ВЕЛИКІ ПРОЄКТИ

Вихід у місто: львівська вулиця і
мистецькі практики початку і кінця
ХХ століття
Проект зв'язує різні історичні періоди і різні мистецькі
практики (образотворче мистецтво та фотографія), які
існували у Львові у ХХ столітті у період розпаду двох
імперій. Складові проекту: архівна (оцифрування та
удоступнення матеріалів двох приватних збірок, які
стосуються творчості членів групи “аrtes”), цифрова
(публікація цифрових оповідей з використанням
інструментів
ArcGIS
StoryMaps),
виставкова
(експеримент виставки як дослідження) і видавнича.
Громадська організація “Центр міської історії ЦентральноСхідної Європи”

100 років модернізму у Львові
Основне завдання проекту – ідентифікація та належна
оцінка будівель львівського модернізму, вивчення,
дослідження та напрацювання стратегії збереження та
розвитку архітектури львівського модернізму, як
важливого європейського феномену.
ЛКП «БЮРО СПАДЩИНИ»

Препродакшн виставки “Подорож
героя: Останній тиждень літа”
Метою проекту є препродакшн виставки “Подорож героя.
Останній тиждень літа”, як результат співтворення першої
виставки Музею Міста групою кураторів, експертного
середовища та місцевих мешканців. Виставка піднімає
питання, яким чином дитина у віці активного пізнання
досліджує місто як середовище свого існування. Сценарій
виставки - це розповідь множинних історій міських
мешканців з перших вуст, у поєднанні з приватними та
музейними предметами і медіа.
Благодійний фонд “Фонд розвитку Музею Міста у Львові”

Львівська органна резиденція
Створення та запуск довготривалої Резиденції як
навчальної платформи на базі концертного залу для
органістів у Львові, налагодження моделі виховання
професійного музиканта.
ЛЬВІВСЬКИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

Музей людей: Дім. Храм. Форум
Проект покликаний накреслити основні шляхи і способи,
щоб повернути людей у музей, а музей до людей завдяки
реалізації заходів, створенню нових тимчасових
експозицій та дискусійного майданчика із залученням до
обговорення професійного музейного середовища та
креативної спільноти міста (громадських активістів,
митців, екскурсоводів, турагентів, підприємців тощо), на
основі концептуальної метафоричної тріади Дім – Храм –
Форуму та стратегічної ролі музею як посередника між
минулим та теперішнім.
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський національний
літературно-меморіальний музей Івана Франка»

Сертифікатна освітня програма
для практиків культури
Проект передбачає створення та апробацію освітньої
програми, що дозволить покращити роботу культурних
інституцій міста (щодо загального менеджменту,
стратегування діяльності, комунікації з цільовими
авдиторіями і локальними спільнотами, міжсекторної
співпраці
тощо).
Сертифікована
програма
складатиметься з базового та короткотермінових
тематичних курсів.
ВНЗ “Український католицький університет”

«Тільки у Львові: Тонько, Щепко
і всі-всі-всі»
Проект має на меті розповісти в інтерактивному
виставковому форматі невідому історію створення
славетної пісні «Тільки у Львові» (неофіційний гімн
міста), з особливим фокусом на розповідь про долі її
авторів та виконавців. Складається з 3 частин:
виставка з історії львівського радіо 1930-1936 рр,
електронна версія книги як результат виставки, а
також напрацьована історична інформація стане
частиною
цифрова
енциклопедія
«Львів
інтерактивний».
Львівське комунальне підприємство “Львівське радіо”

КУЛЬТУРНЕ ДНК ЛЬВОВА: соціальні
цінності та культурні практики
Полягає у проведенні репрезентативного до
повнолітнього населення Львова соціологічного
дослідження з метою діагностики: соціальної культури
міста загалом та ціннісних груп серед мешканців міста,
репертуару та інтенсивності культурних практик серед
мешканців міста.
ТзОВ “Соціологічна агенція “ФАМА”

Art Resistentia (Арт Резистенція)
Створення умов підтримки мистецьких середовищ міста
в умовах кризи шляхом пропозиції нових практик
управління ресурсами міста на культуру. Дві складові
проекту - мистецький фестиваль для демонстрації
результатів роботи митців, що передбачатиме
літературну, театральну, музичну та візуальну складові та
"мистецькі облігації" - практику авансових платежів для
митців, які, в свою чергу, братимуть на себе юридичні
зобов’язання підготувати продукт для участі у Фестивалі.
Основний механізм реалізації проєкту – кураторський
підхід.
ГО “Мистецька майстерня “Драбина”

МАЛІ ПРОЄКТИ

"Українська Одіссея: Епізод ІІ".
Театральна резиденція
Проект “Українська Одіссея” - це цикл резиденцій в 4 містах
України (Львів, Київ, Харків, Одеса), метою яких є створення
театральних копродукцій (Епізодів) в кожному з міст, які будуть
окремими самостійними частинами однієї історії героя у формі
подорожі. Концепція проекту базується на текстах “Одіссея”
Гомера, “Улісс” Дж. Джойса та власних рефлексій перформерів
та авторів щодо проблеми ПТСР серед ветеранів. Театр Лесі
буде однією з резиденцій з метою створення іммерсивної,
діджіталізованої, перформативної вистави. Внесок у
"театральний туризм". Відбуватимуться супровідні події в
лекційно-дискусійній формі.
Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Лабіринти ЛКСФ
Лабіринти ЛКСФ – це виставково-дослідницький
проект покликаний проаналізувати та актуалізувати
масштабне явище української культури - роботу
Львівської кераміко- скульптурної фабрики за
напрямками
декоративного,
монументального
мистецтва та станкової скульптури. Складається з
дослідження та виставки. Демонструє історію
Львівської кераміко-скульптурної фабрики.
Товариство з обмеженою
архітектурний портал»

відповідальністю

«Західноукраїнський

Модест Сосенко. ПІЗНАЙ.
ЗРОЗУМІЙ. ЗБЕРЕЖИ
Проект, через висвітлення творчості Модеста Сосенка, якого
скеровував й підтримував митрополит Андрей Шептицький,
покликаний привернути увагу якнайширшої аудиторії до релігійного
мистецтва, проблеми збереження храмових розписів першої половини
ХХ століття та національного культурного надбання загалом.
Підкреслення ролі міста Львова у збереженні й популяризації творчої
спадщини художника на прикладах двох об’єктів (іконостас церкви св.
Онуфрія та поліхромії двох залів Львівського музичного коледжу ім. С.
Людкевича. Виставка є самостійною частиною масштабного проекту на
2020
р.
під
загальною
назвою
“Модест
Сосенко.
ПІЗНАЙ.ЗРОЗУМІЙ.ЗБЕРЕЖИ”, який також охоплює видання першої
монографії про митця (стипендіата А.Шептицького) та каталогу творів
художника із збірки Національного музею у Львові.
Львівська обласна громадська організація “Разом”

Створення професійного довідника
кінолокацій Львова – Lviv Location
Guide

Це комплексний захід, який передбачає професійний підхід
до дослідження та формування каталогу локацій, а також
промотування кіноможливостей регіону в Україні та за її
межами. Першим етапом проекту стане конференція в
мережі інтернет, що об’єднає провідних локейшн-менеджерів
України, продюсерів, представників продакшенів, які мають
досвід співпраці з міжнародним ринком. На другому етапі
проекту буде проведено первинний скаутінг львівських
локацій згідно референс-листа, результатом якого стане
«довгий список» найбільш вигідних (з точки зору
міжнародних запитів) локацій для зйомок у Львові, який
відобразить їх різноманітність та унікальність.
ТОВ "МКК фільм сервіс"

“Резиденція Довіри”
“Резиденція Довіри” включатиме п’ять тематичних лекторіїв
(резиденцій): філософсько-богословська резиденція “Віра у близькому
майбутньому”; культурна (мистецька) резиденція “Культура:
переоцінка цінностей”; соціо-психологічна резиденція “Публічний та
особистий простір”; комунікаційна резиденція “Нові горизонти
комунікацій”; наукова міждисциплінарна резиденція “Наука з
людським обличчям”. Метою проекту є творення нових ідей для
відповідей на моральні, соціальні, культурні та економічні виклики, які
постають перед людиною у часі глобальних змін. Це буде
комунікаційна
платформа
між
культурними
менеджерами,
експертами соціо-гуманітарних напрямків, бізнесом, журналістами,
студентами та відкритою спільнотою.

Вищий навчальний заклад “Український католицький університет”

Franko made in the U.S.S.R
Проект має на меті представити та переосмислити
сконструйований в Радянському Союзі образ Івана
Франка як одного із «стовпів» гібридної радянськоукраїнської ідентичності. Результатом буде велика
виставка мистецтва соціалістичного реалізму з
відповідною супровідною програмою.
КЗ ЛОР «Львівський національний літературно-меморіальний
музей Івана Франка»

Театральний
Ґаватовича"

фестиваль

"Кіт

5ий Театральний фестиваль "Кіт Ґаватовича" цього року відбудеться
із темою "Тоталітарні особистості" як реакція на актуальні події у
світі. Питання переосмислення травматичного тоталітарного
досвіду та використання у цьому театральної терапії. Проект
відбудеться у LemStation, а також у районах Підзамче,
Кульпарківської та Привокзальної. Результатами переглянутих
вистав та участі у дискусіях будуть довготривалі пошуки виходу із
посттоталітарного (пострадянського) суспільства. У перспективі ми
очікуємо побачити виникнення нових дискусійних платформ, подій,
вистав, аналітичних матеріалів на цю тему. Буде паралельно
збиратись інтерв'ю молодшого покоління із своїми родичами про
часи радянського союзу, про страхи і переживання людей, які
пройшли через тоталітарну систему, яке за рік ляже в основу нової
вистави.
Громадська організація "Склад 2'0"

Інтерактивна онлайн-платформа
“Книгоманія”
Створення пізнавально-розважальної платформи з
промоції дитячого читання, де школярі зможуть
пізнавати світ за допомогою MINT/STEAM-проєктів,
розроблених на основі літератури, взяти участь у
Конкурсі “Книгоманія”, змагатися з друзями у своїх
читацьких успіхах, вести читацький щоденник, грати у
літературні онлайн-ігри.
Громадська організація «Форум видавців»

"Серце Оксани" опера-казка
Залучення дитячої та підліткової аудиторії до слухання
академічної музики через презентацію якісного,
сучасного, українського дитячого продукту, а також
започаткування традиції української дитячої опери із
залученням дітей у складі виконавців. Опера має виховні
елементи.
KЗ ЛОР "Львівська національна філармонія"

БАРВІНСЬКИЙ. ПОВЕРНЕННЯ В
УКРАЇНУ
Це проект, ціллю якого є повернути ім‘я великого українського
композитора та його музику найвищого світового ґатунку в
українську культуру. Цей тривалий, багатоетапний проект співпраці
співачки Наталії Половинки, Театрального центру «Слово і голос» з
Симфонічним оркестром Львівської Національної Філармонії,
диригентом Володимиром Сіренком, включає в себе створення
концерту-вистави з 12 солоспівів композитора, перекладених для
симфонічного оркестру композиторкою Богданою Фроляк, з
театральною режисурою Сергія Ковалевича, візуалізацією
художника Сергія Савченка; випуск аудіо-диску,який буде
поширюватися серед навчальних закладів України; видання
буклету про Барвінського.

Львівський академічний муніципальний театральний, художньодослідницький та освітній центр «Слово і голос»

Колискові для Олекси-2
Інклюзивний проект, спрямований на зміну
ставлення суспільства до дітей із розладами
аутичного спектру шляхом створення музичного
альбому ONLINE, який є продовженням проєкту
«Колискові для Олекси», у якому візьмуть участь діти
з аутизмом та учасники дитячого хору, а також
профейсійні музиканти.
Громадське Об’єднання Галицького району міста Львова
«Вірменська – тридцять п’ять»

