
На чому полягає Суспільний Музей?
Загальна концепція

Розклад дій:

Акція збудована на переконанні, що кожна людина, мешканець є особистим «музеєм», має свою історію і 
пов’язані із нею пам’ятки та власні захоплення, хобі або творчість (аматорську чи професійну), і може нас по 
такому музеї провести чи хоча б поділитися його невеликою частиною.  Налагодження контактів відбувається 
через розповсюдження інформації у формі флаєрів. Проводяться зйомки фільму на тему околиць і їх мешканців, 
в основі фільму інтерв’ю, темою яких є історія учасників і місця, в якому проживають, та їх творчість. Пізніше 
фільм показують на великому екрані у відкритому просторі (мікрорайон, площа, вулиця), що з одного боку надає 
приватній історії більшого значення, а з другого – публічний простір використовується для донесення приватних 
ідей. Якщо дозволить погода, назовні організовують творчі майстер-класи для дітей та молоді, що також полегшує 
налагодження контакту із мешканцями. Результатом є, як правило, такий рівень довіри, що учасники позичають 
собі пам’ятки, роботи, фотографії, документи на тимчасову виставку, яка організовується вкінці акції. Закінчення 
(фінал) оголошується і він є відкритим для глядачів ззовні. Вечір починається від презентації у публічному 
просторі, вибрані елементи якої підкреслює світло, потім всі переходять на виставку, яка також відбувається 
назовні. 
Практичним наслідком такої діяльності є зустріч мешканців під час завершення акції, творцями якої є вони самі і 
без яких вона б не могла відбутися.
Завдання реалізуються приблизно на протязі 4 тижнів згідно такого розкладу:

↗  Опрацювання сценарію і забезпечення співпраці із місцевими культурними, освітніми,   
  допоміжними установами.

↗  Проведення досліджень території, вибір активних місць.

↗  Опрацювання інформації для преси, текстів для розміщення на сторінках партнерських установ,  
  тексту флаєрів, оголошень.

↗  Проект і друк флаєрів, оголошень.

↗  Налагодження безпосередніх контактів з мешканцями міста/мікрорайону

↗  Розповсюдження флаєрів/оголошень.

↗  Зйомка інтерв’ю з мешканцями і отримання експонатів для виставки.
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↗ Проведення майстер-класу і фотографування (необов’язково).

↗ Підготовка фільму для показу.

↗ Підготовка фіналу (створення сценарію, координація технічного обслуговування, забезпечення живлення).

↗ Реалізація фіналу під час якогось фестивалю, святкування або подібної події (монтаж і режисерування).

↗ Вибір фотодокументації, монтаж відео.

↗ Оцінювання проекту.
 
Приклад проекту:

http://www.zacheta.art.pl/article/view/813/akcja-muzeum-spoleczne-na-woli

Суспільний Музей у Коломиї 2015/2016

Мета проекту: інтегрування переселенців/біженців з територій охоплених військовими діями із мешканцями 
Коломиї.

З розмов із представниками і представницями української делегації виникає, що істотною проблемою є 
інтегрування переселенців з територій охоплених військовими діями із мешканцями Коломиї. Це є особи із 
травмами пережитими внаслідок війни, з почуттям сильного викорінення, часто позбавлені власних помешкань та 
засобів існування. Додатково, рідною для них є російська мова. В цьому контексті важливими є також розбіжності в 
культурі, ідентичності (також у мові), ментальності між західною та східною Україною.

Метою проекту є інтегрування «давніх» мешканців Коломиї з новоприбулими. Мета буде досягнута через 
двостороннє знайомство під час проекту «Суспільний Музей» та його фіналу. В основі фільму та виставки будуть 
«життєписи», приватні історії новоприбулих мешканців, важливі для них артефакти, сімейні пам’ятки, документація 
важливих для них подій, а передусім їх розповіді про «життя перед» і «життя після» (примусової еміграції). Буде 
поставлено питання про їх спільну ідентичність, чи існує, а якщо так, чи сформували її останні драматичні події? Чи 
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все-таки місце, з якого походять? Яке їх відношення до України як до їх батьківщини, держави, в якій живуть, яке до 
східної України, їх «малої батьківщини»? І остаточно, яке їх відношення до нової малої батьківщини – Коломиї, яка 
знаходиться в південно-західній частині країни.

Методологія проекту

«Суспільний музей»  – Коломия, липень 2015

Вище наведені питання не будуть поставлені безпосередньо. Той, хто буде проводити інтерв’ю намагатиметься 
просто налагодити контакт, поступово здобути довіру співрозмовника та дізнатися про особисті історії,пам’ятки, 
розповіді. Тут потрібна велика тактовність, доброзичливість. У супроводі буде людина з Музею, оператор Павел 
Хеппнер, а також, можливо, автор проекту Марчін Шьліва.

Цього року за такий короткий час можливою є лише підготовка проекту на наступний рік. З Коломиєю плануємо 
довготривалу співпрацю на 2-3 роки, бо наш досвід показує, що лише у такому випадку можуть залишитися тривалі 
ефекти. В наступних роках плануємо знову подавати проекти до Польсько-Американського Фонду Свободи або до 
інших грантодавців для подальшого фінансування.

Інформація про проект, консультації

↗ Презентація українській стороні фільму з проекту Суспільного Музею в Шидловці, дискусія про проект в  
 Коломиї, беручи до уваги пропозиції та очікування приймаючої сторони.

↗ Налагодження зв’язків  із організацією, яка об’єднує переселенців (проведення і запис інтерв’ю). 

↗ Налагодження зв’язків із представниками коломийської влади – відділ/особа/установа відповідальна за  
 інтегрування переселенців і допомогу (можливо у поєднанні з інтерв’ю).

↗ Вибір місця для завершення (фіналу) – зйомка та документація кількох місць, консультації. Розмови і   
 зйомки із переселенцями та мешканцями Коломиї.

↗ Спроба знайти 2-3 переселенців якимось чином важливих, суттєвих для цієї групи і проведення інтерв’ю з  
 ними, якщо вдасться в їхніх помешканнях, якщо ні – в нейтральному місці.

↗ Спроба зробити інтерв’ю із 2-3 мешканцями Коломиї, розмова з ними про їх особисті історії і в цьому   
 контексті про переселенців. Тобто з такими коломиянами, які якось безпосередньо пов’язані  
 з переселенцями, наприклад через родинні зв’язки/ помешкання/ товариські відносини.
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↗ Декілька розмов на цю тему із випадковими перехожими.

↗ Підсумок пілотної фази проекту 2015, оцінювання і обговорення висновків і планів на 2016 р.

Projekt również wspófinansowany  
przez Urząd m.st. Warszawa.
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