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СЛОВО РЕДАКТОРА
Весна! Тепло! Сонце! 
Нове життя! 
А Read.me, як і раніше, нама-

гається створювати цікавий і приєм-
ний для читання контент, а в цей раз 
подає його в обрамленні кольору, 
який зазвичай асоціюється з цвітін-
ням, весняним пробудженням, 
мрійливістю, а також солодощами, 
які незабаром з’являться на столах в 
честь травневих свят!

Травневі свята пролетять, а за 
ними пролетить і час, що залишив-
ся на навчання. Не встигнеш заду-
матися про літо, про його спекотні 
обійми та світлі вечори, як настане 

осінь, про яку, втім, заговорювати 
поки рано. 

І скільки всього зміниться за цей 
час? 

Що ж, поки не будемо гадати. 
Навіщо, коли можна просто зупи-
нитися... Зупинитися, розслабитися 
і почитати, наприклад, про сюрре-
алістичну виставку польської худож-
ниці, або про вечір поезії, або про 
соціальний проект з реставрації 
пошкоджених війною будинків... або 
про вибори!

Все це і багато іншого Read.me 
приготувала саме для тебе, 

дорогий читачу. 
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Пропаганда в ЗМІ: як вони впливають на нас
Першою жертвою в будь-якій війні 

стає правда: її перекручують, спотво-
рюють, прикрашають або недоговорю-
ють. В наш час аби правда стала «жерт-
вою» не обов’язково починати війну, 
досить взяти «зброя» в руки і почати 
писати. 

В нашому світі завжди було так, що хтось 
більш схильний до маніпуляції, а хтось мен-
ше. Однак бути повністю незалежним, зали-
шаючись членом суспільства, неможливо. 
Безумовно, можна не дивитися й не читати 
новини, але тоді людина виявиться в інфор-
маційному вакуумі, а якщо немає підґрунтя в 
вигляді інформації, то й власної думки теж.

Інформація є одним зі способів політич-
ної маніпуляції й пропаганди. Людям, особ-
ливо похилого віку та дітям, властиво сприй-
мати інформацію подану ЗМІ як незаперечно 
правдиву.

Пропаганда — це відкрите поширення 
поглядів, фактів, аргументів і друге відомо-
стей з метою формування громадської дум-
ки. Вона впливає як на емоції, так і на розум 
людей. Важливо розрізняти, що пропаганда 
буває як позитивна, так і негативна:

Позитивна пропаганда — це така, що 
сприяє соціальній гармонії, виховання людей 
і НЕ переслідує маніпулятивну мету. Напри-
клад: пропаганда здорового способу життя, 
відмова від фастфуду, участь в соціальних 
проектах та інше.

Негативна пропаганда нав’язує людям 
думку, маніпулює емоціями та перекручує 

факти за принципом «мета виправдовує 
засоби». Наприклад: створення «образу во-
рога», розпалювання соціальної ворожнечі, 
нав’язування вигідної думки або переконан-
ня.

Існує необхідність розрізняти — на зако-
нодавчому та політичному рівнях — два види 
пропаганди в ЗМІ. Перша — пропаганда вій-
ни, а також національної, расової чи релігій-
ної ненависті, що представляють собою під-
бурювання до дискримінації, ворожнечі або 
насильства, як визначено в міжнародному і 
національно праві. Це протизаконно, отже, 
вимагає юридичних дій згідно з нормами між-
народного права. Другий тип поєднує в собі 
всі інші види пропаганди. Це може бути не-
належна і засуджувана діяльність, що завдає 
шкоди професії журналіста, але не обов’яз-
ково вимагає юридичних дій. 

«Якщо в країні домінує пропаганда, то 
вона стає інструментом для встановлення 
авторитарного режиму, таким чином, спотво-
рюючи не тільки плюралізм засобів масової 
інформації, а й інші основи демократії», — 
пишуть в книзі «Пропаганда і свобода масо-
вої інформації». 

Яскравим прикладом пропаганди ЗМІ 
була холодна війна СРСР з США, де був 
яскраво виражений приклад зі створенням 
«образу ворога».

Способи маніпулювання негативної про-
паганди в ЗМІ:

• емоційний — цей вид волає до сильних 
емоцій глядача чи читача. Цей спосіб блокує 
здатність до критичного мислення. Напри-

клад, сайт «Таймер» вживає тему криміналу 
для пропаганди. Якщо якийсь український 
військовий вчинить злочин, то це буде відра-
зу висвітлюватися в новинах з усіма подро-
бицями, але якщо він зробить щось хороше, 
то про це промовчать. Таким чином, в су-
спільства виникає образ «злого українського 
військового, якого найкраще остерігатися».

• анонімний авторитет — журналісти в 
своїх матеріалах можуть використовувати 
такі вирази, як «Фахівці вважають ...» або 
«учені довели». Виникає питання: хто цей 
фахівець? Звідки він? Чому немає точної 
інформації? Наприклад, одеський активіст 
Дем’ян Ганул написав на своїй сторінці в 
Facebook, що йому хтось там десь там ска-
зав, що в Одесу прилетить президент Украї-
ни, аби відкрити новий аеродром. Однак ні 
в прес-службі Одеської обласної державної 
адміністрації, ніде взагалі про це не знали. А 
через кілька годин пост й зовсім був видале-
ний після прохань підтвердити інформацію.

Як захистити себе від пропаганди:
• ділити інформацію на двісті, при читан-

ні матеріалів включати критичне мислення й 
застосовувати свій власний інформаційний 
фільтр;

• перевіряти інформацію в інших джере-
лах та шукати баланс думок;

• простежити в яких ЗМІ найчастіше не-
гативно або позитивно висловлюються про 
політиків або про різноманітні суспільно-ва-
гомі ситуації, тоді стане ясно кому належить 
редакційна думка.

Юзяк Маргарита

Про те, «до чого призводить тве-
резість», і як впливає алкоголь на ор-
ганізм людини 11 квітня говорили в Хабі.

Весна, гарна погода і травневі свята дав-
но полюбилися українцям як дні, в які мож-
на гарно відпочити з друзями на природі, 
провести час в родинному колі, і звісно ж, 
поїсти смачненького. І одним із незамінних 
елементів свята й обов’язковий компонент 
святкового столу — пляшка алкогольного 
напою.

Член міської організації «Твереза Оде-
са» Олександр Шраменко провів лекцію під 
назвою «Тверезість і до чого вона призво-
дить», де розповів про основні небезпеки, 
які несуть всім відомі та розповсюджені ал-
когольні напої.

Небезпека 1: викликає звикання
Наукою та медициною доведено, що 

спирт є наркотиком. За даними ГОСТу від 
1975 року, «спирт — сильнодіючий наркотик, 
що викликає параліч нервової системи. 1996 
рік: «спирт — сильнодіючий наркотик». 2001 
рік: «спирт — легкозаймиста речовина». Як 
бачимо, з часом і розвитком алкогольного 
бізнесу, виробники все менше згадують про 
такі не досить приємні властивості алкоголь-
них напоїв. Конституція України забороняє 
поширення наркотичних речовин, проте ал-
коголь не зникає з полиць магазинів, а кіль-

кість найменувань і марок швидко зростає. 
Просте пояснення цьому — це податки, які 
держава отримує, збагачуючи бюджет, але, 
натомість, отруюючи власних громадян.

Небезпека 2: вбиває клітини мозку
Перше, що вражає алкоголь — це кров. 

Він сприяє згущенню еретроцитів в ка-
пілярах, які згодом забиваються і більше не 
можуть постачати повітря в достатній кіль-
кості нервовим клітинам, а вони не відновлю-
ються. 1 пляшка пива = смерть 4 000 клітин 
головного мозку в центрах, які відповідають 
за пам’ять, любов, совість, честь. Звідси в 
подальшому  і забування минулих подій, і 
втрата моральних якостей, притуплення по-
чуттів, які часто призводять до необдуманих 
і аморальних вчинків.

Небезпека 3: впливає на спадковість
Алкоголь сприяє руйнуванню захисних 

оболонок клітин і пошкодженню ядра, де 
зберігається інформація ДНК. Чим біль-
ше алкоголю вживає людина, тим більше 
пошкоджених клітин. Якщо така пошкодже-
на клітина запліднюється, дитина народ-
жується з дефектом. Особлива небезпеку 
становить алкоголь для жінок: якщо чоловічі 
статеві клітини оновлюються через певний 
період часу, то у жінок — ніколи. За статисти-
кою, в Україні лише 15% дітей народжуються 
здоровими. 

Україна є одним з лідерів у світі за спо-
живанням алкоголю. Україна займає 3 місце 
у Європі і 4 у світі за смертністю населення, 
де більш ніж 30% смертей пов’язані з вжи-
ванням алкоголю, та 1 місце в світі за рівнем 
дитячого алкоголізму.

Проблема алкоголізму є настільки гло-
бальною, що на її вирішення потрібно буде 
не одне десятиліття. Але розпочати слід 
зараз, з себе, із змін у власній свідомості, 
що з часом призведе до зміни свідомості 
суспільства. Сучасна людина знає і розуміє 
небезпеку і шкоду алкоголю, але продовжує 
його вживати. Людина п’є за здоров’я те, що 
здоров’ю шкодить. Родина святкує день на-
родження малої дитини і наповнює келихи, 
а далі діти в садочках імітують дії батьків і 
цокаються склянками з компотом. Далі їм 
купують дитяче шампанське, а круті хлопці 
й дівчата у фільмах п’ють, курять і подають 
приклад. 

Так формується думка про те, що алко-
голь це нормально.

«Тепер я краще розумію на що йду, коли 
купую пляшку пива чи наповнюю келих шам-
панським. Це відповідальність не лише пе-
ред самим собою і оточуючими, а й перед 
моїми майбутніми дітьми. А я хочу, щоб вони 
були здорові», — наостанок говорить Олек-
сандр.

Лілія Продан

Маловідомі факти про широковідомі напої
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Будуємо Україну разом!
Будуємо Україну Разом (далі БУР) — 

сьогодні це різносторонній благодійний 
проект, який спочатку планувався як 
одноразова акція. Метою цієї акції було 
відновлення будинків, що постраждали 
від війни на сході України.

Таким чином в 2014 році в Краматорську 
молодь з організації «Львівська освітня фун-
дація» за допомогою волонтерів і місцевих 
жителів працювали над будинком, в якому 
згодом відремонтували 25 квартир — і це си-
лами приблизно 80 осіб. 

З цього все і почалося.

Як це тепер працює
Волонтери співпрацюють з професійни-

ми будівельниками. Нині учасники проекту 
працюють як над житловими будинками, так 
і над облаштуванням громадських місць, а 
крім цього займаються ще й культурно-освіт-
ньою діяльністю: проводять лекції та тренін-
ги, а також екскурсії, квести й інші заходи, 
просуваючи ідеї поваги, відповідальності, 
цінності довіри та спільної роботи.

Проект починається в березні, а закін-
чується в жовтні. У різних містах облашто-
вуються табори: волонтери працюють в них 
тиждень, а потім їх змінює інша група ак-
тивістів — зробити свій вклад встигають всі 
охочі.

У БУР беруть участь американці, росія-
ни, поляки, італійці, німці, французи... серед 
яких, звичайно, мало хто володіє українсь-
кою мовою. Для українських учасників це 
не перешкода, а можливість підняти рівень 
своєї англійської. Іванка Діман, менеджерка 
проекту, розповідає, що кожен табір за уча-
стю іноземців — це завжди щось особливе, 
адже це чудова можливість для знайомства 
та обміну міжкультурним досвідом. Напри-
клад, коли БУРу допомагали студенти з 
Нью-Йорка, волонтери влаштовували дні 
американської культури, з росіянами органі-
зовували БУР-Talks, під час яких гості могли 
розповісти про реалії волонтерства в Росії, а 
з італійцями багато танцювали.

Допомогти може кожен, хто завгодно та 
звідки завгодно. Виповнилося 16 років і бать-
ки дали дозвіл? Ласкаво просимо в команду! 
До вісімдесятиріччя захотілося присвятити 
себе добрим справам? Двері відкриті! Обме-
жень практично немає, хіба що неповноліт-
нім учасникам необхідна вже згадана бать-
ківська згода.

Лабораторія відповідальності
У 2016 році просвітницька діяльність 

бура отримала нову назву — БУР LAB — і, 
відповідно, новий формат. Це курси для во-
лонтерів, на яких навчають проектному ме-
неджменту і соціальному підприємництву. 
Учасникам надається можливість пройти 
всі етапи створення та просування власного 
проекту: від формування команди до пре-
зентації своїх напрацювань. Іванка ділиться, 
що в перший же рік 12 команд волонтерів 
представляли свої проекти, в результаті 
чого 2 з них були успішно реалізовані. Так, 

в Червонограді з’явилося молодіжне простір 
«Космодром», яке згуртувало навколо себе 
активних людей, які намагаються міняти ото-
чення на краще, а в Краматорську проект був 
реалізований у співпраці з місцевим інтерна-
том.

Наступний БУР LAB також закінчився 
успішно: в 2017 році найяскравішим проек-
том стало відкриття міні-заводу з переробки 
пластику в місті Лисичанськ Луганської об-
ласті. У 2018 році після БУР LAB відкрилася 
майстерня «Потріб» з переробки текстиль-
них відходів в дизайнерський одяг.

І це не кінець! Школа менеджменту від 
БУРа вже дала реальні результати, а тому в 
2019 році вона буде проходити знову. Тепер, 
за словами Іванки, навчання буде ще якісні-
шим, адже БУР LAB планує залучати освітні 
платформи.

Результати роботи
За 4 роки БУР відвідав 42 населених пун-

кти. На сьогоднішній день волонтерська база 
становить 2072 учасника, серед яких 400 за-
лишаються активними постійно.

Крім успіхів БУР LAB, спільними силами 
місцеві та іноземні волонтери відбудували 
не тільки кілька будинків, а й кілька життів. 
Якщо бути точніше, було відремонтовано 180 
будинків героїв війни на сході України, бага-
тодітних і малозабезпечених сімей, завдяки 
чосу 150 сімей нині живуть в кращих умовах. 
Крім цього було створено кілька молодіжних 
центрів, в яких учасники проекту з різних міст 
можуть показати свої вміння та зробити ве-
ликий внесок в розвиток БУРа і, відповідно, 
цілої країни. Наприклад, це «Вільна Хата» в 
Краматорську, платформа ініціатив «Тепли-
ця» в Слов’янську, організація «DRUZI» в 
Костянтинівці та інші.

Вірний супутник
У команди БУР був дуже працьовитий, 

сильний, невтомний соратник. Він доставляв 
всіх членів організації на потрібне місце, він 
тягав тяжкі грузи й буквально працював за 
їжу. Ну, якщо так можна назвати бензин.

БУРмобіль — робочий транспорт ко-
манди — був з ними з самого початку. Він 
розвозив будматеріали в Краматорськ, був 
опорою волонтерів і взагалі робив їм велике 
добро своєю допомогою. Через те, що БУР 
став дуже активно знаходити однодумців і 
охопив всю Україну, БУРмобілю доводилося 
багато подорожувати: за 4 роки він набігав 
380 тисяч кілометрів. У його салоні побувало 
більше 2000 волонтерів. Якби не він, коман-
ді було б набагато важче впоратися з усією 
роботою, та й навряд чи б вдалося досягти 
таких масштабів за весь цей час.

Всі процеси сповільнилися після того, як 
БУРмобіль пішов (вірніше, від’їхав на еваку-
аторі) у відставку. Тепер команді необхідний 
БУРмобіль V2.0: у розумінні волонтерів це 
мікроавтобус з причепом, який стане справж-
ньою майстернею на колесах. У ній будуть 
висувні полички, стелажі, стільниці для ро-
боти та всі необхідні інструменти, щоб про-
довжувати ремонтувати будинки і за сумісни-

цтвом життя.
На даний момент команда БУРа зібрала 

вже більше 100 000 грн, але для реінкарнації 
БУРмобіля цього недостатньо, тому йде збір 
коштів. Коли волонтери «встануть на коле-
са», БУРмобіль обов’язково відвідає нові об-
ласті України. За словами Іванки, найближ-
чим часом БУРмобіль не планує залишати 
Україну, але коли тут не залишиться роботи, 
він цілком може відправитися в далеку подо-
рож за кордон, щоб допомогти також інозем-
ним сусідам.

Проблеми роботи
Крім питання з транспортом (яке незаба-

ром вирішиться), проблем як таких немає — 
є виклики, які потрібно вирішувати оператив-
но. За словами Іванки, найчастіше головним 
викликом стає необхідність залучити достат-
ню кількість волонтерів для формування та-
бору, адже їх доводиться направляти в уже 
існуючі табори, якщо людей не вистачає.

Перед кожним сезоном команда бура 
переживає з цього приводу. Зазвичай все 
обходиться, але все ж організаторам кожен 
раз хочеться, щоб активістів було ще більше.

Плани 2019:
• провести 15 БУР-таборів;
• організувати фестиваль у кінці серпня;
• провести БУР LAB і допомогти волонте-

рам з реалізацією проектів, які будуть пред-
ставлені;

• створити потужний регіональний офіс 
БУР в Донецькій і Луганській областях;

• залучити мінімум 1000 нових учасників.

Так, перший час проект і проектом 
не був — це була одноразова благодійна 
акція. Все почалося з реставрації бага-
токвартирного будинку, до якої доклали 
руки приблизно 80 осіб...

Анастасія Голубєва
фото: архів організації
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На старт! Увага! Добра справа!

Старт «Тижням Добрих Справ» дано! 
Уже вдев’яте всеукраїнський благодій-
ний проект, що охоплює 27 країн, прово-
диться і в Одесі.

 Марафон «Тижні Добрих Справ» на 
півдні України відрізняється своєю унікаль-
ністю — з кожним роком тривалість проекту 
подовжується на один тиждень.  Тому цього 
року одеситів і гостей міста чекає вже дев’ять 
тижнів благодійності: з 5 квітня по 7 червня.

 «Тижні Добрих Справ» — це не збір ко-
штів через благодійні фонди та об’єднання. 
Головна особливість проекту — ресурсна до-
помога і волонтерська діяльність, а також то-
тальна аполітичність. Приєднатися і зробити 

добро може кожен: до участі запрошуються 
люди будь-якого віку з будь-якими проекта-
ми.

 Ще один вектор розвитку благодійного 
марафону — популяризація волонтерської 
діяльності. Адже в Україні, на жаль, волон-
терством займаються тільки 10% громадян, 
в той час, як, наприклад, в Ізраїлі цей показ-
ник досягає 90%, за словами голови органі-
заційного комітету Євгенія Хоржевського. 
Тому для всіх громадських діячів і тих, хто 
бажає допомагати, в рамках проекту прово-
дяться спеціальні тренінги та заняття.  

Новою фішкою став паспорт волонте-
ра, де будуть зафіксовані всі добрі справи.  
Адже волонтер — теж професія, а такий до-

кумент буде своєрідною трудовою книжкою 
доброти.

 Всього в рамках проекту «Тижні Добрих 
Справ» в Одесі цього року планується понад 
120 заходів для людей різного віку: від дітей, 
підлітків до представників «золотого століт-
тя». Вік не важливий, тут головне бажання 
допомогти!

На честь старту марафону всі його учас-
ники також розписали вже традиційну «до-
бру» футболку своїми побажаннями, після 
чого зробили традиційне фото на пам’ять!

Валерія Андрейчук
Фото: авторки

7 квітня в «More Music Club» прой-
шов перший літературний вечір моло-
дої та харизматичної поетеси, де вона 
ділилася зі своїми слухачами віршами та 
цікавими історіями щодо початку напи-
сання своєї поезії. 

Хоча цей вечір був присвячений саме 
Дарії Троянській та її поезії, всі присутні мали 
змогу також читати свої вірші чи поезію інших 
митців, що зробило цей вечір ще більш за-
тишним та цікавим. Кожен охочий поділився 
частинкою себе, своїми переживаннями та 
думками. 

Комусь цей вечір допоміг подолати 
страх сцени та публіки — одна гостя, Оле-
на Костандакі, поділилася своїми вражен-
нями: «Цей вечір був сповнений натхнен-
ням, щирістю та любов’ю в усіх її проявах. 
Даша дуже вдало змогла передати настрої 
своїх ліричних героїв у поезіях, і, найголов-
ніше, наповнила мене енергією. Саме за це 
я їй дякую і запевняю, що наступного разу 
обов’язково спробую себе в якості читача на 
сцені». Також, ще одна зі слухачок, Катерина 
Полюганич, яка вирішила прочитати один зі 

віршів Дарії та поділитися своїми враженням 
щодо її поезії, описала той вечір: «Тихі опле-
ски, спокійна музика, голос Даші, я в захваті! 
Рада, що пішла і змогла на цілу годину зану-
ритися в таку творчу атмосферу. Ця авторка 
вже давно зайняла почесне місце у моєму 
серці».

Щодо ідеї створення літературного ве-
чора, своїми переживаннями та планами 
на майбутнє з нами поділилася сама Дарія: 
«Ідея організувати власний творчий вечір ви-
никла раптово, взимку. Я доволі часто читаю 
власні вірші на вечорах, організованих знай-
омими чи місцевими поетами. І якось Коля 
Лемеш, одеський поет, відомий в молодіж-
них поетичних колах Одеси, сказав, що його 
знайомий є організатором заходів в “More 
Music Club”, і що в квітні є вільні місця».

Авторка зізнається, що хвилювалася. 
Поезією вона займається вже два роки та 
зазначає, що досить вагомо змінилась у 
своїх віршах. Щодо тематики, Дарія гово-
рить: «Я пишу любовну лірику і вона має 
значення у нашому житті, кохання завжди 
актуальне, я знаю, люди знаходять у моїх 
поезіях свої життєві історії». 

Вірші для Дарії як спосіб самовираження 
та боротьба із комплексами. На «вечір» вона 
відібрала 35 своїх кращих поезій, хоча в неї 
їх понад двісті.

«Сподіваюсь, що перший власний вечір 
— це лише початок, надалі планую саморе-
алізувати свою поезію як професію, навіть 
збірку створити, але це, звичайно, у майбут-
ньому», — ділиться поетеса. 

Єлизавета Мідько
Фото: авторки

Вечір поезії Дарії Троянської
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«Саме те відчуття, що треба щось змінювати»
Одеситка Ванда Мазур презентува-

ла свій роман «Деньги», в якому підняла 
теми, які хвилюють на сьогоднішній 
день увесь світ, а не тільки Україну. В 
першу чергу це проблема забруднення 
довкілля та влада грошей у сучасному 
суспільстві.

 «Цей роман написаний про майбутнє 
всіх континентів, націй і рас у той же час 
про сучасну Україну. В ньому вигадливо пе-
реплітаються фантазія та наша унікальна 
політична реальність. Тут і зараз — заклики 
до змін і застереження для тих, хто злякаєть-
ся власної сміливості бути іншим», — саме 
це у книзі побачила Світлана Овчаренко, 
доктор філософських наук, професорка, 
культуролог.

— Ванда, що побудило Вас написати 
роман?

— Я зрозуміла, що можу пробудити в 
людині саме те відчуття, що треба щось змі-
нювати, можу пробудити відчуття власної 
провини. Років десять назад я сама кидала 
недопалки на асфальт, і в мене не було від-

чуття провини, а зараз це катастрофа.
— Чим ви надихалися при написанні?
— У той момент коли я почала писати, 

я дуже серйозно обмежила себе у читані 
художньої літератури. Точніше, я зовсім не 
читала нічого нового. Я поклала на полицю 
декілька книг та іноді відкривала їх у будь-я-
кому місці. Це потрібно було лише для план-
ки. Надихали ж мене наукові трактати, а от 
художню літературу я не читала роки два 
точно.

— Хто Ваша цільова аудиторія?
— Читачі моєї книги — це люди, які дума-

ють не тільки про себе та сьогоденний  ком-
форт, а які розуміють вартість цього комфор-
ту. Які розуміють, що цей комфорт коштує 
життя багатьох тварин.

— Які плани на майбутнє?
— Хочу зазначити, що це перший роман. 

А написали я хочу ще три. Це буде трилогія.

Після низки запитань від слухачів, пись-
менниця підписала книги усім охочим.

Сакаджи Ірина
Фото: odessabrains-media

«Mechnikov Fest» — свято для абітурієнтів!

Зовсім скоро в Одесі відбудеться ве-
лике відкриття першого і єдиного  амфі-
театру під відкритим небом. 

Вже 27 квітня о 14.00 всі зони відпочинку 
будуть доступні відвідувачам Зеленого теа-
тру. На відкриття гостей чекають музикальні 
виступи, фуд-корти, майстер-класи для дітей 
та розіграші подарунків, неочікувані сюрпри-
зи, про які дізнаєтесь вже на місці зустрічі. 

Чого саме очікувати у новому сезоні, ми 
розповімо:

• нові місця на фуд-корти;

• нові зони відпочинку;
• фестивалі, концерти, лекції, кінопокази. 
Став нагадування на телефоні, адже ско-

ро на тебе чекає музична насолода:
• 24 травня 19:00 Луна — лірика, в яку 

дуже легко зануритись та розчинитись під 
час прослуховування, знайди себе та відчуй 
легкість у цій музиці;

• 28 червня 19:00 Бумбокс — повернення 
у світ перших пісень, заглиблення у ті альбо-
ми, за часів яких кожен раз відбувався вибух 
на сцені;

• 9 серпня 19:00 Hardy Orchestra — злит-

тя року та класики. 
Амфітеатр щосили готується до відкрит-

тя, на території вже починають  з’являтися 
нові зони, грядки і квіти.

«Ми напилесосимо газони, натрем до 
блиску театральну палубу, освіжимо колір 
листя на деревах і зберемо друзів», — про 
це повідомляє Зелений театр у своєму 
Telegram каналі.

Вхід як завжди вільний, отримай насоло-
ду під час відпочинку.

Марина Кузьміних 

«Зелений театр» чекає на тебе!

«Mechnikov Fest» — фестиваль, на 
якому майбутні студенти мають мож-
ливість поближче познайомитись з фа-
культетами одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова, взяти 
участь у різноманітних майстер-класах 
та придбати сувенір на пам’ять.

Кожен факультет мав свою локацію на 
території Ботанічного саду. Студенти ОНУ ім. 
І. І. Мечникова підготували купу інформації 
та сюрпризів для абітурієнтів. Пісочна тера-
пія від психологів, майстер-класи з обробки 
фотографій та уроки акторського мистецтва 
від журналістів, ігри в «Монополію» з політо-
логами, різноманітні конкурси та квести — 
все для того, щоб абітурієнт міг на декілька 
годин перетворитися на студента омріяного 
факультету.

В післяобідній час студенти та абітурієн-
ти зібрались навколо сцени, на якій пред-

ставники кожного факультету демонструва-
ли свої творчі здібності, реалізовані у піснях, 
танцях, гумористичних постановках.

Для студентів університету «Mechnikov 
Fest» став не тільки розвагою, а й нагодою 
позмагатися між собою. За результатами 
конкурсу факультети з найкращою та най-
креативнішою розважальною програмою 
отримають грошову винагороду, але ця ви-
нагорода, звісно, не є такою ж важливою, 
як можливість продемонструвати свої творчі 
здібності.

 «Mechnikov Fest» вже третій рік прово-
диться в ОНУ ім. І. І. Мечникова, але в тако-
му форматі відбувся вперше. 

Цього року фестиваль тривав з 20 по 21 
квітня на території Ботанічного саду.

Ангеліна Цепак
Фото: Ольги Куруч
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Як виглядає Україна в світових медіа
Тема виборів 2019-го року україн-

ського президента — одна з найпопу-
лярніших тем про Україну, яка висвіт-
лювалася в світових засобах масової 
інформації.  

Американське видання «Politico» 
стверджує, що багато хто з українців втра-
тив ту свою невелику довіру до влади. Саме 
через це, на думку видання, у «сумнівного» 
кандидата в президенти Володимира Зе-
ленського з’явилася можливість перемогти. 
«Politico» називало Володимира Олексан-
дровича «темною конячкою», «дулею політи-
кам», але згідно соцопитуванням, на його 
боці більшість. 

Про Петра Порошенка видання пише на-
ступне: «...його зусилля з мобілізації патріо-
тичних виборців, використовуючи загрозу 
російської агресії — про яку українцям нага-
дували в грудні, після розгоряння конфлікту 
з Москвою в Керченській протоці — може 
все-таки переконати виборців підтримати 
його. Нещодавнє відділення Української 
Православної Церкви від контролю Москви 
могло б також підсилити його шанси».

На думку видання, ані Порошенко, ані 
Зеленський не будуть відходити від ниніш-
нього зовнішньополітичного курсу.

Втім, «Politico» зазначає, що «безпереч-
ним те, що кампанія не буде чистою. Поро-
шенко і інші напевно вдадуться до тролів, 
ботів і брудним трюкам, щоб поліпшити свій 
імідж в ЗМІ і атакувати супротивників».

«Washington Post» також зазначає, що 
зростання популярності Володимира Зелен-
ського зумовлене зневірою до політичного 
істеблішменту, представленого «старою 
гвардією».

Британське видання «The Daily 
Telegraph» пише, що незважаючи на те, 
що Петро Порошенко боровся за інтеграцію 
країни з ЄС і НАТО, зміцнював збройні сили, 
просував використання української мови і 
сприяв створенню нової незалежної пра-
вославної церкви, реформи, необхідні для 
підтримки потоку іноземної допомоги, були 
неоднозначними. Конфлікт в східній частині 
Донбасу за п’ять років привів до загибелі 13 
000 людей і триває, хоча Порошенко обіцяв 
покласти йому край протягом декількох тиж-
нів. Розчарування з приводу низького рівня 
життя і корупції, яка всюди присутня,  зали-
шило двері для Зеленського відкритими.

«Financial Times» також коментує своє 
бачення причини прихильності українським 
народом до Зеленського. Видання вважає, 
що українські виборці тяжіють до пана Зелен-
ського, бо звинувачують Петра Порошенка у 
низькому рівні життя на тлі поширеної коруп-
ції, війни, яка йде вже шостий рік з підтриму-
ваними Росією сепаратистами. «Олігарх, об-
раний президентом у 2014 році з вражаючим 
54-відсотковим мандатом так і не спромігся 
подолати корупцію, і тепер розповідає ви-
борцям, що не мав жодної уяви про справи 
своїх близьких партнерів, які наживалися на 
торгівлі зброєю за завищеними цінами», — 
зазначено у «Financial Times». 

Французьке видання «Le Monde» зазна-
чає, що незважаючи на сумніви критиків Во-
лодимира Зеленського щодо його здатності 
управляти і невизначеності його програми, 
цей «нетиповий кандидат» в повній мірі ви-
грав від відмови від еліт, після багатьох років 
важких економічних труднощів і корупційних 
скандалів. А ось Петра Порошенка, на дум-
ку видання,  незважаючи на його прагнення 

наблизити країну до Заходу, перебудувати 
армію і почати економічні реформи, звину-
вачують в нездатності боротися з корупцією, 
що є серйозною проблемою повстання на 
Майдані, яке привело його до влади п’ять 
років тому.

Тож проаналізувавши тему українських 
виборів 2019 в світових медіа, можна дійти 
до висновків, що, загалом, вони зазначають, 
що український народ зневірився в своїй 
владі, після багатьох років важких економіч-
них труднощів і корупційних скандалів, він 
дійсно хоче змін. І, незважаючи на сумніви 
щодо вміння керувати країною та відсутність 
як такої політичної програми нового кандида-
та в президенти, попри всілякі звинувачення 
на його адресу щодо залежності від олігархів 
та відсутність політичного досвіду, рейтинги 
Володимира Зеленського швидко зростають. 

Петра Порошенко ж звинувачують в дов-
готривалій війні, незважаючи на обіцянку її 
припинити, у нездатності боротися із тією 
самою корупцією, але зазначають, що його 
також можуть підтримати за дії в бік інтегра-
ції країни з ЄС і НАТО, зміцнення збройних 
сил та сприяння створенню нової незалежної 
православної церкви. 

Прикро за те, що світові медіа не один 
раз зазначають, що вибори в Україні ча-
сто проходять «не чисто», з використанням 
тролів, ботів тощо. Проте, слід зазначити, що 
жодне видання не було впевнене, чим все ж 
таки завершиться ця «пекельна» боротьба, 
і  хто ж стане президентом України після ви-
борів 21-го квітня.

А що ми бачимо зараз?

Влада Кузьміна

Те видовище, що влаштували нам 
політики (або політик та шоумен), мож-
на зрівняти з одним з найпопулярніших 
серіалів України. 

Відеозвернення пана Зеленського на 
НСК «Олімпійському» навело чимало галасу 
стосовно того, що він співпрацює з російсь-
кими компаніями. Галас здійняли одразу ж 
декілька членів команди Петра Порошенко, 
розмістивши на своїх сторінках в мережі ін-
формацію про те, що корпоративні права на 
відеоролик опонента належать одній з росій-
ських компаній. В своєму пості в Facebook 
Ірина Геращенко (перший віце-спікер Вер-
ховної Ради) написала: «Ще президентом 
не став, а вже передав корпоративні права 
на себе Росії». Пост подібного характеру 
на своїй сторінці розмістив і нардеп  БПП 
Володимир Ар’єв. Юристка Ольга Деркач, 
зазначила, що це фіктивний правовласник 
— робот, який автоматом забиває авторські 
права на весь контент, що був використаний 
в новинах РФ.

Повертаємось до відеозвернень: Поро-
шенко продовжив настрій Зеленського та 
записав власний відеоролик, в якому по-

годився з усіма умовами та зазначив, що є 
закон, який встановлює правила проведення 
дебатів, з якими слід ознайомитися. 

Згідно закону «Про вибори Президен-
та  України» та постанови ЦВК «Про поло-
ження про порядок проведення НСТУ пере-
двиборчих теледебатів на пост Президента 
України», дебати мають організовуватися та 
проводитися в студії НСТУ в останню п’ятни-
цю перед днем повторного голосування. Але 
такі умови є обов’язковими у тому разі, якщо 
дебати фінансуються НСТУ. Якщо ж все ор-
ганізовується за рахунок фонду кандидата в 
президенти, варіант з проведенням дебатів 
на НСК «Олімпійський» дуже навіть можли-
вий і ніяким законам він не перечить.

Політолог Володимир Галдунов каже, що 
Зеленському вдалося вибити землю з-під ніг 
Порошенко, саме тому він намагався всіма 
методами зробити так, щоб той хоч якось 
впав в очах своїх улюбленців. Мова йде про 
чорний піар Порошенко, спрямований проти 
конкурента. 

Головними піар-торпедами проти Зелен-
ського стали дві. Причому, на обидві пан Зе-
ленський напросився сам. Перша — назвемо 
її «імідж наркомана», виплила з непрозорості 

здачі перших аналізів, начебто їх приймав 
повар-любитель Владислав Кірякулов. Від 
вимоги здачі повторних аналізів Володимир 
Зеленський відмовився, пізніше аргументу-
вавши це тим, що його очікувала провокація, 
про яку народ дізнається пізніше. Ця ситуа-
ція дала команді Порошенко місце розгуля-
тися, і згодом ми бачимо серію відеороликів, 
де пов’язується ім’я Зеленського та білий 
порошок.

Другу піар-торпеду ми назвемо «імідж 
боягуза», яка пов’язана не лише з відмо-
вою пройти повторний аналіз, а й з боязню 
дебатувати разом з президентом на одному 
майданчику. Власне, друга торпеда полягає 
якраз в тому, що Порошенко орендував НСК 
«Олімпійський» на дві дати — 14 і 19 квітня. 
На заклик прийти 14 квітня Зеленський вже 
відповів відмовою. Його штаб був упевнений 
в тому, що Порошенко 19-го не прийде.

Так, з кожним днем ставало цікавіше 
слідкувати за розвитком подій. Це цікаво ко-
жен раз, коли йде підготовка до виборів. Але 
ми стали забувати, що все це вирішує наше 
майбутнє. 

Рябкова Анастасія

Вибори 2019: Порошенко VS Зеленський
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На гребні сучасного мистецтва
У музеї сучасного мистецтва три-

ває виставка робіт Вагріча Бахчаняна 
— українського художника та поета-кон-
цептуаліста вірменського походження. 

Вагріч народився в місті Харкові, згодом 
жив та працював у Нью-Йорку. Найбільше 
всього він прославився своїми концептуаль-
ними колажами, які виділяються на гребні 
сучасного мистецтва. 

Вагріч малював з самого дитинства, по-
тім писав та працював у багатьох виданнях. 
За основу своєї творчості він брав звичні 
речі и перетворював їх у щось нове, додаючи 
іронії. Саме в його творчості дійсно серйозні 
явища можуть стати абсурдними, але при 
цьому зрозумілими для всіх. Його роботи по-
казують, що інколи простіше відноситись до 
речей — це зовсім не погано.

Слід сказати, що Вагріч любив Україну 
и вважав себе українським творцем навіть 
тоді, коли доживав свої останні роки в Аме-
риці, ставши одним з трьох кумирів Амери-
ки в еміграції, поряд з Йосипом Бродським і 
Сергієм Довлатовим.

Кохон Дар’я
Фото: авторки

Великі творці: самобутність кольорів
Ми маємо змогу познайомитися із 

всесвітньо відомою одеситкою, роботи 
якої мали неабиякий вплив на культуру 
західного світу. Соня Делоне — яскрава 
представниця візуального мистецтва в 
жанрі абстракціонізму. Свої ідеї худож-
ниця втілювала не лише в картинах, а 
й у одязі, дизайні та театральних деко-
раціях.

Одеситка за походженням, Соня Делоне 
отримала всесвітнє визнання після того, як 
стала першою художницею, творчості якої 
була організована виставка в Луврі при-
життєво, ще в 1964 році. На документаль-
ній виставці, що проходила з 27 березня 
по 15 квітня в галереї сучасного мистецтва 
Invogue#Art в Одесі, усі охочі мали змогу 
ознайомитися з історією життя художниці: її 
дитинство, особисте життя та творчий шлях 
були відкриті для пізнання усім відвідувачам. 
На виставці, зокрема, були представлені 
документи, що підтверджують походження 
Сари Штерн, яка увійшла в світову культуру 

під ім’ям Соні Делоне-Терк. 
Але щодо самих картин — було пред-

ставлено лише декілька репродукцій худож-
ниці, яких було катастрофічно замало аби 
вгамувати естетичну спрагу після вивчення 
представленої інформації. Голодний відві-
дувач міг лише гортати каталог із найвідомі-
шими картинами та костюмами Соні Делоне, 
задовольняючись зменшеною у масштабі 
копією. Тож після відвідування неодмінно 
залишається бажання прийти додому і поди-
витися, принаймні з екрану монітора, на ше-
деври Соні та її чоловіка — Робера Делоне, 
який разом із нею працював у абстрактних 
форматах та подарував світові чимало чарів-
них картин, які вже після його смерті були 
представлені в Луврі, разом із роботами Соні 
Делоне. Не дивлячись на дефіцит картин, 
виставка стала досить важливою подією у 
житті Одеси, оскільки познайомила жителів 
із, без перебільшення, гордістю їх міста.

Олександр Марний 
Фото: автора

Виставка мистецтва Німеччини XVI-
XX століть в рамках проекту «Німеч-
чина — Ода до радості» відкрилася в 
Одеському музеї західного та східного 
мистецтва.

Період XVI-XX століть є значущим для 
живопису і в цілому для мистецтва Німеччи-
ни. Були постійні злети та падіння, але з усім 
тим мистецтво Німеччини завжди залишало-
ся одним з найбільш перспективних проявів 

тогочасної культури Західної Європи.
Варто здогадатися, що проект, був на-

званий в честь твору Фрідріха Шиллера, оди 
«До радості», музику на яку писали багато 
композиторів, найвідоміший з них Людвіг ван 
Бетховен, тому портрет Шиллера у вигляді 
гравюри став обличчям цієї виставки. Також 
на виставці можна було побачити багато ін-
ших старовинних гравюр, вироби з німецької 
порцеляни, старі книги, деяким з них близько 
500 років.

З колекції музею були представлені ро-
боти Християна Дітріха, Андріса Ахенбаха, 
Габріеля Макса та інших.

Також в рамках проекту «Німеччина — 
Ода до радості» 14 квітня у музеї відбувся 
концерт класичної музики, де можна було 
почути твори німецьких і австрійських компо-
зиторів, разом з цим ще й різні лекції. 

Лекції будуть проходити протягом усього 
місяця.

Орина Кучеренко

Німецьке мистецтво XVI-XX століть в Одесі
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Як виглядає ідеальна сім’я?
Польска художниця Вероніка Генси-

цька презентувала виставку «Метуш-
ня» в Invogue Art. У своїх роботах вона 
відобразила свої погляди на людську 
пам’ять та зруйнувала стереотипи про 
ідеальну сім’ю.

Вероніка захоплюється американськи-
ми фотографіями 1950–х і 1960-х років, на 
яких зображені щасливі сім’ї, закохані пари, 
веселі люди, але в своїх роботах Вероніка 
замислюється над тим, чи насправді вони 
це відчувають. А можливо те, що більшість 

сцен імітовані аби довести гладкість і бездо-
ганність життя? 

Завдяки цифровій обробці світлин ав-
торка плутає глядачів. У її роботах можна 
побачити світ і себе, як у кривому дзеркалі. 
Ці роботи є складовою циклів «Сліди» (2015-
2018) та «Колекція» (2018-2019).

Вероніка Генсицька народилася у місті 
Вроцлавек, що у Польщі. Здобула вищу 
освіту у галузі графіки і фотографії у Вар-
шаві. Вероніка займається проектами про 
пам’ять і її механізми. Її головною сферою 
діяльності є фотографія, але вона також 

створює арт-об’єкти, часто у співпраці з май-
страми і художниками. Важливою частиною 
її мистецтва є робота з архівними матеріа-
лами різних джерел, як поліцейські архіви, 
преса або просто інтернет. 

Виставка триватиме до 2 травня у про-
сторі Invogue Art, що знаходиться на Єкате-
риненській, 25. Вхід вільний.  

Христина Лашкова
Фото: авторки
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