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Добрі справи

Переплетення геройства і мистецтва:

як Майдан заклав фундамент мистецької резиденції на теренах Тернопільщини
Яким є цей світ без
культури і мистецтва —
рушійних сил творчості
й прогресу? А яким він
є без героїв — міцного
оплоту, що дає людству
надію на гідне життя?
Нещодавно минуло три роки,
відколи розпочався Майдан. Революція Гідності — відгомін
жаху і колосального розпачу, але,
водночас, і надія на світле прийдешнє. Чимало героїв поклали
своє життя за наш край, за рідну
Батьківщину, прагнучи до кращого майбутнього у вільній Україні.
Проте доля розпорядилася поіншому…
ГО «Конгрес активістів культури» спільно із ГО «Родина Героїв
Небесної сотні» вирішили закарбувати пам'ять про полеглих не
лише у серцях, а й у стінах будівлі!
Відтак вони спільними зусиллями
засновують першу в Україні культурну інституцію, яка стане символом розквіту мистецтва. Проект збере усіх небайдужих митців:
художників, скульпторів, усіх
творців прекрасного. Долучатися
можуть таланти як з України, так
і з усього світу. Втілять проект
у рідному краї наймолодшого
Героя Небесної сотні — Назара
Войтовича, вихідця із Травневого, що на Збаражчині.
Відвідуючи це село, захоплюєшся красою його краєвидів, розумієш, що батьківщина героїв
не може бути іншою. Вдихаючи
на повні груди чисте повітря, наскрізь проймаєшся звитяжним
духом рідної України…
Мистецькою резиденцією слугуватиме старий магазин, власником якого є СТОВ «Поділля».
Будівлю звели ще у 1990-х роках
для задоволення продовольчих
потреб сільських жителів. Тривалий час крамниця стояла пусткою. Потім кілька років поспіль
місцева греко-католицька громада відправляла тут Богослужіння.
Торік віряни перейшли у новозбудовану церкву Покрови Пресвятої Богородиці, і приміщення
магазину відтоді не використовували. Цьогоріч, 8 травня, на договірних умовах будівлю передали
в розпорядження громадських

організацій «Родина Героїв Небесної сотні» та «Конгрес активістів
культури». Тепер тут облаштували комфортну резиденцію для
реалізації культурних проектів.
Партнером і благодійником є пан
Василь Щурко, директор місцевого сільськогосподарського підприємства СТОВ «Поділля».
Упродовж 2-16 червня 2017
року буде відкрита Перша всеукраїнська програма мистецьких
резиденцій, що покладе початок
діяльності нового культурного
центру у сільській місцевості.
Програма, присвячена пам’яті
Назара Войтовича, є частиною великого проекту «Відзнаки Героїв».
Будуть діяти майстерні й освітня програма для творчої молоді і
громади села, району, відбудеться
серія виставок.
Оскільки центр ознаменовує
переосмислення цінностей, що
проявилися внаслідок втрат і політичних зсувів під час Революції
Гідності, цьогоріч програма буде
присвячена ревіталізації. Це — нестандартні підходи, призначення,

ідеї та нове «життя» старих оболонок. Майстерність у тому, аби
створити функціональний простір, що візуально відповідатиме
сучасним вимогам, поєднаним із
першоосновою. Ревіталізація архітектурних споруд передбачає
додавання й оновлення систем і
комунікацій зі збереженням історичних стилів й основних конструкцій.
Цікавлюся в менеджера проекту, чому ініціатива саме мистецька?
«Назар вчився на дизайнера
і дуже любив малювати. Також
він разом із батьком оздоблював
садибу родичів і створив чудову мозаїку з портретом Козака
Мамая — ідеалізованого образу
козака, українського духовного символу. Це і стало вагомим
стимулом для започаткування
проекту мистецької резиденції,
— пояснює мистецтвознавець,
координатор і куратор проектів
ГО «Конгрес активістів культури»
Людмила Ничай. — Дуже приємно
зустрічати людей, які люблять

свою роботу та дбають про розвиток громади, з котрою працюють. Спершу було дуже непросто:
кілька місяців бюрократичної
тяганини, нервування та чимала витрата коштів. Але це вже
позаду, і нині ми впевнено взяли
курс на стрімкий розвиток. Аби
завершити роботу, потрібно багато і матеріалів, і сил.
Пан Юрій Войтович, батько
Назара, закликав місцеву громаду приєднатися до спільної праці. Допомагають також рідні й
близькі Героя: хресний батько
подарував блоки для зведення
стін, брати допомагають робити ремонтні роботи. Долучаються й місцеві чоловіки, які
мають хист до будівництва.
Вони вже проклали рів для водопостачання й водовідведення.
Зняли старі труби та плитку,
подекуди — штукатурку, аби додати затишку фактурою. Вже
розібрали зайві стіни... Словом,
робота триває! Якщо у вас виникне бажання попрацювати у
вихідні, одразу ж приїжджайте!

Тому що допомога нам неабияк
потрібна!»
Розпитую, чи є охочі до праці митці з-за кордону. Від пана
Василя Оверка, директора Травневської школи імені Назарія
Войтовича, дізнаюся, що вже є
спеціальний гість програми — Ліланд Беті, американський скульптор, який оселився у Тернополі.
Днями він відвідав місцеву школу
й мистецьку резиденцію, цікавився культурним життям села
та розповідав про своє бачення
майбутньої роботи. Зокрема, повідомив, що в Травневому будуть
організовані «спік-ворк» класи
для дітей. Навчання в рамках програми резиденції та мовного табору розпочнуть у червні.
Долучитися до проекту можуть молоді творці віком від 18
років, які працюють як у класичних (живопис, графіка, скульптура), так і сучасних (цифрові медіа,
фото, відео, інсталяція) жанрах.
Відчинені двері й для талантів,
котрі оперують поняттями «середовище», «простір», «комунікація»,
«символ», «трансформація», «ідентичність». До освітньо-мистецької
програми як волонтер може приєднатися кожен, хто має чим поділитися (майстер-класи для дітей,
лекції, обговорення, «воркшопи»).
«Ми максимально відкриті,
аби об’єднати якнайбільше людей довкола гідної справи. Бо разом ми — сила! Як і були силою
на Майдані. З того часу змінився
лише курс долара, а цінності – вічні!» — наголошує Людмила.
Волонтерів просимо писати
повідомлення на сторінку
у соцмережі «Фейсбук»:
https://www.facebook.com/
Nazar.Voitovich.Art.Residence/
(«Nazar Voitovich Art
Residence»).
Тут можна стежити за розвитком Першої експериментальної програми резиденції.
Якщо можете підтримати
проект будівельними
матеріалами чи знаннями
й уміннями, пишіть на
електронну адресу менеджеру проекту Людмилі Ничай:
liudmyla.nychai@gmail.com
Нетерпляче чекаємо на вас!
Софія ПАСІЧНИК

Лікарі застерігають | Тютюнопаління. Краще не починати

31 травня — Всесвітній день без тютюну

У наш час тютюнопаління є однією з найсерйозніших медико-соціальних проблем і належить до четвірки основних причин втрати здоров’я.
За даними ВООЗ, у світі палять 47% чоловіків і 12% жінок. Приблизно шість мільйонів людей щороку помирають від захворювань, пов’язаних
із тютюнопалінням, із них понад 600 тисяч — пасивні курці.
Паління діє на організм негайно і
довгостроково.

В Україні від 36% до 41% курців серед дорослого населення, серед жінок дітородного
віку — 25-35%, серед підлітків — приблизно
40%.
У тютюновому димі міститься близько 4
тисяч хімічних компонентів, що можуть бути
розділені на такі групи: нікотин, смоли, монооксид вуглецю, подразнюючі засоби.

Нікотинова інтоксикація спричинює
спазм судин та збільшення рівня адреналіну
в крові, що призводить до збільшення частоти серцевих скорочень на 30%, підвищення
артеріального тиску на 5-10 мм рт. ст., уповільнення периферичного кровообігу, що
зумовлює зниження температури верхніх і
нижніх кінцівок.
Отруйність нікотину відчуває кожен, хто
взяв першу в житті цигарку. У людини виникають запаморочення і нудота, шум у голові,
серцебиття, загальна слабкість, тремтіння
рук, а часом навіть блювання і втрата свідомості.
Довготривалі ефекти пов’язані зі смолами, що містять 43 канцерогени і спричиняють злоякісні новоутвори; окисом вуглецю та окисними газами, що зумовлюють
розвиток серцево-судинних захворювань;
ціанистим воднем, що призводить до ви-

никнення хронічного бронхіту з вираженим
бронхоспастичним ефектом.
Тютюновий дим, потрапляючи в дихальні
шляхи у вигляді концентрованого аерозолю,
при охолодженні осідає, утворюючи смолу,
подразнююча дія якої і є головною причиною виникнення «тютюнового» кашлю.
Під впливом тютюнового диму відбувається хронічне подразнення слизової оболонки гортані, розвивається
запалення голосових зв’язок,
вони потовщуються, втрачають
еластичність. Це призводить до
зміни тембру голосу курця, що
особливо помітно у молодих жінок. Розвиваються такі патологічні стани, як нездатність розрізняти запахи, втрата смаку.
Тривале тютюнопаління стимулює продукцію соляної кислоти, пригнічує моторику шлунку, внаслідок чого утворюється
виразка.

Куріння під час вагітності створює ризик
викидня, а також позначається на здоров’ї
дитини (зниження маси тіла, відставання фізичного і психічного розвитку).
Діти курців, які пасивно вдихають тютюновий дим, мають значно гірші імунологічні показники, схильність до алергічних реакцій, частіше хворіють на вірусні,
та бактеріальні інфекційні хвороби.
Таким чином, тютюнопаління є агресивним фактором ризику розвитку
важких хронічних захворювань, а також призводить
до передчасного старіння.
Почати палити набагато
легше, ніж покинути. Тому
краще не починайте і будьте здорові.
Галина МЕДВЕДИК,
районний пульмонолог.

