая 
группа развивается в своем направ-
лении в зависимости от своих по-
требностей. 

— Каких результатов удалось 
достичь благодаря проекту?

— Мы создали проект 16 июня 
2016 года, начали с нуля — с того, 
что у детей элементарно не было 
коррекционной помощи. Все начи-
налось с педагогов и поиска поме-
щения. Если говорить о результа-
тах, то за два с половиной года у 
нас появился свой полностью осна-
щенный центр. У нас есть необхо-
димое материальное обеспечение 
благодаря нашей, родительской, 
работе, в рамках которой мы про-
водили много акций и мероприя-
тий по привлечению спонсоров. 
На сегодняшний день, к большому 
сожалению, наш центр не работает 
на 100%. Мы просили у власти под-
держку на заработные платы педа-
гогов, которые нам необходимы для 
того, чтобы центр функционировал 
полноценно. 

— Расскажите о Международ-
ном дне человека с синдром Дау-
на, который проходит 21 марта, и 
об акции «Разноцветные носки».

— Это символичный день, пото-
му что у наших детей присутствует 
лишняя хромосома в 21-ой паре. У 
всех людей 46 хромосом, двадцать 
три пары  по две, то у наших детей 
47 хромосом, а в двадцать пер-
вой паре третья лишняя, которая 
их выделяет и делает непохожими 
на всех. Потому в этот день про-
ходит Всемирный день человека с 
синдромом Дауна. Это всеукраин-
ская и международная акция Lots 
of socks. Символ носочков —  это 
символ хромосомы, который призы-
вает поддержать людей с синдром 
Дауна: покажите, что вы лояльны, 
позитивно настроены, вы знаете 

об их существовании. У нас будет 
новая «солнечная» фотовыстав-
ка, которую нам делает в подарок 
организация «Полум’я Надії». Она 
пройдет 21 марта в Винницком го-
родском совете. 16 фотографий, 
16 «солнечных» мам с «солнечны-
ми» детками, которых накрасили и 
одели в брендовую одежду, и все 
получили массу удовольствия. Мы 
делаем много фотопроектов, пото-
му что мы хотим стереть стереотип-
ный образ сопливого, некрасивого 
человека и показать, что люди с 
синдромом Дауна красивые, а их 
родители — счастливые. Стоит не 
забывать, что счастье ребенка идет 
от счастья родителя. 

— Какие у Вашей организации 
планы на будущее?

— Самый важный вопрос, над 
которым мы работаем — это про-
фориентация наших детей. Конеч-
но, мы уже более-менее наладили 
тот же процесс обучения. Но все-та-
ки нужно думать о том, что будет с 
нашими детьми в 18 лет, когда за-
кончится школа. Самое важное, 
чтобы ребенок научился готовить 
себе еду, научился доезжать из 
места «А» в место «Б», имел заня-
тость целый день, а не сидел дома 
в компьютере. Думаю, вы понимае-
те, с одной стороны, компьютер это 
хорошо, а с другой — это пробле-
ма современности, которая не дает 
развиваться молодежи в особен-
ности. Также нужно, чтоб ребенок 
имел друзей. Для нас это сейчас са-
мое главное. Мы однозначно будем 
дальше работать над полноценным 
запуском нашего центра. 

Маргарита Юзяк
Фото: архів організації
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Команда благодійного фон-
ду «Маніфест миру» займаєть-
ся психологічною допомогою й 
освітою кинутих дітей і сиріт. 
Протягом останніх двох років 
волонтери працювали з дітьми 
одеського обласного притулку 
«Світанок».

«Люди, яким пощастило біль-
ше, повинні допомагати лю-
дям, яким пощастило менше»
Ганна Бритвіна, що працює 

з дітьми в комп’ютерному класі, 
розповідала і про успіхи дітей, і про 
помилки, і про проблеми в процесі 
навчання. Що стало дивно не тіль-
ки для Анни, а й для всіх членів ко-
манди: деякі діти, які прийшли на 
заняття з комп’ютерної грамотності, 
навіть звичайної грамотністю не 
володіли — не просто були погано 
освічені, а зовсім не вміли читати й 
писати. Хоча заняття довелося по-
чинати з вивчення алфавіту, за кіль-
ка місяців діти стали робити успіхи, 
і спочатку напівпорожній комп’ютер-
ний клас став забитий учнями. Як 
сказала Ганна, «Вони мало не рва-
ли один одного за місце за комп’ю-
тером». Дійшло до того, що діти 
почали створювати власні міні-ігри, 
в стилі «злови яблуко з дерева» 
або «допоможи котику наздогнати 
мишку», і ці ігри стали справжньою 
гордістю як юних розробників, так і 
їх наставників.

До речі, в комп’ютерному класі 
Ганна не одна: з нею навчає дітей 
Максим Лівакін, а також Максим 
Милашко, який познайомив дітей з 
мовою програмування Scratch.

У свою чергу, волонтерка Ганна 
Чуприна розповіла про успіхи дітей 
у класі з шиття. Знову ж, робота по-
чалася з несподіванки: на перше 
заняття прийшло набагато більше 
хлопчиків, ніж дівчаток. Завзятості, 
як і в комп’ютерному класі, вистачи-
ло не всім, і деякі діти зупинилися 
на побутових уміннях: пришити ґуд-
зик, заштопати дірку. Серед всіх уч-
нів, розповідала Ганна, була дівчин-

ка, у якої не виходило абсолютно 
нічого, проте завзятість і терпіння 
з часом привели її до маленького, 
але все ж успіху. Ганна з посмішкою 
згадувала, як відправила в чат ко-
манди фотографію дрібних-дрібних 
стібків — все відразу здогадалися, 
який учень перевершив вчителя.

Таким чином, волонтери роз-
крили безліч талантів і подарували 
багатьом дітям як відсутню любов 
і турботу, так і інтерес до саморо-
звитку. Як сказав Максим Милашко: 
«Люди, яким пощастило більше, 
повинні допомагати людям, яким 
пощастило менше. Тоді суспільство 
буде здоровішим».

«Не все так просто і класно»
На противагу світлим спогадам 

про захват дітей, у яких нареш-
ті щось почало виходити, є безліч 
труднощів, часом непереборних. 
Однією з головних проблем у спіл-
куванні з психологічно травмовани-
ми дітьми є недовіра: дитина, яку 
кинули одного разу, чекає зради від 
кожного дорослого. Часто діти вза-
галі не йшли на контакт та відмов-
лялися співпрацювати. Довіру дея-
ких з них вдалося завоювати лише 
через кілька місяців, але були й такі, 
які до кінця не вірили і не вірять в 
безкорисливість людей — і з цим, 
говорили волонтери, потрібно про-
сто змиритися.

Крім того, у більшості дітей від-
сутня мотивація до навчання. На-
приклад, під час чергового мотива-
ційного заняття, згадувала Ганна 
Бритвіна, діти дізналися, що за кор-
доном України є безліч інших країн 
і величезна кількість цікавих місць, 
а для того, щоб всі ці цікаві місця 
побачити, було б непогано вивчити 
англійську мову. Діти здивувалися: 
невже весь світ не говорить україн-
ською? Ганна також поділилася з 
дітьми своєю мрією відправитися 
до Парижа, на що почула: «Мені б 
до мами доїхати... Який Париж?».

Нарівні з труднощами у вста-
новленні контакту є ще один, дуже 

болючий для вихователів момент — 
момент розставання. «Я плачу ре-
гулярно, — говорила Ганна Чупри-
на. — Ми радіємо, коли діти в сім’ю 
повертаються. З кимось є контакт, а 
з кимось ні, так що потрібно вміти з 
ними прощатися». Отже, за слова-
ми Ганни Бритвіної, «насправді, не 
все так просто і класно, як звучить 
нині».

Плани на майбутнє
Один з перших пунктів у пла-

нах «Маніфесту Миру» — допом-
ога установам впровадити якісну 
позашкільну освіту. Команда також 
сподівається на те, що незабаром в 
рамках деінституалізації в області 
з’явиться більше установ нового 
зразка — це повинен бути звичай-
ний будинок, в якому зможуть жити 
10-12 дітей.

Чергова проблема, яку необ-
хідно вирішити якомога швидше 
— допомога волонтерам та бла-
годійним організаціям не тільки від 
ентузіастів, але й від держави. «Не 
всі має триматися на волонтерстві 
та благодійності», — зазначила 
Інна.

У найближчому майбутньому 
благодійний фонд «Маніфест миру» 
планує випустити свого роду Кодекс 
волонтера — «Гайд-лайн волонтера 
дитячих установ», який вже роздру-
кований в декількох примірниках. 

Не секрет, що підтримка знедо-
лених дітей — це переживання. Це 
біль і сльози, це часті невдачі, не 
менш часті розставання і нескінчен-
ні труднощі, з якими потрібно вміти 
справлятися та з якими в стінах 
притулку «Світанок» впоралися не 
всі. «Маніфест світу» був не пер-
шим; до нього, за словами Інни, 
жодна команда не затримувалася 
довше, ніж на три тижні, «але якось 
три тижні перетворилися на два 
роки», — посміхнувшись, помітила 
засновниця фонду. І це не кінець.

Анастасія Голубєва 

Досвід волонтерів в дитячих установах:
не здавалися, вірили, пробували,

а коли помилялися — пробували знову.
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Вакцина проти безглуздя
Проект «Інопланетяни та 

масони проти вакцинації» вирі-
шив боротися з міфами навколо 
щеплень, очоливши потік абсур-
ду міфами таких самих безглуз-
дих тверджень. Ми поспілкува-
лись з виконавчим директором 
ГО «Батьки за вакцинацію» Ти-
мофієм Бадіковим та з Тетяною 
Сахнюк, яка є директором ре-
кламної агенції Havas Ukraine. 

— Що стало поштовхом для 
створення ГО «Батьки за вакци-
націю»?

Тимофій: Та ситуація, що стала-
ся в Україні — спалах поліомієліту 
та низьке охоплення вакцинації. 
Стало зрозуміло, що держава (а 
це був період після Майдану), зо-
середилася на військовій загрозі.  
Лікарів залишили сам на сам з ве-
ликою купою проблем, а небайдужі 
батьки об’єдналися і створили ор-
ганізацію саме для того, щоб під-
тримати лікарів у захисті здоров’я 
дітей. Поштовхом стало те, що був 
дуже потужний  антивакцинатор-
ський рух, багато агресивних ідей 
в соцмережах, виходили матеріа-
ли в різних ЗМІ, які роздмухували 
істерики навколо питань вакцина-
ції. Ми об’єдналися, щоб наповнити 
Інтернет доказовою інформацією 
про вакцину, стати рупором для ме-
седжів, які інші лікарі доносили до 
своїх пацієнтів. 

— Яка історія появи проекту?
Тетяна: Громадська організа-

ція «Батьки за вакцинацію» і Тимо-
фій Бадіков проводили тендер на 
соціальний проект. Потрібно було 
зробити проект на підтримку вакци-
нації. Ми виграли в цьому тендері, 
він був безкоштовний, тобто ми не 
мали ніякої фінансової вигоди. Нам 
було цікаво зробити щось соціаль-
но корисне для населення, і тоді ми 
розробили декілька напрямків. Ви-
грав той, який вже вийшов у світ — 
це «Інопланетяни та масони проти 
вакцинації». 

— Звідки беруться міфи про 
вакцинацію? 

Тетяна: Це самі батьки. Ми на-
вмисно хотіли зробити таку трохи 
жартівливу компанію і сказати «Ма-
сони вигадали тролейбуси», «Со-
лярії випалюють мозок», тобто такі 
безглузді речі писали і говорили, 
що «Я відмовляюсь від вакцини» 
звучить так само безглуздо. Батьки 
це розповсюджують, і проблема в 
тому, що ті, хто не визначились або 
вакцинують своїх дітей, — мовчать, 
просто роблять свою справу (ще-
плюються або вагаються), і все. А ті, 
які вирішили, що вони проти вакци-
нації, дуже голосно кричать, їх дуже 
чутно в інформаційному просторі, 
соціальних мережах, на дитячих 
майданчиках в оффлайні. 

— Наскільки глобальною є 
проблема вакцинації в Україні, 

порівняно з іншими країнами?
Тимофій: Дуже глобальною! Ми 

— найгірша країна в Європі за охо-
пленням профілактичними щеплен-
нями. Ми — така чорна пляма не 
тільки в цьому регіоні, а й у всьому 
світі. В нас рівень вакцинації — як в 
Сомалі, в таких країнах, де постійні 
війни, і немає стабільного положен-
ня. На щастя, ситуація покращуєть-
ся. Ми, звичайно, все ще далекі 
від ідеалу, але ми робимо кроки до 
вирішення цієї проблеми. 

— На даний момент, які ре-
зультати вашого проекту?

Тетяна: Власне, що було зро-
блено окрім сторінки в Інтернеті 
— це те, що повісили борди — це 
зовнішня реклама. Вони були в не 
дуже людних місцях, але після цієї 
кампанії в людей змінилася дум-
ка. Ми робили опитування перед 
розповсюдженням реклами і після. 
Серед всіх, хто її побачив, 30% від-
повіли, що змінили свою думку і бу-
дуть робити вакцинації своїм дітям.

Тимофій: Ми дійсно по-іншому 
привернули увагу до цієї теми. І по-
бачили, що за півроку стало більше 
активних батьків, лікарів за вакци-
націю, які не просто вакцинувалися 
самі, а й виділили час, щоб прово-
дити інформаційно-роз’яснювальну 
кампанію. Головне, що більшість з 
них продовжує цю просвітницьку 
роботу.

Марина Кузьміних

Біохакінг: твій ключ до нового життя
Біохакінг — дієвий метод 

змінити своє життя на краще 
чи просто спосіб слідкувати за 
трендами? 

Люди тисячоліттями намага-
ються змінити світ на краще, але 
при цьому розуміють, що починати 
потрібно з самого себе. Біохакінг 
— новітній тренд, який пропонує 
людині повністю змінити свій вну-
трішній стан, зміцнити здоров’я або 
навіть знайти шлях до безсмертя.

Насправді, за цим голосним тер-
міном ховається звичайне слідку-
вання за своїм фізичним там мен-

тальним здоров’ям, отже біохакінг 
— підтримка життєво важливих 
процесів. 

Це як добре забуте старе, адже 
для успіху у біохакінгу треба всього 
лише дотримуватися простих пра-
вил здорового образу життя. Отже, 
що потрібно людині для того, щоб 
почуватися краще?

Сон. Не є секретом, що він дуже 
впливає на стан людини протягом 
дня.

Дієта. Тут складніше, адже біо-
хакінг змушує відмовитись від аб-
солютно всіх продуктів, що містять 
цукор (тут треба пам’ятати, що цу-

кор є навіть в деяких фруктах), від 
всіх борошняних виробів, глютену, 
фаст-фудів та солі. Дозволяється 
вживати лише екологічні продукти, 
які, на жаль, потребують немалих 
коштів.

Спорт. Постійні тренування є ме-
тою підтримання метаболічних про-
цесів та джерелом постійної енергії.

Медичні обстеження. Обов’яз-
ково потрібно раз на рік проходити 
медичне обстеження та здавати 
повний аналіз крові для виявлення 
проблем, які шкодять нашому здо-
ров’ю.

Дар’я Кохон
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Виставка за участі митців з 
синдромом Дауна демонструє, 
які головні питання постають 
перед людьми з додатковою 
хромосомою та без неї.

Всього на виставці представлено 
більше 40 арт-робіт. Це і картини, і 
скульптури, вишивка, і відеоробо-
ти. Всі вони є витворами сучасних 
митців України, Німеччини та Швей-
царії: художників, режисерів, ак-
торів, відеографів, архітекторів та 
інших майстрів. Співавторами ча-
стини із них є люди з синдромом 
Дауна. Ці твори спонукають замис-

литися над питаннями, які цікавлять 
різних людей: це питання любові, 
сенсу життя, смерті, релігії, сексу, 
політики. 

Одним із експонатів виставки є 
проект Анне Ляхтфус під назвою  
«Перед смертю я хочу». Це пола-
роїдні фотографії людей із синдро-
мом Дауна, в білій рамці під якими 
написана відповідь на питання, що 
вони хочуть зробити перед тим, як 
помруть. Серед них: «Хочу роди-
ну», «Хочу влаштуватися на роботу 
в ресторані», «Хочу заміж», «Хочу 
стати депутатом Верховної Ради», 
тобто такі ж самі, як і бажання всіх 
людей. 

Також гостям виставки «Що 
важливо» представлена серія фо-
топортретів людей із синдромом 
Дауна німецької фотохудожниці 
Бріт Шилінг, акварельні портрети 
художниці Ґабріелє Лютербек, на 
яких зображені відомі особистості, 
які мають або мали близьких ро-
дичей із синдромом Дауна. Серед 
них Чарльз Дарвін, акторка Єва 
Лангорія, футболіст Ромаріо. Гості 
музею також мають змогу побачити 
полотна Андрія Сагайдаківського 
«Щасливе життя», «Воїн» та «Дале-
ко у воду не заходи».

В музеї також представлений 
фільм-серіал за мотивами сценарію 
українського актора із синдромом 
Дауна Олександра Стешенка. Він 
розповідає про кохання, ненависть, 
відданість, чесність, співчуття, про 

перепони та упередження, які існу-
ють у нашому суспільстві. Для пере-
гляду фільму в музеї встановлений 
спеціальний майданчик. 

«Синдром Дауна це не хвороба. 
Слово синдром має грецьке по-
ходження. Воно перекладається як 
“бути разом”», — пояснює Степан 
Радченко, художник. 

Ця виставка є частиною проек-
ту інклюзії в культурі, ініційовано-
го Goethe-Institut в Україні в пар-
тнерстві з дослідницьким центром 
TOUCHDOWN 21 за фінансової 
підтримки Міністерства закордон-
них справ Федеративної Респу-
бліки Німеччина. Пaртнерами також 
виступaють ВБО «Даун Синдром», 
ОБО «Сонячні діти», Музей сучaс-
ного мистецтва Одеси, Impact Hub 
Odessa. Вхід до музею вільний, 
тому кожен охочий може побачити 
арт-роботи, завітавши до музею і 
ставши його гостем. Кураторами 
цього проекту виступили кандидат-
ка мистецтвознавства, арт-крити-
киня видання «Українська Правда. 
Життя» Лізавета Герман та арт-ме-
неджер, критикиня, дослідниця, 
учасниця програми «Кураторська 
платформа» в PinchukArtCentr — 
Марія Ланько. 

Виставка проходить в Музеї су-
часного мистецтва (вул. Леониови-
ча, 5) в період з 6 по 31 березня.

Влада Кузьміна
Фото: автора 

Що важливо?

Донбас: перепрочитання образу
Виставка «Донбас: перепро-

читання образу» була пред-
ставлена на базі Одеського 
Історико-краєзнавчого музею до 
дня українського добровольця.

Організатори виставки взяли 
собі за мету викликати у глядачів 
повне усвідомлення усієї картини 
історії минулого та сучасного Дон-
басу. Мета експозиції: зруйнувати 
негативний образ Донбасу, який за-
раз існує та все більше поширюєть-
ся у суспільстві. Організатори 
виставки акцентують на тому, що 
Донбас є невіддільною частиною 
нашої країни.

В експозиції були представлені 

матеріали з державних архівів, на-
приклад, розсекречений документ 
«Постановление №5/70 бюро До-
нецкого промышленного обкома КП 
Украины от 19.11.63 года».

Також представлені історичні 
фото, знахідки, біографії тогочас-
них політичних діячів, письменників 
та інших людей, які безпосередньо 
мають відношення до формування 
Донбасу як регіону.

На головному банері йдеться 
про те, що Росія веде інформацій-
ну війну з Україною. Як наслідок: в 
російському та навіть українському 
суспільстві склався певний образ 
Донбасу. Конкретніше — Донбас 
ніколи не був українським, а тільки 

російським, отже, Україні необхідно 
його позбутися — ось про це зараз 
говорять російські ЗМІ. 

Всього на виставці можна поба-
чити двадцять банерів, на кожно-
му з них описаний окремий період 
з історії цього регіону, а також такі 
теми, як етнічне різнобарв’я Донба-
су, втрачений економічний потен-
ціал тощо.

На відкриття виставки були 
запрошені одеський телеканал 
«ГЛАС», представники інтер-
нет-порталу «topnews.odessa», а 
також учні шкіл. В Одесі усі охочі 
можуть відвідати виставку до кінця 
березня.

Орина Кучеренко
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Спасіння від байдужості
Питання безпритульних тва-

рин в Україні є дуже актуальним, 
але мало хто замислювався над 
справжньою допомогою для них. 
За даними сайту mg.od.ua, лише 
на вулицях Одеси налічується 
близько 1855 безпритульних 
собак... а людей, що готові ря-
тувати тварин, не так багато, 
але все ж вони є. Наприклад, пра-
цівники притулку «Ковчег». 

«Ковчег» — один з перших при-
тулків в Одесі, який почав своє іс-
нування ще у 2001 році. Основною 
проблемою був пошук локації, бо 
тваринам була необхідна велика 
територія. До 2005 року притулок 
переміщувався, але згодом набуло 
чинності розпорядження про ство-
рення «Ковчегу» в глибинці пром-
зони на вулиці Наливній, де раніше 
функціонувала організація з відло-
ва безпритульних тварин. 

Нині там рятують життя, а не від-
бирають.

Гостям у притулку радіють, бо 
тварини мають змогу «поспілкува-

тися» та погратися з людьми. На те-
риторії «Ковчегу» проживає близько 
300 собак та 50 котів, які кожного 
дня потребують матеріальної під-
тримки. За словами працівниці 
притулку Людмили, щоб прокорми-
ти усіх мешканців, у день потрібно 
приблизно 75 кг крупи і 2-3 відра 
м’яса або ж 60-70 кг сухого корму. 
Усі затрати покриваються лише за 
рахунок допомоги небайдужих лю-
дей, але цього не завжди вистачає. 
Все ж кожна тваринка стерилізо-
вана, доглянута та має своє ім’я. 
Вдень собаки гуляють та грають-
ся на території, а ввечері сплять у 
вольєрах; цуценята або хворі соба-
ки знаходяться в окремому примі-
щенні, як і коти. 

«Притулок — це не завжди іде-
альне місце для проживання, але, 
тим не менш, краще, ніж вулиця. 
Так, взимку холодно, намагаємо-
ся утеплювати вольєри, адже вони 
як люди. Скільки шуб на себе не 
одягнеш, все одно холодно. Ми на-
магаємося зробити усе, що від нас 
залежить», — поділилася Людмила.

У притулку працює троє людей, 
але цього недостатньо для такої 
кількості мешканців та вирішення 
всіх питань роботи, отже «Ковчег» 
завжди радий отримати будь-яку 
допомогу: від старого килимка до 
простої ласки та щирої любові.

Христина Лашкова
Фото: автора

Благодійні ярмарки — чудо-
ва можливість поспілкуватись, 
придбати щось цікаве, весело 
провести час і головне — зроби-
ти корисну справу. От і в Одесь-
кому національному універси-
теті імені І. І. Мечникова 21 та 
22 березня відбувся такий захід. 

Заступник голови профкому з 
роботи зі студентами Євген Юраш 
розповідає: «Ми з профкомом і 
студрадою університету зробили 
спільний проект — благодійний яр-
марок. На зібрані кошти буде прове-
дено повне облаштування території 
головного корпусу біля хімічного 
факультету та гуманітарного кор-
пусу: лавочки, урни для сміття й 
безкоштовний Wi-Fi. Долучитись 
до заходу можна було попередньо 
заповнивши анкету, вказавши свою 
продукцію, цінову політику та фото. 
Подібні заходи будуть проводитись 
регулярно, наприклад, наступний 

планується на території ГГФ».  
Студенти й торгові представники 

запропонували відвідувачам ши-
рокий асортимент: фрукти, овочі, 
ковбаси, солодощі та випічку, кни-
ги, handmade-вироби для деко-
ру, органічний посуд, сувеніри з 
атрибутикою університету та інше. 
«Ми дізнались, що буде такий яр-
марок, домовились з організатора-
ми і представляємо свій проект, це 
дуже приємно. Раніше продавали 
лише он-лайн через Іnstagram, а 
зараз можемо ось так все показати 
нашим клієнтам», — коментує Іва-
ненко Ірина, торгова представниця 
твердих парфумів. 

Великим попитом користува-
лись фірмові «мечниковські» су-
веніри. Торгова представниця су-
венірної продукції університету Яна 
розповіла: «Ми розробили значки, 
чашки, магніти, прапорці, наклейки, 
футболки з атрибутикою універси-
тету і представляємо її студентам. 

Щодо цін, то керувались собіварті-
стю продукції, середньою ринковою 
ціною, загалом орієнтувались на 
виробників з невисокими цінами, 
але високою якістю. Ми самі їздили, 
дивилися якість футболок, щоб це 
була 100% бавовна, щоб матеріали 
не викликали алергії та не шкодили 
здоров’ю. Багато студентів купують 
футболки на  пам’ять про універси-
тет, а викладачі в основному для 
конференцій, а ще на подарунки 
іноземним партнерам».

«Я вважаю, що такі заходи ма-
ють проходити частіше, як мінімум 
раз на сезон, щоб з кожним роком 
покращувати університет. Адже ми 
студенти, найголовніша частина 
цього місця, і ми маємо про нього 
дбати», — сказала голова студент-
ської ради факультету журналісти-
ки, реклами та видавничої справи 
Андрійчук Валерія.  

Марія Лабановська

На благо ОНУ імені І. І. Мечникова



READ.ME 

CoolCulture

№10 березень

c. 8

Вітчизняному кіно бути?
У рамках промо-кампанії  цьо-

горічного українського фільму  
«Сквот-32» в актовій залі Одесь-
кого національного університе-
ту імені І. І. Мечникова відбулася 
зустріч із продюсером та акто-
рами кінострічки. 

Юні, нестримні шукачі пригод, 
творчі «робінзони», що ламають 
кордони та борються за свої ідеали 
— саме про таких людей знята кар-
тина «Сквот-32». Історія розповідає 
про фотографа Лізу (Анна Адамо-
вич), що якось потрапляє до будин-
ку на вулиці Гоголівській-32. Старий 
дім уже давно підготовлений під 
знос, але там, як не дивно, ще існує 
життя. Аварійна будівля стала при-
хистком усієї творчої молоді вули-
ць. Саме у цих стінах вони стають 
по-справжньому вільними у своїй 
творчості... 

На зустрічі продюсер нової 
української стрічки «Сквот-32» Ан-
дрій Єрмак зазначив, що його фільм 
є не тільки історією старого будинку 

— це приклад боротьби маленької 
людини з цілою країною. 

Вихід нового фільму був лише 
причиною для зустрічі. Головною 
стала розповідь про те, як досяга-
ти цілей, як знайти «свою» справу. 
Найбільш активну роль в обгово-
ренні брав виконавець головної чо-
ловічої ролі у фільмі — Олександр 
Богачук. Він розповів про те, як 
знайти мотивацію навіть у звичай-
них речах: «Фішка внутрішнього 
балансу в тому, що потрібно робити 
те, що не хочеш, і шукати в цьому 
красу. Ти ростеш над собою, тільки 
якщо виходиш із зони власного ком-
форту». 

Трохи пізніше слово взяла ви-
конавиця головної ролі Анна Ада-
мович. Молода актриса розповіла 
про свої перші кастинги, невдачі та 
вибір майбутньої професії, таким 
чином трохи відкривши завісу ак-
торської справи. 

Аудиторія мала змогу ставити 
запитання. Біля мікрофону виши-
кувалися черги зі слухачів. Одне із 

запитань викликало активну супе-
речку між продюсером фільму Ан-
дрієм Єрмаком та студентом. Хло-
пець запитав про те, коли в Україні 
вже з’являться цікаві некомерційні 
кінострічки та чому українські філь-
ми майже не «відбивають» себе у 
прокаті. Продюсер пояснив це тим, 
що дистриб’юторські компанії не 
зацікавлені у цьому: їм вигідніше 
демонструвати пропагандистські 
стрічки. Та він наголосив, що його 
фільм не відноситься до цієї кате-
горії. Пан Єрмак сподівається, що і 
художнє українське кіно має шанс 
на життя: «Я готовий знімати такі 
картини. І мені байдуже, що я за них 
не отримаю грошей». А на питання, 
яким повинне бути справжнє кіно, 
митець відповів коротко: «Яким? 
Таким, аби воно подобалося тому, 
хто його дивиться. Бо тільки глядач 
завжди правий». 

Художній фільм «Сквот-32» вий-
де у прокат 11 квітня.

   
Анастасія Верис

Співачка Zivert в Одесі
Співачка Юлія Зіверт, що 

виступає під сценічним ім’ям 
ZIVERT, в цьому році миттєво 
набула величезної популяр-
ності в країнах СНГ, зокрема 
в Україні. Отже, прихильники 
творчості співачки радісно зу-
стріли її в Одесі.

Окрім свіжих хітів з міні-аль-
бому «Сияй», співачка виконала 
немаловідомі пісні «Анестезия», 
«Можно всё», «Ветер перемен» та 
«Техно».

Також ZIVERT презентувала 
одеським шанувальникам свою 
нову пісню, яку вже незабаром 
зможе почути кожен. Новий трек 
продовжує нести настрій вінтажної 
поп-музики, якого дотримується 
Юлія.

На своїй сторінці в Instagram та 
під час концерту Юлія Зіверт поді-
лилася, що Одеса — це смак її ди-
тинства: «Летом я часто приезжала 

к бабушке в Одессу. Испытываю 
невероятную ностальгию, находясь 
здесь впервые за долгое время».

В 2018 році треки молодої 
співачки ZIVERT «підірвали» хіт-па-
ради країн СНГ. Пісні «Зелёные 
волны», «Ещё хочу» та «Life» зібра-
ли мільйони шазамів та переглядів 
на YouTube. 

Зараз треки ZIVERT вже другий 
місяць перебувають на вершині 
російського магазину «iTunes», що 
є абсолютним рекордом цього року. 

Концерт молодої співачки 
ZIVERT відбувся 7 березня в Одесі 
в Jennifer Club.

Ангеліна Цепак
Фото: автора



По 31 березня Музей сучасно-
го мистецтва Одеси відкриває 
свої двері для поціновувачів ми-
стецтва чуттєвості та ори-
гінальності: проходить вистав-
ка під назвою «Вразливий стан», 
під кураторством Ліни Роману-
хии та Іллі Заболотного.

У виставці взяли участь 9 моло-
дих митців з України та Британії. Усі 
вони намагались передати власні 
переживання, емоції, проблеми, 
об’єднані в контексті спільного для 
них всіх єдиного емоційного стану 
— стану вразливості. 

Були представлені зразки одягу, 
звуку, графіки, об’єктів, фото та ві-
део інсталяцій від учасників програ-
ми SWAP.  SWAP: UK/Ukraine — це 
щорічна міжнародна програма для 
митців різних напрямів, що співпра-
цює з Ліверпульським Білєнале — 
найбільшим і найвідомішим фести-
валем сучасного мистецтва.

Обєкти для роздумів  презен-
тувала Сюзанна Старк — картонні 

моделі з фрагментами лялькових 
будиночків і роздуми про роль у су-
спільстві жінки і суперечності сучас-
ного життя.

Аудіальні та відеоінсталяції 
представили Вікторія Миронюк у 
своїй роботі «Пісні до моря» про 
міфічних морських істот та їх су-
часні інтерпретації; Хелен Фланган 
досліджує спорт і культуру тіла за 
різних часів у сенсі травми індивіду-
ального та колективного тіла; Дана 
Венеція стирає грані між вимислом 
дитячої казки і документальністю та 
розповідає історію «Червоної Ша-
почки», побудованої на моралі й ре-
аліях сучасного життя.

 Ніколай Карабінович зацікавив-
ся роллю портрета Шевченка на 
обгортках альбомів британського 
гурту New Order та їхнім зв’язком 
з Україною. Так, згодом у Манче-
стері народився кавер, танець та 
відсилка на фільм ВВС про україн-
ців у Британії. Його інтерес до звуку 
простежується й у експозиції «Німі 
свідки», де через мікрофони гово-

рить велике місто, де відбуваються 
соціально-політичні заворушення.

Британець Ріккардо Матлакас 
представив на загал зразки одягу 
в стилі мілітарі, які є результатом 
перфомансу «Кордони, що тануть», 
проведеного в різних країнах. За 
допомогою морозива та кольорів 
прапору він хотів донести думку про 
більшу важливість культури та тра-
дицій, ніж політики та уряду. 

Найбільшим та найвиразнішим 
об’єктом виставки стала робота 
під назвою «Піжамна вечірка», що 
являє собою танк Т-34 часів Дру-
гої світової, який харків’яни під час 
перфомансу одягли в піжаму, аби 
таким чином  змінити думку про об-
раз танку як машини для знищення.

Загалом, всі експонати звер-
тають увагу як на буденні, так і на 
гострі соціальні проблеми через 
призму переживань звичайної, пе-
ресічної, небайдужої, чутливої лю-
дини. 

Лілія Продан
Фото: автора
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«Вразливий стан». Коридорами чуттєвості

Французька мода в Києві
Виставка про бренд Chloé 

Couture розповідає історію 
французької моди та демон-
струє її внесок в модне світове 
мистецтво. 

Експонати показують, як ево-
люціонували наряди з часів Карла 
Лагерфельда, який двічі був арт-ди-
ректором Chloé, та від Стелли Мак-
картні аж до нинішньої глави бренду 
Наташі Рамсей-Леві.

Окрім легких, повітряних суконь із 
шифону 70-х років, тканинного сюр-
реалізму 80-х і зручних сучасних на-
рядів, на виставці гостям дають мож-
ливість побачити, як народжувались 
шедеври: представлені різноманітні 

замітки, нариси, та документи, яких 
торкалися великі дизайнери. Також 
виставлені фотографії з показів.

Всього представлено 30 нарядів, 
серед яких також луки з пальто, жа-
кетами та костюмами, а не лише 
сукнями. Загалом, експозиція зай-
няла дві зали музею на другому по-
версі. До речі, це остання виставка 
перед тим, як другий поверх музею 
закриється на реконструкцію.

Виставка проходила в Націо-
нальному художньому музеї України 
в Києві з 15 по 28 березня.

Христина Лашкова
Фото: автора
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АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
Французький бульвар, 24/26

          readme.news

Ізраїльський культурний 
центр «Натів» у співпраці з 
Єврейським Молодіжним цен-
тром  «Hillel»  запустив в Одесі 
новий формат проведення лек-
цій з різноманітними спікерами 
— «Зустріч на барі». Цей про-
ект є унікальною можливістю 
поєднати корисну зустріч зі спі-
кером з приємним культурним 
відпочинком за келихом улюбле-
ного напою.

Отже, недільний вечір 17 берез-
ня не став винятком. У арт-клубі 
«Шкаф» за адресою Грецька, 32, 
пройшло офіційне  відкриття з пер-
шим спікером Романом Рабинови-
чем. 

Роман Рабинович — керівник 
геймінга в ЦеХАБ Одеса, відомий 
одеський радіо-ведучий  на «Про-

сто РАДІ.О» та «Народне Радіо». 
Промовець обрав тему вечо-

ра «Якби молодість знала, якби 
старість могла» та підняв такі пи-
тання:

• Як жити зі своїм егоїзмом?
• Що таке егоїзм: двигун або 
гальма?
• Чого коштує задоволення?
Лекція проходила у форматі 

діалогу. Роман разом з гостями 
розглядав філософські питання. 
Обговорювалися суперечні теми 
як корупція, політика, освіта та ви-
бори. Ключовим моментом було те, 
що під час обговорення кожен для 
себе відповідав на питання, які дав-
но турбували внутрішнє «Я».

Лектор провокував слухачів го-
стрими висловами й незручними 
запитаннями. Адже, коли чуєш при-
клади з власного життя, то люди-

на, яка виступає, одразу викликає 
більше довіри. Історії про зраду, 
про цензуру на роботі, про чесність 
самого до себе — це є той досвід, 
котрий змушує рухатися далі, спи-
раючись на совість, внутрішню силу 
й мотивацію.

Роман Рабинович говорив: 
«Жити треба чесно. Будь відвертим 
до себе й оточуючого світу. Кажи 
правду завжди. Так, це складно, 
але коли ти зрозумієш себе, ти зро-
зумієш закони всесвіту».

Формат такої лекції сподобав-
ся відвідувачам через легкість й 
жартівливу подачу матеріалу. Після 
завершення заходу, люди ще довго 
обговорювали нагальні теми. Че-
каємо наступного спікера!
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