
 

 

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 
19 - 20 ЛЮТОГО 2018 
ТЕАТР НА ПОДОЛІ, КИЇВ, УКРАЇНА 

UNLIMITED. 

МИСТЕЦТВО БЕЗ МЕЖ. 

 
 

Що таке інклюзивне мистецтво? Чи є культура і мистецтво доступними 
для людей з різними потребами? Чи є інвалідність тим чинником, який 
змінює те, як створюється, сприймається та оцінюється мистецька 
робота? Як народилася нова естетична мова в сучасних мистецьких 
практиках? 

 

Дводенний міжнародний форум Unlimited: Мистецтво без меж присвячений питанням 
інклюзивності, доступності та мистецьким практикам, у створенні яких беруть участь люди з 
інвалідністю.  

У форумі візьмуть участь 200 делегатів з України, Великобританії, Грузії, Вірменії та 
Азербайджану – митці, менеджери, продюсери, керівники мистецьких інституцій, 
журналісти, хореографи, режисери, представники центральної і місцевої влади. 

Форум проводиться в рамках однойменної програми Британської Ради, яка підтримує 
митців з інвалідністю у чотирьох країнах Східного партнерства ЄС, сприяє їхньому 
професійному розвитку та участі у креативній економіці.  

 

www.britishcouncil.org 

http://www.britishcouncil.org/
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UNLIMITED: МИСТЕЦТВО БЕЗ МЕЖ 

 

Спікери та модератори  
 
Патрон форуму і програми Unlimited: Марина Порошенко, перша леді України. 
 
 

Бен Еванс, керівник програми «Мистецтво та люди з інвалідністю», регіон ЄС, 
Британська Рада (Велика Британія) 

Ваган Бадалян, художній керівник «Малого Театру» /Small Theatre (Вірменія) 

Віталій Любота, режисер, педагог інтегрованого театру-студії «Паростки», художній 
керівник театрального фестивалю Сонячна Хвиля (Україна) 

Грем Гарнетт, старший спеціаліст з питань доступності, міська рада Західного Чешира 
та Честера (Велика Британія) 

Джо Веррент, продюсерка програми Unlimited (Велика Британія);  

Діана Попова, директорка департаменту культури, Київська міська державна 
адміністрація (Україна) 

Дмитро Щебетюк, засновник онлайн-платформи Dostupno.UA (Україна) 

Ека Мазмішвілі, президент Тбіліського міжнародного театрального фестивалю (Грузія) 

Зарухі Батоян, президент ГО «Disability.info» (Вірменія) 

Ірине Саґанелідзе, голова Департаменту мистецтва та освіти, Міністерство культури та 

захисту пам’ятників (Грузія) 

Кетеван Зазанашвілі, засновниця національної федерації зі спортивного  бального 
танцю на візках  (Грузія)  

Лариса Байда, Національна асамблея людей з інвалідністю (Україна) 

Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України  (Україна) 

Лейлі Мірзаєва, директорка кіноцентру «Нізамі» – «Проект “Кіно для всіх”» 
(Азербайджан) 

Мурад Маммадов, блогер (Азербайджан) 

Тарлан Расулов, засновник та директор незалежної театральної групи dOM 
(Азербайджан) 

Саймон  Вільямс, директор Британської Ради в Україні  

Світлана Фоменко, перша заступниця міністра культури України (Україна) 

Уляна Пчолкіна, виконавча директорка Фонду Порошенка (Україна) 

Фіона Слейтер, координатора з розвитку мистецьких програм, Shape (Велика Британія) 

Юрій Макаров,  член правління ПАТ НСТУ, відповідальний за просвітницький напрям 
діяльності (Україна) 

Ярослав Грибальський, громадський діяч, радник Львівського міського голови (Україна) 
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Професійні заходи:  

СУБОТА, 17 ЛЮТОГО 

 

11:00 – 

16:00 

 
Тренінг:  
« Доступність, інвалідність та 
мистецтво»  
 
Місце проведення: офіс 

Британської Ради в Україні (вул. 
Григорія Сковороди, 4/12) 
 
Обов’язкова попередня 
реєстрація.    

 

Джо Веррент, продюсерка програми Unlimited 

(Велика Британія);  

 

Фіона Слейтер, координатора з розвитку 

мистецьких програм, Shape (Велика Британія). 

 

 

НЕДІЛЯ, 18 ЛЮТОГО 

 

11:00 – 

16:00 

 
Оглядові візити до київських 
культурно-мистецьких інституцій 
для делегатів з Вірменії, Великої 
Британії та Азербайджану  
 

 

 

 

День 1 – Мистецтво та люди з інвалідністю: креативний 

приклад інклюзивності 

ПОНЕДІЛОК, 19 ЛЮТОГО 

09:30   Прибуття та кава  «Театр на Подолі» 

 

10:15 -

10:30  

 

Привітання 

«Інклюзивна політика на порядку 

денному для України» 

 

Модератор: Саймон  Вільямс, 

директор Британської Ради в Україні  

 

Марина Порошенко, перша леді України 

 

Джудіт Ґоф, Посол Великої Британії в Україні 

 

Володимир Шейко, директор мистецьких 

програм, Британська Рада в Україні 

 

 

10:30 -

11:15 

 

 
Вступна доповідь:  
 
«Мистецтво, естетика та люди з 
інвалідністю» 
 

 
Бен Еванс, керівник програми «Мистецтво та 
люди з інвалідністю», регіон ЄС, Британська 
Рада 
 

11:15 – 

12:00 

Презентація:  
 
«Створення і фінансування 
інклюзивного мистецтва» 

 

Запитання та відповіді модерує: Бен 

Еванс  

 

Джо Веррент, продюсерка програми 

Unlimited (Велика Британія) 
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12:00 – 

12:45 

Перерва на каву  

12:45– 

14:15 

Подіумна дискусія:  
 
«Міжнародні приклади 
інклюзивного мистецтва»  
 
Модераторка:  Уляна Пчолкіна, 

виконавча директорка Фонду 

Порошенка 

 
Ваган Бадалян, художній керівник «Малого 
Театру» /Small Theatre (Вірменія) 
 
Мурад Маммадов, блогер/Тарлан Расулов, 
засновник та директор незалежної 
театральної групи dOM (Азербайджан) 
 
Кетеван Зазанашвілі, засновниця 
національної федерації зі спортивного  
бального танцю на візках  (Грузія)  
 
Віталій Любота, режисер, педагог 
інтегрованого театру-студії «Паростки», 
художній керівник театрального фестивалю 
Сонячна Хвиля (Україна) 
  
 

14:15 – 

15:15 

Обід «Театр на Подолі», фойє 

 

15:15 – 

16:30 

Подіумна дискусія:  
 
«Як ефективно підтримувати 
митців з інвалідністю?»  
 
Модератор: Юрій Макаров,  член 
правління ПАТ НСТУ, відповідальний 
за просвітницький напрям діяльності     

Ірине Саґанелідзе, голова Департаменту 
мистецтва та освіти, Міністерство культури та 
захисту пам’ятників (Грузія) 
  
Зарухі Батоян, президент ГО «Disability.info» 

(Вірменія) 
 
Джо Веррент, продюсерка програми 
Unlimited (Велика Британія) 
 
Світлана Фоменко, перша заступниця 
міністра культури України (Україна) 

16:30 – 

16:45 

Підбиття підсумків першого дня 
 

Ведучий Бен Еванс 

16:45 – 

18:45 

Прийняття для учасників 
конференції  

«Театр на Подолі», фойє 
 
Фотовиставка «11 мільйонів причин 
танцювати» , фотограф Шон Голдторп 
(Велика Британія) на замовлення People 
Dancing (Люди, які  танцюють» (Велика 
Британія)  

 

День 2 – Мистецтво, безбар’єрність і громадський простір 

 
ВІВТОРОК, 20 ЛЮТОГО 

09:30 – 

10:15 

Прибуття та кава «Театр на Подолі» 

10:15 - 

10:30  

Вступне слово. Лев Парцхаладзе, заступник міністра 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України   
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10:30 –  

11:00 

 
Відео та провокація  

 

Дмитро Щебетюк, засновник онлайн-

платформи Dostupno.UA  

 

11:00 – 

11:30 

Презентація:  
 

«Соціальна модель інвалідності 

та практичні кроки до змін» 

 

 

Фіона Слейтер , координаторка програм, 

Shape Arts (Велика Британія) 

 

11:30 – 

12:15 

Перерва на каву  

 

12:15 – 

13:45 

Презентація:    
 
«Міста, доступні для всіх» 

 

Питання-відповіді, модератор:  

Дмитро Щебетюк 

 

Грем Гарнетт, старший спеціаліст з питань 

доступності, міська рада Західного Чешира та 

Честера (Велика Британія) 

 

 

13:45 – 

14:45 

Обід «Театр на Подолі», фойє 
 

14:45 -  

16:15 

Презентації та подіумна дискусія: 
 
«Доступність мистецтва: у 
пошуку рішень» 

 

Модераторка: Лариса Байда, 
Національна асамблея людей з 
інвалідністю України 

Ярослав Грибальський, громадський діяч, 

радник Львівського міського голови 

 

Діана Попова, директорка департаменту 

культури, Київська міська державна 

адміністрація  

 

Лейлі Мірзаєва, директорка кіноцентру 

«Нізамі» – «Проект “Кіно для всіх”»  

 

Ека Мазмішвілі, президент Тбіліського 

міжнародного театрального фестивалю 

(Грузія) 

 

16:15  -  

17:00 

 
Відео привітання від британської 
мисткині Джесс Том  
 
«Сама, мій рот і я!», короткий 
фільм про створення вистави «Не 
я» за п’єсою Семюела Беккета.  
  

 

Відео: театральна компанія TourettesHero / 

мистецький центр Battersea 

 

Питання та відповіді, ведуча: Джо Веррент, 

продюсерка програми Unlimited (Велика 

Британія)  

 

17:00 – 

17:15 

Підбиття підсумків конференції, 
заключне слово 
 
 

 

17:15 Від’їзд  

 
 
 
 

https://www.bac.org.uk/content/43605/whats_on/whats_on/shows/not_i
https://www.bac.org.uk/content/43605/whats_on/whats_on/shows/not_i

