
№ Назва проекту Аплікант Короткий зміст Категорія

1. Культура дистанційно ТзОВ "ФЕТСАУНД"

Проект передбачає створення майданчика для реалізації та 
поширення культурних проектів в період заборони масових заходів 
та соціального дистанціювання. Акцент на технічний супровід 
трансляції для глядача/слухача. Мета проекту – реалізувати 
потужний канал комунікації та взаємодії для учасників культурного 
життя м. Львів.

великий проект

2.

Львівська Кіностудія/Хаб 
креативних Індустрій. 
Розробка концепції та 
інвестиційного пакету"

Громадська організація "Асоціація 
кіновиробників Львівщини"

Передбачає роботу зі створення та презентації потенційним 
інвесторам і широкому загалу дизайн-проєкту та концепції роботи 
кроскультурного інфраструктурного об’єкту у Львові - 
кіностудії/хабу креативних індустрій, що об’єднає у собі функції 
кіностудії, освітньої інституції у сфері аудіовізуального 
виробництва, майданчику для проведення різноманітних 
культурних заходів. великий проект

3.
Львівська органна 
резиденція

ЛЬВІВСЬКИЙ БУДИНОК 
ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ 
МУЗИКИ

Створення та запуск довготривалої Резиденції як навчальної 
платформи на базі концертного залу для органістів у Львові, 
налагодження моделі виховання професійного музиканта великий проект

4.

Львівський театр ляльок 
розповідає: історії людей, 
сцени та будівлі

КЗ ЛОР Львівський обласний 
академічний театр ляльок

Представити широкій аудиторії Львівський театр ляльок через різні 
внутрішні “історії”, пов'язані з біографією театру та будівлі, з 
життям та працею працівників. Зібраний матеріал буде 
представлений у друкованому виданні та у "інтерактиві" - 
зчитуванні qr-коду. Прихована ідея: театр може говорити. великий проект

5.
Музей Михайла Дзиндри. 
Навздогін

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ФОНД РОЗВИТКУ МУЗЕЮ 
МИХАЙЛА ДЗИНДРИ"

Міждисциплінарний проект, покликаний осмислити спадок 
художника, скульптора-модерніста та архітектора Михайла 
Дзиндри. Включає в себе модернізацію виставкового простору 
музею, проведення симпозіуму сучасної скульптури, 
запровадження навчальних програм та всеукраїнську підсумкову 
конференцію. великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

6.
Музей людей: Дім. Храм. 
Форум.

Комунальний заклад Львівської 
обласної ради «Львівський 
національний літературно-
меморіальний музей Івана 
Франка» 

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. великий проект

7. Мультиплікаційна студія
ЛКП "Культурно-освітній центр 
імені Олександра Довженка"

Заснування дитячої професійної школи створення мультфільмів. 
Мультфільми будуть презентовані на екрані в кінозалі Центру 
Довженка та на одному з телеканалів. великий проект



8.
Національний проект 
"Українська пісня"

Громадська організація "Україна. 
Культура. Світ"

Це V проект україномовної музики "Українська пісня". 
Започаткований з метою підтримки молодих українських артистів, а 
також пошуку, розповсюдження та промоції україномовної музики в 
Україні та світі. Щороку транслюється на телеканалі "Україна". 
Додатковий акцент на розвитку волонтерства. великий проект

9. Сихів планета культури
Громадська Організація 
Королівський Лев

Цикл заходів, спрямованих на адаптацію дитячого мистецько-
культурного середовища після карантину та пандемії, 
представлення та популяризацію на міжнародному та 
всеукраїнському рівні культури у всіх її проявах: фестивалі, 
конкурси, концерти, мистецько-спортивні табори, майстер-класи. 
Акцент на об’єднанні різножанрових культурних заходів, 
спортивних, освітньо-навчальних, відпочинково-розважальних в 
одному проекті та залученні місцевої молоді та дітей. великий проект

10.

Театрально(музично)-
освітній проект 
«Шептицький»

Громадська організація "Всесвіт 
музики", ФОП "Табаков"

Інтерактивна опера у Митрополичих садах собору святого Юра з 
метою створення осередку історичних реконструкцій, які відродять 
історію регіону у театралізованих музичних виставах для жителів 
та гостей Львова, а також встановлять людську та історичну 
справедливість щодо постаті митрополита Андрея Шептицького.

великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

11.

Школа для менеджерів 
культури сценічно-
перформативного мистецтва

Громадська організація «Інститут 
Суспільних Ініціатив»

Освітньо-культурний проект - створення онлайн та офлайн школи 
неформальної освіти для менеджерів культури та їх обміном 
досвіду. Акцент на працівників у секторі сценічного і 
перформативного мистецтва. великий проект

12. Арт резистенція

Львівська міська молодіжна 
організація “Мистецька 
майстерня “Драбина” 

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" - практика 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.

великий проект

13.
Lviv classical music forum Громадська організація 

“Культурне місто”

Міжнародний форум класичної індустрії як платформи для 
співпраці міжнародних та українських фахівців з центром у Львові. 
Тематики: музичний менеджмент, авторське право, режисура та 
сценографія, технічна складова сцени тощо. Проєкт враховує усі 
можливі виклики та передбачає можливість дистанційного 
проведення форуму. великий проект



14. Lviv Open Mix
Громадська Організація Фонд 
сприяння молоді і спорту "Олімп"

Медіа-платформа для підтримки і допомоги в реалізації проектів 
артистів сучасної електронної музики, митців, художників нашого 
міста. Онлайн-трансляція сучасних музичних подій, що має на меті 
розширення молодіжної аудиторії. Для урізнобарвлення ефірів 
АРТ складовою у студійних умовах ідея запросити митців, 
художників, графітчиків, скульпторів, віджеїв для створення арт об’
єкту або інсталяції творів під час музичного прямого ефіру.

великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

15.

ЕРОЇКА - повнометражний 
художній фільм Романа 
Хімея

ФО-П КОВАЛЬЧУК ІРИНА 
РОМАНІВНА

Створення незалежного авторського фільму, який осмислює 
історію України через призму локального контексту та історії 
Галичини на рубежі двох світових війн, започатковує традицію 
місцевого кіновиробництва та репрезентує Львів як знімальну 
локацію за допомогою львівських професіоналів та залучених 
компаній. великий проект

16.

КУЛЬТУРНЕ ДНК ЛЬВОВА: 
соціальні цінності та 
культурні практики

ТзОВ “Соціологічна агенція 
“ФАМА”

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. великий проект

17. Пінзель.Музей

Львівська національна галерея 
мистецтв імені Б.Г. Возницького 
(державна організація)

Розробка та запуск оновлення музею Пінзеля, переосмислення 
його структури й діяльності з огляду на сучасні музейні виклики. 
Завдання прописані у 3 вимірах - ОСНОВА (обміри, дослідження, 
консервація), ДІЯ (нові концепції та експозиція, промоція), 
ВЗАЄМОДІЯ (музейна співпраця, робота з відвідувачами, творчі 
інтерпретації). великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

18.
Українське Наживо. 
ПОРФИРІЙ БАЖАНСЬКИЙ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"КОЛЕҐІУМ МУЗІКУМ"

Промоція творчості малознаного галицького композитора і 
культурного діяча Порфирія Бажанського. Проект побудований 
довкола 3 фокусних акцентів - звук (виконання опер), думка 
(освітньо-мистецькі акції і дослідницькі заходи), текст (перше 
друковане видання унікальних музично-теоретичних праць 
Бажанського, віднайдених в архівах). великий проект

19.
ЗМІНА - альтернативна 
кіношкола

Громадська організація 
“Львівський культурний центр”

Започаткування постійної і активної школи кінематографістів, яка 
охоплюватиме вивчення механізмів всіх процесів кіновиробництва і 
щороку створюватиме фільми у Львові. Цей проект про 
тримісячний воркшоп для початківців у сфері кіно, де будуть лекції, 
індивідуальні консультації та короткометражний фільм. великий проект

20.

Живий голос церков 
давнього Львова: звукова 
мапа

Громадська організація 
"АКАДЕМІЯ ДАВНЬОЇ МУЗИКИ 
ЛЕОПОЛІС"

Мета проекту – віднайдення, вивчення, виконання, 
аудіо/відеофіксація давньої української партесної музики XVII–XVIII 
століть, а також її популяризація за допомогою інноваційних 
технологій (створення інтерактивної звукової інтернет-мапи давніх 
храмів Львова). великий проект



21. Віднайди Підзамче
Міський Палац культури імені 
Гната Хоткевича

Розширення туристичних меж міста Львова шляхом зміни кута зору 
на район “Підзамче” та створення концептуально нового маршруту 
з використанням AR-технологій через призму історичної спадщини, 
культурного розвитку та туристичної привабливості.

великий проект

22. Шоуріл міста Львова
Громадська організація "Асоціація 
кіновиробників Львівщини"

Створення динамічних вірусних екшен – тизерів, тривалістю до 
трьох хвилин, змонтовані з кадрів фільмів, знятих 
кінематографістами у Львові протягом останніх 10 років. Перегляд 
шоурілу Львова сприятиме супутньому розвитку туризму у регіоні, 
стане відео-візиткою міста, демонструє потенціал львівських 
локацій для кінематографу. великий проект

23.

(Спів)творення: культурний 
квартал на площі 
Петрушевича. Мистецько-
освітня програма у фокусі 
району

Громадська організація 
«Мистецьке об’єднання «НУРТ»

Метою проекту є оприявнити на мапі Львова новий культурний 
квартал та розпочати дискурс «відкоркування» старих/нових 
смислів локації, шляхом систематичних спільних міжсекторальних 
мистецьких та освітніх практик. Переосмислення та трансформація 
простору можлива за умов продуктивного діалогу, створення 
культурних колаборацій між інституціями, що розміщені навколо 
пл. Є. Петрушевича. Всі події будуть об'єднані спільним наративом 
відчуття місця, його історії, сьогодення та майбутнього.

великий проект

24.

«Всеукраїнська прем’єра 
опери В.А. Моцарта “Так 
чинять всі” (Cosi fan tutte)»

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТА 
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНИХ 
ІНІЦІАТИВ"

Проект полягає у створенні сучасної постановки класичної опери В.
А. Моцарта “Так чинять всі” (Cosi fan tutte). Результатом проекту 
стане всеукраїнська прем’єра цієї опери у форматі просто неба на 
території ботанічного саду у Львові. На головні партії будуть 
запрошені молоді оперні виконавці (попередній кастинг). великий проект

25. повторюється повторюється повторюється великий проект

26.
Перша українська школа 
театру і кіно» у Львові»

Громадська організація 
«Культура. Інновації. Майбутнє.»

Метою проекту є започаткування недержавної театральної школи 
«Перша українська школа театру і кіно» у м. Львів за авторською 
методикою Євгена Лавренчука. У Школі буде відбуватися навчання 
фахівців повного театрального постановочного циклу для 
дорослих і дитячих груп. Принагідно буде видано 2 підручника. великий проект

27.
Мультимедійна лялькова 
вистава "Чотири сонця"

Громадська організація 
"Майстерня "Мистецький 
Простір""

Мультимедійне театралізоване дійство на межі театру ляльок, 
мюзиклу та відео-арту, присвячене темі сакрального календаря в 
українській народній культурі. Мета  - представити важливий пласт 
народної української культури у актуальній та інновативній 
мистецькій формі. великий проект

28. Проект "Дитина за бортом!"
Громадська Організація 
"Допомога дітям Героїв"

Проект має започаткувати традицію так званої «творчої опіки» над 
дітьми у інтернатах, які прагнуть мистецтва та хочуть пов’язати 
своє життя з котримсь із мистецьких напрямків. Має "культурний 
профорієнтаційний" характер, планує охопити 27 дітей одного 
інтернату. великий проект



29.
Історичне Середмістя у 
твоєму смартфоні

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
''ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ФОНД 
КРЕС''

Метою проекту є збереження культурної спадщини міста Львова та 
започаткування “моди на спадщину” шляхом створення онлайн-
платформи, яка міститиме необхідні матеріали для дослідження та 
реставрації пам’яток, а також їх вивчення. великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

30.

Арт-ринок в умовах нових 
викликів 2020: арт-бізнес та 
менеджмент спадщини

Громадська організація «Інститут 
актуального мистецтва»

Проект передбачає апробацію моделі формування арт-ринку, на 
прикладі Львова. Протягом червня 2020-жовтня 2021 відбуваються 
10 занять науково-практичного лекторію від експертів Інституту 
мистецтв Sotheby’s. Мета - сприяти розвитку знань та компетенцій 
із арт-бізнесу та менеджменту спадщини для культурних 
менеджерів та колекціонерів. великий проект

31.

Препродакшн виставки 
“Подорож героя: Останній 
тиждень літа”

Благодійний фонд “Фонд розвитку 
Музею Міста у Львові”

Метою проєкту 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 великий проект

32.

Культурно-туристисний 
розвиток Святоюрського 
комплексу

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ФУНДАЦІЯ ДУХОВНОГО 
ВІДРОДЖЕННЯ"

Проект спрямований на організацію внутрішніх можливостей 
Святоюрського комплексу, підготовку та підбір якісної інформації 
про історію, духовне, культурне та мистецьке значення складових 
комплексу з метою розвитку достойної інфраструктури та 
доступності однієї з ключових пам'яток міста. Три складові проекту: 
інтелектуальна - науково-практична конференція, презентаційна - 
ознакування, презентаційні матеріали, інтерактивна - організація 
подій (інтерактивний майданчик - Святоюрська кав'ярня), екскурсії 
(в т.ч. віртуальні) великий проект

33.

Креативний хаб Львівської 
національної академії 
мистецтв 

Львівська національна академія 
мистецтв 

Передбачає створення Креативного хабу ЛНАМ на базі об’’єкта 
культурної спадщини у центрі Львова (680 кв.м.) як місця 
концентрації творчих людей та їх активностей з 12 навчальними 
продуктами. Логічне продовження проекту Lviv Design Partnership 
програми Creative Spark Британської Ради, який реалізує ЛНАМ у 
2018-2020 роках.

великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

34. Театр для всіх
Перший український академічний 
театр для дітей та юнацтва

Мета проекту - максимально комфортний театр для людей з 
інвалідністю, створення додаткової опції для туризму у нашому 
місті. Завдання проекту у закупівлі радіогідів та навігаційних 
табличок з шрифтом Брайля, організація запису вистав 
англійською мовою.

великий проект



35.
Музей Комп'ютерних 
Технологій ГО"Лабораторія ідей"

Інтерактивний музей комп'ютерної техніки у м. Львові, де 
відвідувачі зможуть побачити ретрокомп'ютери (переважно моделі 
початку 1980-х - кінця 1990-х рр.), і не лише за склом, але й у дії з 
метою популяризації та збереження комп’ютерних технологій 
минулого. великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

36.
Львівська Дитяча Віртуальна 
Академія Мистецтв

Благодійна організація 
Благодійний фонд "Львівська 
дитяча галерея"

Відкриття Віртуальної дитячої академії на базі сайту artclass.lviv.ua 
за результатами діяльності міжнародного Форуму та Конкурсу 
дитячої творчості «Золотий мольберт єднає дітей України та світу» 
2020-2021 рр. Це і онлайн-конкурс, і майстер-класи із завданнями, і 
галерея. Все це завершується відкриття Дитячої галереї під 
відкритим небом на пр. Свободи у Львові та на пл. Ринок і 
виданням катологу.

великий проект

37. “Coloratura Opera Lab”
Громадська організація 
"ПІДКОВААРТ"

Освітня платформа для молодих музикантів у форматі студій від 
європейських майстрів, професорів. Акцент на еміграції 
талановитої молоді з метою здобуття конкурентоспроможного 
досвіду та професійної реалізації на теренах інших держав. великий проект

38.
Слюсарська робітня на 
Бляхарській 14

Громадська організація "Твоє 
місто Львів"

Мета проєкту - зафіксувати аудіо-візуальний образ сучасного 
Львова, враховуючи історичний контекст. Передбачає серію 
публікацій щодо історичного контексту кожної музичної композиції. великий проект

39.

Мультимедійний книжковий 
проєкт “Проста історія кіно” 
Катерини Сліпченко Громадська організація “Віз-Арт”

Мета - сприяти глибшому розумінню кіно серед широких верств 
населення, а також докластись до задоволення запиту на 
україномовні та сучасні культурно-мистецькі видання. Проект 
доступною мовою і у зручний для читачів спосіб розповідає про 
найважливіше, що сталось у історії світового кіно -  це друкована, 
аудіокнига книга і серія відеоблогів. великий проект

40. Науковий театр
Громадська організація 
«Молодвіж»

Науковий театр - це демонстрація експериментів у вигляді вистави, 
поєднання науки та мистецтва. Основа проекту - це серія вистав,в 
якій головними акторами є явища природи. Метою проекту є 
переосмислення концептуального змісту культуротворчого досвіду 
людства - міфологічного, магічного та пристосувати його до реалій 
сучасного науково-технічного прогресу. великий проект

41.
Міжнародний фестиваль 
анімації LINOLEUM у Львові

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
КІНОТЕАТР ЛЬВІВ

Фестиваль планується на жовтень 2020 року з метою створення 
умов для розвитку анімаційної та суміжних індустрій у Львові. 
Окрім цього, Фестиваль має на меті долучити Львів та незалежні 
локальні продакшени до загальнонаціональних кінопроцесів, 
представити національний та локальний ринок авторської та 
комерційної анімації, а також сучасних технологій.  У межах 
Фестивалю передбачена конкурсна програма, перегляд української 
та світової анімації, дитяча програма та профільні освітні 
програми.

великий проект



42.

Сертифікатна освітня 
програма для практиків 
культури

ВНЗ “Український католицький 
університет”

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. великий проект

43.

«Тільки у Львові: Тонько, 
Щепко і всі-всі-всі», 
виставковий проект у 
історичному приміщенні 
“Львівського радіо”

Львівське комунальне 
підприємство “Львівське радіо”

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». 

великий проект

44.

Прем’єра опер Дмитра 
Бортнянського «Алкід» та 
«Сокіл» до 120-річчя 
Львівської Національної 
Опери

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ 
ТА БАЛЕТУ ІМЕНІ СОЛОМІЇ 
КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ

Мета проекту – відзначення 120-річчя з дня відкриття Львівського 
Оперного театру. Ключовими подіями стануть музикознавчий 
симпозіум, книжкові видання та постановка опер українського 
композитора Дмитра Бортнянського, - «Алкід» та «Сокіл».

великий проект

45.
#непочуті: усноісторичний 
онлайн майданчик

Меморіальний музей 
тоталітарних режимів «Територія 
Терору»

Створення та популяризація онлайн майданчика для 
усноісторичних інтерв’ю та супровідних матеріалів проєкту 
#непочуті Меморіального Музею тоталітарних режимів “Територія 
Терору”, завдяки зверненню до свідчень Людини, яка у часи 
тоталітаризму не мала права голосу. Поетапне впровадження: 
розробка і впровадження онлайн майданчика, систематизація та 
переклад матеріалів інтерв'ю усної історії, презентація та 
популяризація. Освітнья складова проекту - семінар-майстер-класи 
“Усна історія у шкільному курікулюмі” для едукаторів-вчителів 
Львівщини та онлайн-конференція “Усна історія у цифровому світі”.

великий проект



46.

Вихід у місто: львівська 
вулиця і мистецькі практики 
початку і кінця ХХ століття

Громадська організація “Центр 
міської історії Центрально-Східної 
Європи”

Проект зв'язує різні історичні періоди і різні мистецькі практики 
(образотворче мистецтво та фотографія), які існували у Львові у 20 
столітті у період розпаду двох імперій. В обидвох випадках увага 
на практики, коли митці “виходили в місто”, покидали простори 
майстерень чи робітень, і досліджували тогочасну реальність. 
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.  “Освітня” 
частина зв'яже згадані складові проекту в навчальну пропозицію 
для університетських середовищ та зацікавленої аудиторії. Окремо 
запропонована публічна освітня програна - розархівування, яка 
включає розмови, лекції, семінари, фото-лабораторію з аналогової 
фотографії, кураторські і авторські екскурсії. великий проект

47.
Проект «Ілюстрована історія 
Львова»

Громадська організація «Україна 
Апріорі»

Проект “Ілюстрована історія Львова” є першою спробою 
багатошарового і багатовимірного популярного викладу історії 
найбільшого міста Західної України від найдавніших часів до 
наших днів. Створення промобуклетів про архітектурні пам'ятки + 
відеосюжет у доповненій реальності, сайту, ілюструваного видання 
книги-фотоальбому, проведення виставки "Історія в артефактах". великий проект

48. Lviv Art Festival 2021 ГО “Парк Культури”

Проект у форматі міжнародного мистецького тижня, що об'єднує 
різні жанри мистецтва, освітні та навчальні практики, креативні та 
мистецькі простори для популяризації мистецтва. У межах 
фестивалю лекційно-дискусійний «Art Forum», що буде 
присвячений основним питанням сучасного українського 
мистецтва, ярмарка молодих митців, майстер-класи живопису під 
відкритим небом у декількох локаціях міста, основна виставка 
"Дзеркало" молодих художників разом з відомими іменами, 
розробка буклету маршруту з інформацією про галереї, творчі 
перформанси на центральних вулицях. великий проект

49.
Аудиції класичної музики для 
школярів міста Львова

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТРИ ЧЕТВЕРТИХ

Шкільні аудиції - це серія з 9 щомісячних концертів протягом 
навчального року, які відбуваються школи із залученням лектора-
музикознавця та музикантів-виконавців на класичних музичних 
інструментах. Мета - культурно-просвітницька діяльність
серед учнів загальноосвітніх та музичних шкіл. У разі продовження 
карантинних заходів, можливе створення альтернативного 
мультимедійного проекту для впровадження його онлайн і 
створення мобільного додатку. великий проект



50.

Museum Polytechnicae – 
інноваційний 
соціокультурний простір 
міста

Національний університет 
«Львівська політехніка»

Формування музею, який буде концептуально новим поєднанням 
музейного, освітнього й соціокультурного просторів і стане 
центром популяризації науково-технічних досягнень та 
багатофункціональним майданчиком для проведення наукових, 
освітніх, культурних і громадських подій. Акцент на ревіталізація 
дослідної машинної станції, де мав би розташовуватись музей. В 
межах проекту заплановано проведення ремонтних робіт. великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

51.
Львівський літературний 
музей

Львівська обласна організація 
Національної Спілки 
Письменників України (творча 
спілка)

Проект передбачає ремонт та облаштування чотирьох кімнат (175 
кв.м) у приміщенні ЛОО НСПУ (вул. С.Крушельницької,17. м. Львів) 
під Львівський літературний Музей, а також встановлення 
елементів музейних експозицій. великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

52.
100 років модернізму у 
Львові

ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «БЮРО 
СПАДЩИНИ»

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. 
Складові проекту: конференція "Міжвоєнний модернізм: значення 
та збереження" і видання збірника опісля, інвентирезація будівель 
модернізму, популяризація спадщини модернізму для розвитку 
туристичного та культурного потенціалу (апробація туристичного 
маршруту, просвітницькі зустрічі)

великий проект

53.
(не)Забутий Львів: вілли 
вулиці Коновальця

Благодійна організація "Друзі 
Львівського історичного музею"

Мета - демонстрація історії вілл міста Львова у ксилогравюрах 
львівського художника, історій їх мешканців, історії та 
особливостей розвитку міста Львова кінця XIX – поч. ХХ ст. Будуть 
також записані інтерв'ю з львовознавцями щодо стилю життя у 
віллах ХІХ-ХХ ст, розвиток міста, проблеми містобудування 
минулого і сьогодні, які експонуватимуться на виставці. 
Передбачені публікації у журналі "Локальна історія" за 
результатами круглого столу в межах виставки. великий проект

54. Душа у фокусі
Громадська організація 
"КонтрФорс"

Це мистецько-психологічний проект з акцентом на культурній і 
ментальній частинах життя про речі, які болять душу людину. Так, 
за допомогою екскурсій та лекцій у Національному музеї 
митрополита Шептицького людина зможе зануритись в особливе 
середовище мистецтва, богослов’я, філософії, а психологічна 
частина – власне практична робота – дасть змогу самопізнання. 
Акцент на поєднанні мистецтва і психотерапії. великий проект

55.

Ремонт і реконструкція 
будівлі другого корпусу ДШМ 
№9 м. Львова за адресою 
вул. Галицька, 1, м. Винники 
під художнє відділення і 
Центр традиційних ремесел 
імені Бориса Возницького

Львівська державна школа 
мистецтв № 9

Розвиток ДШМ №9 м. Львова через розширення матеріально-
технічної бази художнього відділення і створення Центру 
традиційних ремесел імені Бориса Возницького, поліпшення 
експлуатаційних характеристик будівлі, створення умов для 
ефективного використання приміщень у навчальному процесі та 
отримання дітьми початкової мистецької освіти великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір



56. Lviv Art Week

Громадська організація 
«Фундація підтримки мистецьких 
ініціатив «Візія»

Мета - розвиток українських мистецьких кластерів, формування 
внутрішнього арт-ринку, сприяння зростанню обізнаності 
населення про здобутки українського мистецтва, залучення 
міжнародного досвіду, інновацій та ноу-хау через освітні проекти та 
спілкування з провідними фахівцями, створення передумов для 
виходу українського мистецтва на світовий арт-ринок. Так, 
планується мистецький тиждень, який наповнений різними 
активностями (арт-форум, католог, лекції, створення міських і 
вуличних просторів, популяризація нових імен тощо). великий проект

57.

Львівський тиждень моди. 
Програма допомоги 
дизайнерам/брендам у зв’
язку з пандемією 
коронавірусу та культурно-
освітня складова

Громадська організація 
«Львівський тиждень моди»

Всебічний розвиток сектору дизайну і моди, промоція сектору моди 
в культурному контексті, а також доповнення професійної події, 
присвяченої сектору дизайну і моди, культурно-освітніми 
акцентами і складовими. Серед них - форум про модні тенденції, 
конкурс підтримки молодих дизайнерів, фотопроект про інакшість, 
спецпроект колаборації оркестру, композитора та дизайнера під 
відкритим небом для львів'ян і туристів та інше. великий проект

58.
"Трьохгрошева опера" у 
Депо

Благодійна організація 
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІМЕНІ 
МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ"

Ідея - залучення нетеатрального простору для показу вистави, 
оновлення режисерської думки регіону через запрошення 
режисера іншої театральної школи з непритаманним для 
львівської сцени естетичним виміром роботи та розкриття 
соціальної тематики сучасних проблем суспільства через 
відповідний тематичний текст Бертольда Брехта. До вистави 
будуть залучені студенти (після конкурсного відбору). великий проект

59.

Створення сучасної науково-
дослідної реставраційної 
бази для дослідження та 
реставрації мистецької 
спадщини в регіоні за 
кращими світовими 
стандартами

Національний музей у Львові ім. 
Андрея Шептицького 

Підвищення рівня реставраційної майстерні музею до світових 
стандартів та створення на її основі науково-дослідного 
реставраційного центру державного рівня. Передбачає придбання 
відповідного високоточного та спеціалізованого обладнання. великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

60.

Міжнародний театральний 
фестиваль "Золотий лев на 
вулиці-2020"

Львівський академічний духовний 
театр Воскресіння

Міжнародний вуличний театральний фестиваль «Золотий лев-2020 
на вулиці» за участі професійних вуличних театрів різних країн 
світу не лише в центральній частині міста, а й в спальних районах. 
Проведення передбачене на жовтень 2020 р. Крім показу вистав 
на фестивалі буде проведено акторський майстер-клас та 
інсталяцію (Інтерактивний арт-об'єкт «Жінка. Історія. Сучасність»). великий проект

61.

Клуб мистецтв як відправна 
точка для мистецтва та 
митця

SOVA Space (приватне 
підприємство)

Зміст проекту у фінансовій підтримці клубу, розширення мережі, 
створення сайту продажу мистецьких виробів, серії навчань великий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

62.

Розвиток культури 
користування інтернетом 
підлітками

Громадське об'єднання 
“Національна Асоціація Боді-
Білдингу аматорів та Фітнесу 
Львівської області”.

Активація зацікавленості підлітків до корисного контенту та 
відволікання їхньої уваги від згубної, шкідливої та порожньої 
інформації. Проект про користування інтернетом і висвітлення 
подій у реальному часі під час навчання. великий проект



63. "Серце Оксани" опера-казка
KЗ ЛОР "Львівська національна 
філармонія"

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. малий проект

64.
"Українська Одіссея: Епізод 
ІІ". Театральна резиденція

Львівський академічний 
драматичний театр імені Лесі 
Українки 

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. малий проект

65. “Львів - місто можливостей”

Громадська Організація Асоціація 
Випускників Українського 
Католицького Університету

Метою проекту є привернення уваги молоді до міста Львова як до 
осередку місця можливостей для креативного бізнесу та розвитку 
молодих підприємців. Заходи проекту познайомлять студентів та 
коло друзів Українського Католицького Університету з успішними 
прикладами діяльності креативних проектів\бізнесу (що вже 
входять в перелік локальних особливостей міста), які були 
засновані випускниками УКУ. малий проект

66. “Резиденція Довіри”

Вищий навчальний заклад 
“Український католицький 
університет” (УКУ) (Центр 
Шептицького)

“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. малий проект



67.
“Тут: місто. бренд. культура. 
молодь!”

Громадська Організація 
«Молодвіж»

Проект є частиною львівського “Плану дій з реалізації ініціативи 
UNICEF “Громада, дружня до дітей та молоді". Мета - збільшення 
та розвиток молодіжного потенціалу Львова в розрізі молодіжної 
політики через формацію позиціонування міста побудованого на 
традиціях, культурі та ментальній специфіці геопростору із 
застосуванням інструментів візуального сприйняття задля 
створення основи для культурних продуктів молоді міста.
Так, проект передбачає створення логобуку міста та айдентики з 
використанням традицій, культури та ментальної специфіки 
Львова, із подальшим втіленням у промоційній продукції (мерчі) 
для школярів старших класів і студентів перших курсів, які 
відносяться до соціально незахищених верств населення, та 
поширенням розробок для використання у молодіжному 
середовищі. Проект передбачає конкурс цитат та постерів серед 
молоді, воркшопи, дизайн-сесії.

малий проект

68.

«Рукотворний килим – 
реконструкція, інтерпретація, 
інспірація»

Громадська організація «Центр 
суспільних інновацій»

Метою є позиціонування міста Львова як осередку сучасного 
килимарства, популяризація історії та сучасних практик 
килимарства серед широких верств населення. Передбачено збір 
матеріалів про килимарство, збір та реставрація автентичних 
килимів з їх фотофіксацією, атрибутуванням, реставрацією та 
передачею до збірників музеїв. У ході реалізації проекту для 
фахівців художнього текстилю та студентів планується проведення 
семінарів-практикумів, творчих лабораторій, майстер-класів тощо. 
Робота над монографією. малий проект

69.
«Юрій Великанович: людина, 
герой, пам’ятник»

Меморіальний музей 
тоталітарних режимів «Територія 
Терору» 

Міжгалузевий проект, який пропонує критичне пере/осмислення 
постаті Юрія Великановича в історії України ХХ -ХХІ ст. Основним 
завданням проекту є розробка та поширення нових методів 
музейної роботи з контроверсійною культурною спадщиною, на 
прикладі Колекції монументального мистецтва Музею «Територія 
Терору». Складові - виставка "Там, де був герой" (репрезентація 
музейного дослідження та рефлексії художника Нікіти Кадана про 
історію пам’ятника Юрію Великановичу) та онлайн-платформи для 
поширення освітньої програми до виставки «Там, де був герой». малий проект

70. Горіховий Арт
Громадська організація «Екологія. 
Культура. Мистецтво»

Проект скерований на створення простору сучасного мистецтва в 
місці відпочинку локальної спільноти “Горіховий гай”. Передбачає 
проведення конкурсу на створення арт-об’єктів в просторі парку 
“Горіховий гай” серед мистецької спільноти, реалізацію 7-10 об’
єктів в просторі парку, організацію лекторію та майстер-класів 
актуального мистецтва, ініціалізацію дискусії на тему актуалізації 
пошуку альтернативних форм вшанування пам’яті в громадському 
просторі, створення місця притягання - “третьої точки” за межами 
центральної частини міста.
Створення QR кодів та мапи, кураторські екскурсії дадуть 
можливість зрозуміти сенси, вкладені в арт-об'єкти. малий проект

не пройшов 
технічний 
відбір



71.

«Як почуваєшся?»: бортовий 
журнал досвідів і практик 
2020 у Львові

«Спільнота взаємодопомоги 
«Оселя»

«Як почуваєшся?» – це комунікаційний партисипативний проєкт, 
втілений у створенні онлайн та офлайн-часописів через залучення 
якомога більшої кількості різноманітних голосів мешкан_ок Львова 
та запрошених дослідни_ць, експерт_ів і митців/мисткинь. «Як 
почуваєшся?» – це просте питання, яке демонструє турботу і 
піклування, і яке у звичному житті ми адресуємо лише 
найближчим. Але у ситуації пандемії і глобальної загрози здоров'ю 
воно набуло зовсім іншого значення і якості.
Дописувач_ки матимуть поділитися особистими практиками довіри, 
та активного отримання задоволення від життя в складний час, 
коли більшість звичних способів відпочинку/розпруження 
недоступні. Це дасть можливість ініціювати маленькі особисті 
дослідження та ділитися ними.
Також будуть запрошені соціологи, експерти, які зможуть ділитись 
своїми досліджнннями у виданні. малий проект

72.

(S)CTREAM: орієнтири 
REALNOсті (місяць 
концептуального 
кіномистецтва у Львові) ЛКП “Львівський кіноцентр”

Популяризація українського кінопродукту. Формат всіх заходів 
передбачає елементи кіномистецької репрезентації з елементами 
STREAM (science,technology, reading, engineering,art,math) освітніх 
підходів.
Планується настінна арт-інсталяція (хронологічна лінійка історії 
розвитку українського кінематографа), безкоштовні кінострічки, 
міні-екскурсії до музею кіномеханічної техніки, кінолекторій, 
кінодискусії тощо. Окремо конкурс промов серед учнів. малий проект

73.

5 Ювілейний V Міжнародний 
фестиваль духових 
оркестрів та мажореток 
"Королівський Лев"

Громадська Організація 
Королівський Лев

Мета - популяризація та розвиток духового та хореографічного 
маршового мистецтва, створення традиції щорічних зустрічей 
колективів, обмін досвідом та пошук нових форм творчої 
активності,презентація творчого доробку та вдосконалення 
виконавської майстерності колективів з України та з-за кордону, 
інтеграція та пробудження музичної активності мешканців Сихова, 
збільшення зацікавленості шкільної та студентської молоді до 
занять музичним та хореографічним мистецтвом. Передбачаються 
вуличні марши, круглі зустрічі, концертні виступи на публіці. малий проект

74.

Акторська Лабораторія 
"Акторе, прокачай себе на 
повну!"

Громадська Організація 
"Львівський Молодіжний театр 
"МЕЛЬПОМЕНА""

Лабораторія складатиметься з 4 днів, в який ми започатковуємо 
новий формат для Львова - в кінці ставиться імпровізована 
вистава, де ніхто з акторів до самого показу не знає ні ролей ні 
п'єси і дізнається лише перед початком самої вистави. Навчання з 
не лише з львівськими митцями для вдосконалення акторського 
рівня акторів театрів Львова. малий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

75. Акторська школа Кліма
Львівський академічний театр 
імені Леся Курбаса

Проведення тренінг-інтенсивів (2 тижні) для 14 акторів театру. Це 
буде добрим поштовхом подальшої роботи молодих акторів над 
творенням власного стилю та принесе у львівське театральне 
життя особливу методологію роботи Володимира Клименка. малий проект



76.

АННА І СИЛА ТЯЖІННЯ, 
анімаційний 
короткометражний фільм

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"КЛАСТЕР"

Анна і сила тяжіння - короткометражний анімаційний фільм 
режисерки Жанни Озірної. Це еротично-екзистенційна драма, яка 
розгортається на виразному і промовистому урбаністичному тлі - 
архітектури, яка нині руйнується і щезає. Історія фільму 
відбувається у світі, де люди мають людські тулуби і голови 
тварин, і всі зустрічаються виключно в межах свого виду. Це все 
відбувається на фоні львівської і київської архітектури радянського 
модернізму. малий проект

77.
АртЛьвів: насолода 
культурою міста

Львівська міська громадська 
організація "Мистецька рада 
"Діалог"

АРТ Львів: Насолода культурою міста – це трансмедійний 
соціокультурний проект, покликаний розширити та розвинути 
локальну аудиторію культури у Львові. Передбачається низка 
активностей на різних платформах онлайн та офлайн, 
спрямованих на промоцію культури міста, її висвітлення та 
критичний аналіз. Залучається до проекту  ресурс 
АртЛьвівОнлайн, що висвітлює локальну львівську культуру у 
історичному та актуальному вимірах, та Мистецька рада «Діалог» - 
комунікаційна платформа для багатьох громадських ініціатив у 
сфері культури, яка стала опорним майданчиком для кількох 
великих міжнародних та інноваційних проєктів малий проект

78.
«Архітектоніка щасливих 
змін: освіта»

ГО "Український інститут 
дослідження щастя"

Мета проєкту – створення осередку неформальної освіти для 
педагогічних, медичних працівників та психологів загальноосвітніх 
шкіл з метою впровадження щасливих змін у Львові. 
Передбачається дослідження р-ня щастя та якості життя в батьків 
та вчителів, курс "Щаслива школа" та інші активності.

малий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

79.
 БАРВІНСЬКИЙ. 
ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ.

Львівський академічний 
муніципальний театральний, 
художньо-дослідницький та 
освітній центр «Слово і голос» 

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.

малий проект



80.

Видання українською мовою 
книги Ґжеґожа Ґаудена 
«Львів – кінець ілюзій. 
Оповідь про листопадовий 
погром 1918 року»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Видавництво 
Львівського медіафоруму»

«Львів – кінець ілюзій» - це високофаховий історичний нон-фікшн, 
написаний на перетині дослідження й розслідування, є першим за 
100 останніх років, унікальним за масштабом, достовірністю та 
охопленим емпіричним матеріалом дослідженням подій польського 
погрому єврейського населення Львова, який відбувся 22-23 
листопада 1918 року. Мета проекту – відновлення історичної 
правди про трагічні події у Львові листопаді 1918 року; суспільне 
поширення достовірного історичного наративу цих подій; 
формування позитивного (внутрішнього та зовнішнього) іміджу 
Львова.
Акцент на українсько-польському діалозі примирення, українсько-
єврейському діалозі примирення та позитивний міжанродний імідж 
Львова. Ідея імплементації книги в навчальний процес ЗВО та 
методичне використання школами. малий проект

81. Вірменська на карантині

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
АСОЦІАЦІЯ МУЗЕЇВ ТА ГАЛЕРЕЙ

Порожня вулиця Вірменська на карантині наштовхнула на 
сприяння рефлексії й засвоєнню досвіду. Мета проекту - створення 
спільної постпандемічної нарації Вірменської вулиці через призму 
особистих історій. Кінцевим продуктом має стати виставка 
відеоарту (яка триватиме впродовж жовтня 2020 року) – спільне 
напрацювання артистів/ок та науковців/иць – яка зафіксує й 
сприятиме аналізу досвіду, пов’язаного із карантинними 
практиками.
Акцент на використання методів усної історії із залученням 
студентів та їх наставників (навчання та практика). У межах 
проекту буде організовано робітню із відомими львівськими 
оператор(ка)ами, які би поділилися досвідом роботи із 
відеоматеріалом. малий проект

82.
Гастро-музичний фестиваль 
"Тільки у Львові"

Громадська організація 
"Міжнародна Асоціація Мистців"

Фестиваль «Тільки у Львові» має на меті об’єднати кращих 
українських і принципово україномовних музикантів, для яких Львів 
- не просто населений пункт. Крім того, гастрономічну лепту у 
настрій фестивалю внесуть провідні продовольчі бренди регіону. 
Мета – організація щорічної розважальної музичної платформи та 
популяризація різновекторної субкультури Львова. малий проект

83.
Дні європейської спадщини у 
Львові

Громадська організація «Право 
без кордонів»

Проєкт «Дні європейської спадщини» був започаткований Радою 
Європи у 1991 р., щоб привернути увагу суспільства до культурної 
спадщини і її ролі у розвитку сучасного міста. Щороку у вересні 
понад 50 європейських країн, що приєдналися до Європейської 
культурної конвенції, святкують Дні європейської спадщини (надалі 
ДЄС). Цьогорічна тема – «Спадщина і освіта: уроки, які варто 
повторити». Під час ДЄС 2020 ми хочемо знайти зв’язок між 
знаннями, традиціями та навичками, які визначають нашу 
місцевість. Акцент на приверненні уваги суспільства до культурної 
спадщини і її ролі у розвитку сучасного міста. малий проект



84.
Другий Львівський форум 
Гідності

Меморіальний Музей Гідності у м. 
Львові

Мета форуму – актуалізувати питання прав людини і поваги до 
людської гідності в умовах викликів сьогодення, сприяти 
підвищенню рівня правової культури громадян. Відбуватиметься 
вдруге. Одним із елементів Форуму буде Освітня майстерня, на 
якій освітяни, представники департаменту освіти Львівської міської 
ради під керівництвом тренера напрацюють методики та 
інструменти роботи зі школярами та студентами в контексті прав 
людини. малий проект

85. Етнофестиваль "Qara Deniz"

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЛЬВІВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ 
КЛУБ

Фестиваль кримськотатарської культури у Львові, що включатиме 
співи, хореографію, поетичну творчість, дискусії та лекції, а також 
виставку предметів побуту та сімейних фотографій. малий проект

86.
Інклюзивні навчальні курси в 
Сенсотеці “Senspace” Громадська організація "ІУС"

Мета проекту - створити простір безперервного сталого розвитку 
для людей з інвалідністю в інклюзивному середовищі заради 
розкриття їхнього потенціалу, формування неупередженого 
ставлення до людей з інвалідністю. Фундаментальним ціннісним 
орієнтиром у створенні курсів є інтеграція людей з інвалідністю в 
суспільство через освітні та культурні практики.

малий проект

87.
Інноваційний центр 
“Майстерня реставрації”

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СКУЛЬПТУРА" ЛЬВІВСЬКОЇ 
ФАБРИКИ МИСТЕЦТВ"

Мета проекту – формування професійного середовища для 
комплексної реставрації міської архітектури міста Львова шляхом 
створення інноваційного реставраційного центру “Майстерня 
реставрації”. На базі майстерні, студенти та майстри зможуть 
знайомитись та випробовувати на практиці реставраційні 
матеріали різних фірм, порівнювати їх, та перевіряти на сумісність 
з нашими особливостями пам’яток. малий проект

88.
Інтерактивна онлайн-
платформа “Книгоманія”

Громадська організація «Форум 
видавців»

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. малий проект

89.

Кіно-театральний проект 
«Другий день після 
закінчення війни»

ТЗОВ Інверт Пікчерс Фільм 
Студіо

Привернення уваги до виховання дітей і впливів на них, як 
внутрішньо родинних моделей поведінки та існування, так і 
важливих геополітичних подій, які часто не залежать від дітей. У 
нашому випадку це події Майдану та військовий конфлікт на сході 
України. Складові: вистава «Другий день після закінчення війни», 
яка базується на п‘єсі Біляни Срблянович «Сімейні історії» та 
створення на базі вистави соціального короткого метру. малий проект

90. КіноШкола

Громадська організація 
«Асоціація кіновиробників 
Львівщини»

Мета - розвиток шкільної молоді Львова, залучення молоді до 
споживання культурно-мистецьких та освітніх кінопродуктів, 
демонстрація «іншої сторони» кіноіндустрії. Фільми 
доповнюватимуть шкільну програму. малий проект



91.
Ключові слова. І. Лексикон 
культури

Громадська організація 
«Асоціація Музеїв Івана Франка» 
(ГО «АМІФ»)

«Ключові слова. І. Лексикон культури» – це інноваційний 
кроссекторальний культурно-освітній проєкт, суть якого полягає в 
новаторському переосмисленні ключових концептів культури в 
інтерпретації авторитетних фахівців, творців і носіїв культурної 
ідентичності сучасного Львова, у форматі відеолекцій, стрімів, 
аудіоподкастів та підсумкового видання книги-посібника, а також 
програми супровідних заходів. малий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

92.
Концертне дійство "Край 
Краю"

Громадська молодіжна 
організація Християнська 
Асоціація УМСА

Мета проекту - докластися до формування ідентичності українців, 
показати музичний потенціал української пісні для львів’ян та 
іноземців, а також презентувати Львів як культурний центр, де 
поєднується найдавніше і найсучасніше. Концерт, відео та 
популяризація давньої музики. малий проект

93. Лабіринти ЛКСФ

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Західноукраїнський 
архітектурний портал»

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. малий проект

94.
Лабораторія сучасної 
сценографії

Громадська організація «Галерея 
сценографії»

Лабораторія сучасної сценографії – комплексна програма, що 
включає в себе навчальну частину та можливість практики на 
основі конкурсу для молодих сценографів і режисерів. Проект 
включає в себе лекції, практичні роботи, менторство та конкурс 
для відбору найкращих учасників, які в результаті зможуть 
представити продукт своєї співпраці (виставу) на сценах театрів 
Львова. малий проект

95. Літературний Львів мандрує

громадська організація 
"Українська асоціація 
культурологів - Львів"

Основним елементом проекту «Літературний Львів мандрує» стане 
тур виставки-лабіринт «Franko from A to Z»  – це інтерактивна, 
мобільна виставка-лабіринт (66 м²), яка за принципом англомовної 
абетки презентує культову постать Івана Франка, знакові 
феномени української культури, інтегровані в європейський 
соціокультурний контекст. Реалізація проекту передбачена у 5 міст 
України з метою промоції Львова як міста літератури. малий проект

96.

Літня школа “Мистецька вісь 
Порохова вежа ЛЬВІВ - 
Замок СВІРЖ“

Львівська обласна організація 
Національної спілки архітекторів 
України (творча спілка)

Мета: віднайти концептуальний зв’язок, який би став 
продовженням діяльності “Порохової вежі” у Львові як частини 
відродження культури усього регіону, поглибити співпрацю, яка 
розкриє весь потенціал замку Свірж, розробити пропозиції щодо 
перетворення пам’ятки архітектури на Міжнародний культурно-
мистецький центр у Львівській області. малий проект

не пройшов 
технічний 
відбір



97.

Львів – місто науки: 
українське видання книги 
Станіслава Уляма “Пригоди 
математика”

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Літопис"

Мета проєкту: творення цілісного дискурсу про Львів як місто науки 
з багатими інтелектуальними традиціями через призму 
найяскравішої сторінки в його науковій історії – життя і діяльність 
представників Львівської математичної школи. Завдання проєкту 
полягає в популяризації математичної освіти в Україні: а) 
підготувати до друку і надрукувати книгу С. Уляма “Пригоди 
математика”; б) провести промоційну кампанію. малий проект

98.

Львівський віртуальний 
музей вуличного мистецтва 
(LAUAM) ФОП Груша Антон Сергійович

Львівський віртуальний музей вуличного мистецтва – це галерея 
під відкритим небом, у центрі Львова, яка складається більше, ніж 
з 10 творів вуличного мистецтва, анімованих у доповненій 
реальності. LAUAM покликана зберегти та доповнити найкращі 
мурали міста, створивши повноцінну сучасну атракцію. Окрім 
додатку, планується створення каталогу з описом до кожного 
муралу, авторами та можливістю відчути магію доповненої 
реальності не проходячи маршрут малий проект

99.
МИ - мистецький медіа 
проект

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ІНТЕРАКТИВНИЙ ЕКОТЕАТР 
"ВІТЕР ЗМІН"

Консолідація суспільства в новому типі digital середовища під час 
пандемії Covid 19, за рахунок мережевої комунікації - фіксація 
історій представників різних верств населення, та створення на їх 
основі циклу документальних короткометражних фільмів і 
мультимедійного перформансу. малий проект

100. Мистецтво to GO
Громадська організація "Сашко 
Балабай Промоушн"

24 експозиції протягом 6 місяців – а саме 24 просторові інсталяції 
творів актуального мистецтва, які складаються з великих 
фоторобіт (полотно 1м х 1,5м) із авторським баченням різних 
районів міста Львова в сучасній графічній чорно-білій техніці. Мета 
проєкту «Мистецтво to GO» - транспортувати українське актуальне 
мистецтво фактично до дверей будинку мешканців міста. малий проект

101.

Мистецька акція присвячена 
українським журналістам, 
котрих убили через 
професійну діяльність 
«Розбите дзеркало» ГО «Львівський медіафорум»

Проект “Розбите дзеркало” передбачає створення мистецької 
експозиції, присвяченої журналістам, котрі загинули, виконуючи 
свій професійний обов'язок. Його формат - інноваційна експозиція 
з дзеркал, що символічно уособлюють вбитих та зниклих безвісти 
репортерів. В народній свідомості розбите дзеркало віщує 
нещастя, вбивство ж журналіста віщує нещастя для всього 
суспільства. Експонати створюватимуть митці з різних куточків 
України. Головною метою проекту є актуалізація важливості, 
потрібності й небезпеки журналістської професії, доцільність котрої 
почали підважувати в час соціальних мереж і доступності 
мультимедійних гаджетів. малий проект

102.

Мистецько-освітня 
платформа “Містерія. Цикл 
перший: Різдво”

Вищий навчальний заклад 
“Український Католицький 
Університет”, підрозділ Шкільний 
театр УКУ «На Симонових 
стовпах»

Метою проєкту є створення у Львові актуалізованої на 
містеріальному вимірі існування людини платформи для 
екуменічної зустрічі, дискурсу, презентації мистецького-освітнього 
продукту, провадження Свята в дусі сакрального проживання 
Різдва. малий проект



103.

Мистецько-розважальний 
захід "Винниківська 
кавалєрка" Народний дім м. Винники

Проведення дозвілля із користю та натхненням. Залучення 
якогома більше вікових категорій до проведення заходу, 
забезпечити ширші можливості спілкування, цим самим зберегти 
цілісність культури та відродити локальні традиції. малий проект

104.
Митці, що сформували 
обличчя Львова

Фізична особа-підприємець 
Лобан Юрій Михайлович

«Митці, що сформували обличчя Львова» - це культурно-освітній 
проект, розрахований на широкі маси мешканців Львова,
потенційних туристів, а також всіх інших, хто цікавиться нашим 
містом, його історією та культурою. Проект передбачає створення 
серії текстових та відеоматеріалів про архітекторів та скульпторів, 
які будували та оздоблювали найвідоміші будівлі Львова. малий проект

105.

Міжкультурний діалог крізь 
час і простір: видання книжки 
Андрія Козицького “Тіні 
єврейського міста. Путівник 
Львовом” та створення на 
його базі інтерактивного 
сайту “Львів. Приватна 
історія”

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Літопис"

Видання “Тіні єврейського міста” є повноцінним ілюстрованим 
путівник Львовом, розробленим за маршрутним принципом. Книга 
містить великий обсяг інформації про історію галицьких євреїв, 
духовне, культурне та громадсько-політичне життя єврейської 
громади Львова XIV–XX ст. Особливістю видання є використання у 
ньому ретельно відтворених зображень реконструкцій неіснуючих 
тепер будівель (синагоги, бет-мідраші, споруди громадського 
призначення тощо), що вписані у актуальний міський пейзаж 
Львова. Таким чином путівник дає можливість побачити місто 
таким, яким воно було у той період, коли єврейська громада та її 
матеріальні пам’ятки складали невід’ємну частину урбаністичного 
ландшафту Львова. Створення інтерактивного інтернет-сайту 
“Львів. Приватна історія” стане другою частиною проєкту. малий проект

106.

Міжнародний пісенний 
фестиваль-конкурс 
“УКРАЇНСЬКЕ РЕТРО”

КЗ ЛОР «Львівська національна 
філармонія» 

Міжнародний пісенний фестиваль “Українське ретро” (далі – 
Фестиваль) проводитиметься щороку у Львові, адже наше місто – 
колиска українського ретро*. Фестиваль-2020 проводиться до 110-
ліття основоположника української естради, визначного 
композитора і поета Анатоля Кос-Анатольського. Передбачено 
видання аудіодиску, нотної збірки, конкурс молодих виконавців та 
гала-концерт. Розповсюдження нотної збірки і диску школами. малий проект

107.

Міжнародний Фестиваль 
неаполітанської пісні “Зорі 
Неаполя” на українські 
тексти Богдана Стельмаха

Громадська організація 
“Мистецьке об’єднання “Ревія”

Міжнародний фестиваль неаполітанської пісні “Зорі Неаполя" 
розкриває світ неаполітанських пісень, які давно є золотим фондом 
світової музичної культури і прозвучать на українські тексти 
визначного українського поета Богдана Стельмаха.
Включає видання аудіодиску, нотної збірки та сам концерт. 
Розповсюдження нотної збірки і диску школами. малий проект



108.

Модест Сосенко. ПІЗНАЙ. 
ЗРОЗУМІЙ. ЗБЕРЕЖИ / 
виставка /

Львівська обласна громадська 
організація “Разом”

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. Використання 3D-оглядів 
розписів тощо.

малий проект

109. Музика доступна всім
Громадська організація "Центр 
музичного розвитку "Темпо"

Створення інформаційно-методичної платформи для викладачів 
загальної музичної освіти (мистецькі школи м. Львова) для 
практичного освоєння навиків роботи з дітьми з розладами 
аутичного спектру та створення стабільної викладацької бази для 
формування спеціальної інклюзивної музичної освіти м. Львова, 
що функціонуватиме у місті на постійній основі у всіх закладах 
мистецької освіти. Проект відбуватиметься на базі однієї зі шкіл з 
розробленням музичних аринжувань для практичного закріплення 
уроків дітьми. Подальше впровадження напрацювань. малий проект

110. Музика єднає (2 етап)
Львівська державна музична 
школа №8 

Проект продовжує серію проектів міжнародної співпраці музичних 
шкіл Львів-Словаччина-Польща-Угорщина, що реалізовувалися з 
2018 року Львівською ДМШ №8. Перший етап даного проекту 
реалізований 05-09 березня 2020 року в м. Верешедьгаз, 
Угорщина. 2 етап передбачає приїзд учнів та викладачів музичної 
школи м. Верешедьгаз до Львова 12-16 листопада 2020 року, 
проведення майстеркласів, спільних концертів, участь у ХІ 
фестивалі "Співаймо канон", урочисту зустріч в Ратуші, 
ознайомлення з міськими мистецькими та архітектурними 
пам'ятками. малий проект

111.

Музично-театральне дійство 
з ляльками «Історія щастя» 
за твором І. Стравінського 
«Історія солдата»

КЗ ЛОР Львівський обласний 
академічний театр ляльок

“Історія солдата” - театралізоване дійство на перетині кількох 
мистецьких жанрів, яке реалізується Львівським театром ляльок у 
співпраці з Львівською філармонією.В основу постановки ляже твір 
Ігоря Стравінського «Історія солдата», створений за мотивами 
народних казок. Вистава матиме вигляд балету, виконаного 
ляльками та озвученого читцем під акомпанемент живого оркестру, 
що складатиметься з 7 музикантів. малий проект



112. Мюзикл «Станція L»
Громадська організація «Вільний 
театр ОКО»

Проект передбачає реалізацію театральної постановки мюзиклу 
«Станція L» – інсценізація повісті Ю. Короткова «В ритмі бугі» – 
історія 1950-тих років, яка змінена і адаптована під сучасні 
львівські реалії режисером Дмитром Некрасовим. Ідея мюзиклу 
«Станція L»: будь-які молодіжні групи, які не несуть шкоди 
суспільству, мають бути почутими і прийнятими, щоб таким чином, 
кожен з учасників зміг пройти процес формування дорослої 
відповідальної людини. Мюзикл матиме свою айдентику, 
відповідатиме особливостям жанру мюзиклу, матиме власний 
характер і післясмак, популяризуватиме «львівську» тематику. 
Пропагує питання рівності прав і свобод. Реалізовуватиметься на 
базі приміщення Лялькового театру. малий проект

113.
На шпацер до парку 700-
річчя

Громадська організація 
“Львівський блок”

Цей проект - частина Майстерні міста. Аплікант є одним з 
переможців Майстерні і реалізовуватиме проект у парку. Програма 
складається з блоків:
1. Фокус на культуру Метою є збільшити зацікавлення мешканців 
культурою, розвинути творчий потенціал, сформувати нові 
мистецькі навички. 2. Зелене місто
Метою є збільшити обізнаність мешканців в екологічному 
напрямку, залучити їх до бережливого ставлення до природи. 3. 
Інклюзивність
Метою є збільшити розуміння інклюзії. 4. Спортивне місто Метою є 
спонукати мешканців до активного заняття спортом ознайомивши 
зі спортивними гуртками, які є в їх районі, та новими видами 
спорту. малий проект

114.

Наукова монографія 
"Історичний успіх через 
цінності: культурно-
релігійний феномен 
цивілізації Княжої України" Фонд Святого Володимира

В основі проекту — відкриття і популяризація історико-культурних 
цінностей християнської цивілізації Княжої України як 
загальнолюдського і давньоукраїнського феномену з 
використанням сучасної наукової термінології та розуміння 
цінностей. Видання та промоція книги. малий проект

115.

НЕВІДОМІ ІМЕНА 
МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ГАЛИЧИНИ: МУЗИЧНІ 
ВЕЧОРИ В МУЗЕЙНОМУ 
ІНТЕР’ЄРІ

Музично-меморіальний музей 
Соломії Крушельницької у Львові 

Мета проекту – популяризація маловідомих постатей музичної 
культури Львова шляхом проведення шести музичних вечорів і 
публікації нотного збірника «Невідомі імена музичної культури 
Галичини». малий проект

116.
Пісенний конкурс поетичного 
перекладу

Громадська організація 
“Культурне місто”

Конкурс буде створено на основі перекладів та творів визначних 
постатей світової літератури, значна кількість яких 
виконуватиметься вперше. Щороку конкурс буде присвячено 
знаковій постаті в перекладацькій галузі в Україні, цьогоріч - 
Максиму Рильському. Проєкт враховує усі можливі виклики та 
передбачає можливість дистанційного проведення конкурсу. 
Описано поетапний процес проведення конкурсу, акцент на 
синергії музичної і перекладацької галузей у пісенному конкурсі малий проект



117.
Платформа для читачів та 
видавців "Читанка"

ФОП Шевчук Павло 
Олександрович

Проєкт “Читанка” полягає у розробці мобільного додатку як 
платформи для українських видавців для безпечного продажу 
електронних книжок. Ця платформа унеможливить незаконне 
копіювання і поширення книжок та стане електронним форпостом 
української літературної індустрії в Україні та світі малий проект

118.
ПОТЯГ короткометражний 
ігровий фільм

ФОП Бєглов Костянтин 
Мансурович

Цей фільм - спроба за допомогою метафори підняти тему 
апокаліпсису внутрішнього світу людини, її незалежності, 
самоідентифікації, можливості вибору та відчуття надії на 
близкість, а також вибудувати справжні відносини між людьми на 
тлі портрету міста. Фільм «Потяг» - це змога знайти порозуміння 
один з одним, незважаючи на мову, культурний контекст та 
обставини існування у різних містах країни. Фільм не просто 
ілюструє світ в умовах карантину, соціальної ізоляції та дистанції, 
а й занурює в атмосферу теперішнього часу за допомогою 
кінематографічних інструментів.

малий проект

119. Привіт, я Гнат!
Міський Палац культури імені 
Гната Хоткевича

Мета проекту - це популяризація та актуалізація постаті Гната 
Хоткевича в історичному та культурному контекстах України та 
Львова, через серію мультиплікаційних короткометражних фільмів 
з використанням існуючого образу Гната, який вже зараз 
використовується, як промоційний образ Палацу культури Гната 
Хоткевича. Ця серія стане розважальним контентом з освітньою та 
просвітницькою функцією, що мала б розкривати Гната та Палац в 
сучасному контексті через призму багатогранності особистості 
митця. малий проект

120. Режисерський ярмарок
Громадська організація "ЗАХІД-
АРТ"

Конкурс на найкращу режисерську ідею на постановку драматичної 
вистави, перформансу, геппенінгу – на вибір конкурсантів, з 
наступним відбором членами експертної комісії найкращих 4-х ідей 
для втілення у форматі «режисерської читки» на Камерній сцені 
Театру ім.Марії Заньковецької. малий проект

не пройшов 
технічний 
відбір

121.

Велика електронна 
енциклопедія історії України-
Русі у 30-ти томах Благодійний фонд "Україна-Русь"

Видання Великої електронної енциклопедії історії України-Русі у 
30-ти томах із застосуванням сучасних технологій. Книга-флешка. 
Акцент на збагачення історичних знань. малий проект

122. Сихів то ФЕСТ
Громадська організація «Рідний 
Сихів»

Фестиваль з метою залучення до святкування Дня Незалежності 
мешканців різних мікрорайонів Сихівського району. Фестивальний 
формат з різноманітними активностями: концерт, парадна 
програма, літературні читання та інше.

малий проект



123.

Створення професійного 
довідника кінолокацій 
Львова – Lviv Location Guide ТОВ "МКК фільм сервіс"

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. малий проект

124.

Створення та видання 
інноваційної книги – коміксу 
для дітей віком від 5 до 12 
років про догляд за зубами 
та захист від вірусів «ЗУБСИ 
проти Грипу та 
Коронавірусу».

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Видавництво 
«Ірбіс Комікси»

Мета - прищепити дітям любов до читання, створивши новий 
комікс пізнавальної тематики. Легко й невимушено навчити дітей 
правильно доглядати за зубами. Доступно пояснити дітям про 
віруси, особисту гігієну, карантин. Розвіяти страхи та паніку 
навколо цих тем, навчити, як поводитися в умовах вірусних загроз, 
епідемій та карантинних заходів. Навести різницю між звичайним 
грипом та коронавірусною хворобою. малий проект

125.

Створення та показ вистави 
«Пожежі» за мотивами 
сценарію Важді Муавада в 
креативному просторі 
Львова

Львівський академічний духовний 
театр Воскресіння 

Передбачає створення нової креативної вистави під назвою 
«Пожежі» за сценарієм канадського драматурга Важді Муавада, в 
постановці Алли Федоришиної. У виставі візьмуть участь актори 
різних театрів Львова, а також будуть залучені до постановки 
студенти Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності. Показ вистави планується в колишньому цеху 
заводу Львівприлад. Завданням проекту є підготовка самої 
вистави, а саме пошиття костюмів, виготовлення декорації, 
проведення репетицій, проведення рекламної кампанії та показ 
самої вистави. малий проект

126. Студія звуку
Львівське комунальне 
підприємство “Львівське радіо”

Проект буде реалізований з метою створення якісного 
аудіопродукту та його популяризації у контексті розвитку 
культурних індустрій Львова. Майданчик для запису аудіокниг, 
радіовистав, озвучення роликів і тд. Послуги студії звуку будуть 
доступними для дитячих гуртків та мистецьких шкіл Львова, дітей з 
малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей учасників АТО, людей з 
інвалідністю та інших.

малий проект

не пройшов 
технічний 
відбір



127.

Театральний фестиваль "Кіт 
Ґаватовича": Тоталітарні 
особистості

Громадська організація "Склад 
2'0"

5ий Театральний фестиваль "Кіт Ґаватовича" цього року 
відбудуться 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.

малий проект

128. Територія "На межі поколінь"
Громадська організація "Золоті 
Роки"

Форум покликаний розкрити і зберегти життєвий потенціал людей 
поважного віку, сприяти забезпеченню їх самореалізації у всіх 
сферах життя для задоволення особистих потреб, уподобань, 
залучення до процесів управління містом, опікунської підтримки і 
відкритого самовираження з метою гармонійного розвитку 
громадянського суспільства та місцевого самоврядування в 
Україні. Форум відбувається у вигляді панелей та презенетації 
колективів людей поважного віку з міст України. малий проект

129.
Фестиваль миттєвого 
мистецтва “ФМ”

Міський Палац культури імені 
Гната Хоткевича 

В основі Фестивалю миттєвого мистецтва “ФМ” є імпровізація - 
створення мистецького твору тут і зараз, яке не передбачає 
попередньої підготовки. Ми пропонуємо переключитися з частоти 
замкнутості, тривоги, неспокою, та загальної напруги на частоту 
самовираження, творчості, натхнення та оптимізму. Фестиваль 
дозволить освіжити мости між культурними інституціями після 
завершення карантину, дасть їм відчуття включення та позитивно 
сприятиме відновленню культурного життя міста. Проєкт 
передбачає проведення мистецьких подій на 5 локаціях міста 
Львова з унікальною програмою на кожній. Передбачається 5 
різножанрових подій у 3 вимірах (теорія, практика, дозвілля) з 
театрального, музичного, танцювального, літературного і 
візуального мистецтва, що поєднані єдиною формою вираження – 
мистецькою імпровізацією.

малий проект

130. "Колискові для Олекси-2"

Громадське Об’єднання 
Галицького району міста Львова 
«Вірменська – тридцять п’ять»

Інклюзивний проєкт 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. 
Терапевтичний ефект диску. малий проект



131. Школа соціальних мереж
ЛКП "Культурно-освітній центр 
імені Олександра Довженка"

Проект покликаний забезпечити культуру спілкування в соціальних 
мережах, навчання коректного формування відео- та 
аудіоконтенту, спілкування з відомими блогерами та лідерами 
думок. Передбачено проведення онлайн та студійних занять. малий проект

132. ШухевичФест 2020 Міський Народний дім Білогорща

ШухевичФест щорічний фестиваль, що проходить в річницю дня 
народження Романа Шухевича у мікрорайоні м. Львова - Білогорщі 
, де провадив свою діяльність та загинув головнокомандувач УПА 
генерал Роман Шухевич. Передбачено також лекторій, де поряд з 
лекціями історичної тематики, піднімаються інші актуальні теми. малий проект

133. Я - ТИ - 2 МЕТРИ
Громадська організація “Центр 
суспільних інновацій”

Основна Ідея - фотопроект “Я - Ти - 2 метри”, який завершується 
виставкою робіт фотохудожників, об'єднана спільною темою. Фото 
проект має на меті зафіксувати емоції, почуття та загалом життя 
під час періоду вимушеної самоізоляції.  Основа команди - 
студенти Львівської національної академії мистецтв різних 
спеціальностей. Фотовиставкою “Я - Ти - 2 метри” хочуть 
продемонструвати собі та людям, наскільки ми усі соціально 
залежні, як нам важливо мати контакт один з одним, з іншими 
людьми. малий проект

134.

ARCHISING - фестиваль 
архітектури та дизайну у 
Львові

Громадська організація 
«Молодіжно-спортивне об’
єднання соціально-активних 
молодіжних ініціатив

ARCHISING – це міждисциплінарний молодіжний культурно-
освітній проєкт фокусу архітектури та дизайну у Львові. Серія 
заходів сприятиме розвитку творчого мислення львівської молоді 
шляхом популяризації інтересу до контексту архітектури, дизайну 
та урбанізму нашого міста. Заходи передбачатимуть комплексну 
промоцію естетично-інформаційної та культурно-історичної 
цінності архітектурних традицій Львова. малий проект

135. DOC: «Світе ясний...»

Львівська організація 
національної спілки композиторів 
України (ЛОНСКУ)

Проєкт має на меті створити і передати у вільне поширення і 
використання на умовах ліцензії Creative Commons професійну 
авдіодокументацію камерної кантати «Світе ясний...» композиторки 
Богдани Фроляк. Твір містить обробки народних пісень та 
оригінальні твори композиторки на вірші Тараса Шевченка. малий проект

136. Franko made in the U.S.S.R.

КЗ ЛОР «Львівський 
національний літературно-
меморіальний музей Івана 
Франка» 

Мета - представити та переосмислити сконструйований в 
Радянському Союзі образ Івана Франка як одного із «стовпів» 
гібридної радянсько-української ідентичності. Результатом має 
стати велика виставка мистецтва соціалістичного реалізму з 
відповідною супровідною програмою.
Лекційний формат, інтерактивні активності, включення в 
екскурсійні маршрути тощо. малий проект



137. YOUTH LAB

Товариство з Обеженою 
Відповідальністю "ПЕТРАМ 
РІЕЛЕСТЕЙТ"

YOUTH LAB – сталий проект залучення молоді в креативний 
сектор. Учні старших класів візьмуть участь у практичних заняттях, 
де вони завдяки експертам набудуть навичок задля створення 
нового перформансу. Це означає, що кожного тижня учасники 
проекту матимуть заняття з режисури, акторської майстерності, 
хореографії, відео та музичного продакшену, а також із організації 
та промоції заходів. малий проект

138 повторюється повторюється повторюється малий проект
139 повторюється повторюється повторюється малий проект
140 повторюється повторюється повторюється малий проект


