
Спеціалізація:
мистецька журналістика



Можеш відрізнити бароко від рококо?

Бачиш різницю між новим німецьким кіно і французькою новою хвилею?

Захоплюєшся буремними подіями української музики у 90-их?

Знаходиш красу навіть у сірих київських “хрущовках”?

   Тоді тобі до нас!
P.S. Ти наш студент, навіть якщо просто чув про всі ці речі і хочеш 

заглибитися у їх суть :)



Мистецька журналістика - шлях для тих, хто вирішив не лише 
насолоджуватися мистецтвом, а й популяризувати його в суспільстві.

Піднесене сучасне мистецтво, що об‘єднує майстрів сучасного арт-
ремесла, не завжди, на перший погляд, виглядає зрозумілим і змістовним, 
тому ця спеціальність створена для тих, хто вбачає у своєму майбутньому 
роботу з такими крихкими матеріями і хоче навчитися розбиратися у всіх 

тонкощах цієї сфери. 



Чому ти можеш у нас навчитися?

- критичному мисленню і тверезому погляду на сучасне мистецтво і не 
тільки;

- аналізу творчості митців всіх “культурних” сфер;
- оцінці та критиці;
- відрізнити справжній витвір мистецтва від посередності та 

тривіальності.

Бонус: завжди зможеш підтримати світську розмову і не впасти перед 
друзями обличчям у бруд!



Чим супроводжуватиметься твоє навчання?

   Якщо коротко, постійним “окультурненням”. Твоїми постійними 
супутниками стануть:

- художні виставки;
- музеї;
- арт-галереї;
- кінотеатри і театри;
- зустрічі з відомими людьми;
- презентації книжок;
- концерти.



Виставка “Exodus” у музеї історії Києва

   “EXODUS” - це виставка про паралельну реальність за мотивом «Нестерпної легкості буття» 
Мілана Кундери. Все там настільки східно- та центрально-європейське, що ось-ось ще хвилина і ти 
опинишся у Празі 1968-го року і почнеш фотографувати радянські танки. 

   В експозиції представлені роботи художників, які протягом трьох тижнів червня працювали на 
арт-резиденції в Гірському Морині у Чорногорії, а також тих, чиї роботи були представлені в межах 
міжнародної виставки «EXODUS (Підсумок). Окрім поверхневого флеру літератури, це виставка 
про сучасне і неосяжне у контексті антиутопічного та імперіалістичного минулого Великої держави, 
частини якої стали по-справжньому Великими лише зараз. Тут має місце бути як соціалістичний 
реалізм, так і постмодернізм у його найкращих проявах – все сприймається на однаковому рівні 
байдужості до ідеї комунізму.
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Виставка “Тель-Авів від А до Я”

   «Тель-Авів від А до Я» - звичайна виставка з купою плакатів. Безліч постерів було 

вигадано одним ізраїльським рекламним агентством, аби збільшити наплив туристів до 

Білого міста. 

   Я не можу сказати нічого, окрім того, що це справді якісно виконана робота, які увібрала в 

себе усі кліше та стереотипи культури Землі Обітованої. Тут і хмарочоси у формі 

геометричних фігур, і фалафель із хумусом, і навіть пляжна культура у всій красі – ідеальний 

варіант для швидкого знайомства з життям та історією розвиненого зараз міста Тель-Авів. 
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Галерея “Золотий переріз”
   У галереї виставлено роботи українських скульпторів – можна «зависнути» на дивних 
сталевих і металічних фігурках радянського авангарду, але я надала перевагу дечому більш 
сучасному. Торс оголеної жінки змусив фактично підбігти до себе: повністю прозоре тіло із 
штучними квітами всередині, витончені груди і ніжна лінія плечей викликали дикий захват. 

   На фоні цього витвору я помітила ще одну цікаву штуку – настінну інсталяцію із дзеркальних 
куль, які і продемонстрували вираз захоплення на моєму обличчі від усього, що я тут зараз 
спостерігаю. З мурахами по шкірі я йду далі і боковим зором фіксую на стіні справа від мене 
мокрий асфальт. «Стоп» видає мій мозок, я розвертаюся на 90 градусів і знову прикипаю 
поглядом – дві ідентичні роботи, що імітують вологу поверхню і виблискують на світлі сотнями 
штучних діамантів. 
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Екскурсія в Довженко-центр. Виставка ВУФКУ

  Музей кіно знайшов себе, як то було б логічно припустити, у «совдепному» Довженко-центрі. 
Експозицію вдало заштовхнули на два поверхи - на перший і шостий, що дає змогу без перерви 
дізнаватися про формування та історію фотокіноуправління. У холі побудовано коридорну 
конструкцію, де на стінках зібрано кадри та уривки з фільмів тих часів, а під стелею можна 
прочитати лозунги раннього соціального реалізму. Атмосфера одразу занурює у рік так 1921-ий 
- все чорно-біле, обличчя на постерах без натяку на посмішку, а описи сюжетів нагадують про 
процес розкуркулення та встановлення диктатури пролетаріату. 

   Україна у вісьмох словах і у вісьмох тизерах – це класно, історія українського кіно на білих 
стінах – це пізнавально, червона кімната наслідків Літературної дискусії – це боляче, але, 
водночас, це все зробило Україну маленьким Голлівудом. І, найголовніше, метою тодішньої 
богеми було не дорівнятися до світової класики, а презентувати власну класику
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Виставковий проєкт “Ukraine WOW”

   Якщо ви любите інтерактив, віртуальну реальність, купу нової інформації у 

легкому для засвоєння форматі і глобальні арт-об’єкти, то ця експозиція точно для 

вас. Рекомендую всім друзям і знайомим, а вони, у свою чергу, не припиняють цей 

ланцюжок, тому зараз вся стрічка у Фейсбуці майорить кадрами як не з «тунелю 

кохання», так біля рожевого потяга. Повірте на слово, вам точно сподобається!
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Національний художній музей України
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Ukrainian Railroad Ladies by Sasha Maslov



“Колекція. Галерея 36”



Dymchuk Gallery



Зустріч з Яніною Соколовою



Власне кажучи, все вище - це лише маленька частинка від того, де ми буваємо і що бачимо. 
Окрім виставок та музеїв, ми відвідуємо прем’єри кінофільмів та ходимо до театру. Пишемо 

рецензії на нові фільми і не оминаємо  стороною класику. Моніторимо український медіа-ринок, 
а надто - культурологічні програми на кшталт «Енеїди» і «Класику знати треба». Захоплюємося 

Ukraїnér’ом та сміємося з жартів від «Телебачення Торонто». 

Хочеш стати частиною? Ласкаво просимо!



Підготували студенти 2 групи 4 курсу ЖСК
Корнійчук Яна
Желєзніков Сергій


