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МІСІЄЮ КОНГРЕСУ є сприяння збереженню та
розвитку української культури і креативних індустрій, розвиток громадянського суспільства в
Україні, формування творчих громад і спільнот,
а також задоволення і захист законних прав та
інтересів членів КОНГРЕСУ

ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сприяння адвокації, популяризації, розвитку та впровадженню
української культури в Україні та закордоном;
Сприяння відродженню українського національного мистецтва,
поширенню української культури, мови і духовних цінностей, а
також книжкової, друкованої, звукової, візуальної та іншої продукції
українською мовою;
Сприяння обміну культурним досвідом, розвитку співробітництва
між діячами культури різних країн, національними і міжнародними
організаціями культури;
Встановлення зв’язків з подібними організаціями у тому числі, іноземними і міжнародними;
Сприяння виробництву, видавництву, розповсюдженню та популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва;
Участь у розробці нормативно-правових актів та законів, щодо
діяльності та статусу творчих працівників, визначення засад державної політики у сфері оплати праці, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників, контроль за виконанням законодавства в
культурно-мистецьких сферах, моніторинг мистецьких ЗМІ, зокрема музично-розважальних радіостанцій та телеканалів на предмет
відповідності законодавству, здійснення діяльності направленої на
формування культурної політики країни, моніторинг конкурсів на
заміщення посад, закупівлі у культурних та креативних інституціях;
Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм в області розвитку культури
та культурної співпраці;
Сприяння творчому розвитку та створенню умов для творчої праці,
підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня
своїх членів, творчих спільнот і громад;
Створення умов для задоволення і захисту законних творчих, громадянських, культурних, освітніх, національних, соціальних, економічних та інших прав та інтересів своїх членів, творчих спільнот і
громад;
Утвердження демократичних, загальнолюдських цінностей та естетичної толерантності, як запоруки розвитку національної та світової
культури;
Сприяння сталому розвитку та розвитку громадянського суспільства в Україні.
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗГІДНО СТАТУТУ
Організація публічних заходів, таких, як концерти, фестивалі,
літературні вечори та читання, форуми, конгреси, виступи
українських, закордонних виконавців та діячів мистецтва,
організація кінопоказів, театральних вистав, виставок, фотовиставок, пленерів, презентацій, публічних слухань, дебатів,
прес-конференцій, круглих столів, майстер-класів, семінарів з
питань мистецтва та інших мистецьких, культурних, креативних та спеціальних подій і проектів;
Підтримка та заснування засобів масової інформації, інформаційних ресурсів у мережі Інтернет, розповсюдження інформації
про КОНГРЕС з метою пропагування своїх ідей та цілей;
Створення, відповідно до мети та напрямків діяльності КОНГРЕСУ, підприємств та організацій, продюсерських центрів,
тематичних творчих об’єднань, театральних та музичних колективів, мистецьких резиденції, креативних та культурних
просторів, проектів, програм культурно-мистецьких клубів та
інших, незаборонених законодавством, об’єднань фахівців у
сфері культури та мистецтв;
Створення, видавництво та розповсюдження книжкової, друкованої, звукової, візуальної та іншої продукції, мистецьке
оформлення публічного простору;
Організація, відповідно до законодавства, мирних зібрань та
участь у них;
Створення, організація і реалізація проектів та програм, що
відповідають меті і завданням діяльності КОНГРЕСУ.
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КОМАНДА
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

ЕКСПЕРТНА УЧАСТЬ

КУЛЬТУРНИЙ АКТИВІЗМ

МИ ПРАЦЮЄМО ЗАРАДИ
утвердження демократичних,
загальнолюдських цінностей
та естетичної толерантності,
як запоруки розвитку національної та світової культури.
ПРАКТИКУЄМО ТА РОЗПОВСЮДЖУЄМО ідеї сталого
розвитку та розвитку громадянського суспільства в
Україні.

Команда Конгресу це люди
різних професій у галузі культури та мистецтва, об’єднані
спільним прагненням та інтересом до розвитку громадянського суспільства та популяризації ідей сталого розвитку
через активізм у культурному
полі. Ми постійно навчаємося
і ділимося знаннями та інструментами для досягнення
наших цілей. Підтримуємо та
співпрацюємо заради змін,
які хотіли б бачити довкола.

Конгрес Активістів Культури
розвиває мережу культурного
активізму та сприяє досягненню цілей шляхом реалізації
міждисциплінарних проектів у
співпраці з регіональними ініціативними групами. Ми створюємо умови для активізації
позитивних змін у культурному
полі.
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УСПІХИ

Підтримка проєктів Українським
Культурним Фондом

Перемога у тендері від ПРООН
в Україні у конкурсі на підтримку
розробки маркетингових стратегій та брендів для 20-ти цільових
громад Донецької та Луганської
областей.

Напрацювали нових партнерств та
випробували нові інструменти
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NVAIR

Кураторка Людмила Ничай
Міжнародна програма обмінних резиденцій
ПРО ПРОЄКТ
Міжнародна програма мистецьких програм резиденцій для молодих митців – проект, що заснований на базі Мистецької резиденції ім.Назарія Войтовича (NVAIR), покликаний розвивати
мережу міжнародного партнерства інституцій для розвитку можливостей для українських
молодих митців отримувати досвід роботи у міжнародних проектах та формування позитивного іміджу українського мистецтва та України вцілому за кордоном.Здійснюється у партнерстві з
SCHAFHOF (Freizing, Munich) та KAIR (Koshice)
ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ
2 місячні програми липень-червень
Учасників програм:
8 митців в Україні та 4 митці учасники програм у Кошице та Мюнхені.
8 українських митців та 4 іноземних
12 локальних подій
Презентація у галереї ЛАМ, у рамках «Тижня актуального мистецтва»
1 збірна виставка у Києві.
Мережеві вихідні за участі Бояни Панєвської - редакторки платформи TRANSARTIST

БЮДЖЕТ
471 848 грн
Донор
Український Культурний Фонд
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ТРАНЗИТНИЙ ДІАЛОГ 2019-2021

Кураторка - Олена Правило
Міжнародний партнерський проєкт

ПРО ПРОЄКТ
“Транзитний Діалог 2019-2021. Робота зі змінами в демократичний спосіб”. Учасницький підхід
до роботи з транзитом у Німеччині та Східній Європі після ‘89 з новою концепцією для Європейської громадянської освіти.
ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ
Проєкт має на меті зачепити проблематику публічного дискурсу і висвітлити те, яким його бачать експерти та громадськість.
Партнер проекту в Україні є ГО «Конгрес Активістів Культури». В інших країнах проект реалізується партнерами:
DRA e.V., Німеччина, www.austausch.org (Координатор)
Sofia Platform, Болгарія, www.sofiaplatform.org (Спів-координатор)
Foundation Wissen am Werk/ znanje na djelu, Хорватія, http://znanjenadjelu.hr/de/
Education Development Center, Латвія, www.iac.edu.lv
Center for Citizenship Education, Польща, https://glowna.ceo.org.pl/english
Permer Centre for Civic Education and Human Rights, Росія, www.cgo.perm.ru
БЮДЖЕТ
172 649 грн
Донор
DRA (Німеччина)
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Брендвіль/ ПРООН

Куратор проєкту Тарас Доненко
ПРО ПРОЄКТ
Проєкт покликаний розвивати патріотичні відчуття та надавати інструмкенти для розвитку
у креативному секторі, а саме бренди територій та маркетингові стратегії для громад «сірої
зони» Луганської та Донецьої областей.

ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ
Для втілення проєкту розроболена методологія та напрацьовані програми для якісного виконання завдань Програми розвитку ООН в Україні. А саме: методика роботи з громадами, дослідження територій та локального контексту, офлайн та онлайн методи роботи з громадами,
розробка перших пілотних проєктів з громадами. Проєкт триватиме 2019-2021 роки

БЮДЖЕТ
891 720 грн
Донор
ПРООН в Україні
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FRONTIER - VR ART FESTIVAL
Кураторка - Катерина Рай
Партнерський проєкт

ПРО ПРОЄКТ
20 – 22 вересня в Києві та 4 – 6 жовтня в Харкові команда культурних активістів та VR-ентузіастів організувала фестиваль мистецтва та віртуальної реальності Frontier - VR Art Festival за підтримки Український культурний фонд
.
ФОКУС-ТЕМОЮ цього року обрано Reforming space: «New monuments» — про місто та його взаємозв’язки з мистецтвом.
Організаторами проєкту є організації з Києва – Congress of Сultural Activists / Конгрес Активістів Культури та Харкова – АРТ Оптимісти, Academy of Visual Arts Kharkiv. Команда проєкту: кураторка Kateryna
Ray, координаторка київських подій Olena Pravylo, координаторка в Харкові Оксана Коклонская
(Oksana Koklonskaya), технічний директор Никита Худяков (Nikita Hudyakov), арт-директор Дмитрий
Сигарев, PR-директорка Тома Лазаренко, smm-менеджерки Юлія Михайленко (Julia Mykhailenko) й
Kristina Voronovska.
Проєкт відбувався пів року й за цей час два міста об’єднало 30 подій, 25 художників та 30 робіт цифрового мистецтва, 2 хакатони й лабораторії, 2 масштабних фестивалі й VR-виставки, 15 віртуальних
артоб’єктів в громадських просторах. Події фестивалю відвідало понад 5000 гостей, що цікавляться
сучасним мистецтвом та технологіями, про нас написали біля 60 матеріалів в медіа, загалом 25 000
користувачів в соцмережах провзаємодіяло з проєктом.
Над експозиціями виставки Frontier працювали такі художники як Дарина Фес (Daryna Fes), Аня Мананкина (Ann Manankina), Zhi-Zhi Zhignaviche, Александр Мамон (Mamon Alexander), Andriy Volgin,
Іван Кабаненко, Helen Pronkina, Шиман Катерина, Diana Faksh, Pavel Blinokhvatov, Vlas Belov, Гнилицька Ксенія, Вартан Маркарьян (Vartan Markarian), Виталий Кохан (Vitaliy Kokhan), Petro Gronsky,
Oleksii Zolotariov, Роман Минин (Roman Minin), Микола Малишко, Ілля Новгородов, Nikita Kadan,
Константин Зоркин, Nezhinsky Serhii, Александр Шапиро (Alexander Shapiro), Taya Kabaeva, Миша
Алексеенко (Misha Alekseenko), Никита Шаленный (Nikita Shalenny), Oleh Kapustyak, Protosenya Vitaliy
та Vasiliy Grublyak.
ПАРТНЕРИ
M17 Contemporary Art Center, Adamovskiy Foundation, Артхаб «Самокат», ArtCultFoundation,
Immersense та Carbon
Інформаційна підтримка Громадське ТВ, Culture and Creativity, БЖ, Kyiv Maps, Накипело, Новости
Харькова: Городской Дозор, Весь Харьков, 078.
#запідтримкиУКФ #frontiervrfest
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“Джеря. Написання сценарію”, 2019 р.
Куратор проєкту Ірина Правило
Партнерський проєкт
Інформаційна та організаційна підтримка

ПРО ПРОЄКТ
Препродакшн проекту дебютного повнометражного ігрового фільму “Джеря” режисера Ірини
Правило за мотивами повісті І.Нечуя-Левицького “Микола Джеря” Етапи проекту: створення літературного сценарію, експедиції (Черкащина, Вінничина, Бессарабія), концептуалізація
режисерського, операторського та художнього бачення майбутнього фільму, проведення
кастингів, зйомки тизеру, створення сайту проекту. Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.
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Онлайн мапа «Шляхами мандрівної капели. Розстріляні голоси»
Куратор проєкту Ірина Правило
Партнерський проєкт
Інформаційна та організаційна підтримка

ПРО ПРОЄКТ
Інноваційний медійний проект створення інтерактивної онлайн-мапи концертної подорожі
1920 р. «Першої мандрівної хорової капели «Дніпросоюзу» за підтримки Українського культурного фонду.
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЗА 2019
(в нац. валюті)
ОТРИМАНО:
українські донори
Український Культурний Фонд
471 848.00
іноземні донори
ПРООН в Україні
891 720.00
DRA (Німеччина)
172 649.00
ВСЬОГО ПРОТЯГОМ РОКУ:
1,536,216.12
ВИТРАТИ:
повернення 3 487.00
товари
47 249.00
послуги
1,488,967.12

ГО Конгрес Активістів Культури
поштова адреса:
04071 Україна м. Київ,
вул. Лукянівська 27, оф. 138

+38 097 500 5023
cultural.activists@gmail.com
Fb: https://www.facebook.com/congress.
of.cultural.activists/
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