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Загальні питання 

«Піккардійська Терція» підтримала жителів Херсонщини: ми обов’язково пе-

реможемо 
 

Дітей та підлітків запрошують долучитися до творчого онлайн-проєкту 

 

Інформаційний суверенітет та інформаційна безпека України 

Масштаб і вплив російської дезінформації: уроки України для ЄС. – Галина Пе-

тренко 
 

«Палаюча» декомунізація і підозріла правда: деза на Волині у квітні. – Катери-

на Павлюк 
 

Через інформаційну блокаду мешканці Маріуполя вірять, що російська армія 

вже на Хрещатику – радник мера 

 

Декомунізація та деколонізація 

Діячі культури пропонують залишити проспектам Тичини та Бажана в Києві 

їхні чинні назви 
 

У Львові перейменують ще понад 10 вулиць, названих на честь росіян 

 

Регіональна культурна політика 

У Києві на місце Арки дружби народів пропонують повернути фонтан зі слони-

ком. – Настя Попович 
 

У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відновити йо-

го виробництво. – Діана Кречетова 

 

Благодійність. Меценатство 

Всесвітній благодійний кіномарафон на підтримку України вже об’єднав три 

континенти 
 

Уродженка Нововолинська провела виставку патріотичних картин у Фінляндії 

для підтримки ЗСУ в Україні 
 

Музичний батальйон: у центрі Луцька збирали кошти на ЗСУ 

 

Театр 

У Кельні українські драматурги розповіли про війну 
 

У Чернівцях готують театральну виставу про «мафію Медведчука» та злочинну 
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вирубку Карпат. – Євгеній Морі 

 

Музика 

«ДахаБраха» на концерті в США переспівали пісню «Ой, у лузі червона кали-

на». – Євгеній Морі 
 

Kalush Orchestra та Jerry Heil записали спільну пісню про Анджеліну Джолі. – 

Ольга Клим 

 

Візуальні мистецтва 

В Одесі відкрилася виставка воєнної фотографії «Пліч-о-пліч». – Ксенія Білаш 
 

В Україні створили NFT-ілюстрацію для подяки Ілону Маску 

 

Венеційська бієнале 

Як на Венеційській бієнале показують війну. Про виставку «Це Україна: Захи-

щаючи свободу». – Леся Кульчинська 

 

Кіномистецтво. Кінопрокат 

Українські кінодистрибутори просять Зеленського ввести санкції проти 

російських компаній, в яких вимушено купують права на іноземні фільми 
 

Попри війну. У червні пройде кіноподія для дітей та підлітків «Чілдрен Кіно-

фест». – Євгеній Морі 
 

Стала відома дата прем’єри фільму про ветерана АТО Валерія Ананьєва 

(ВІДЕО). – Марина Конопльова 
 

«Бомби падають в море, але люди вже звикли»: добірка фільмів про Маріуполь. 

– Ільків Яна 

 

Література. Книговидання 

«Попри всі сьогоднішні виклики, нові книжки мають друкуватися»: як працює 

видавництво ist publishing в умовах воєнного часу. – Аміна Ахмед 
 

Волиняни можуть безоплатно завантажити комікси про безпеку дітей під час 

війни 

 

Охорона культурної спадщини 

Внаслідок ворожого обстрілу Лисичанська сталася пожежа в будівлі кінця XIX 

століття. – Настя Попович 

 

Релігія 
Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з путіним у москві. – 

Corriere della Sera 
 

Від обстрілів постраждали три храми УПЦ МП. – «Православная жизнь» 
 

В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено храм УПЦ МП: є загиблі і по-



3 
 

ранені 
 

Священик з московського патріархату розповів, що деякі батюшки чекали 

«освободителей» із росії. – «Главком» 
 

УПЦ МП влаштувала церковний празник у розгромленому росіянами 

Маріуполі 
 

Заступник кримського «муфтія» узяв участь у фейковому з’їзді кримських татар 

на підтримку путіна. – «Невільний Крим» 

 

Зміни релігійних юрисдикцій 

На Хмельниччині громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ 
 

У селі на Рівненщині опечатали храм, віряни якого проголосували за перехід до 

ПЦУ. – «Район.in.ua» 

 

Авторське право 

The Economist взяв для обкладинки фото з війни, не вказавши імені української 

авторки 

 

Підтримка України у світі 

Площа в центрі польського міста отримала назву «Вільної України». – «Наш 

вибір» 
 

У ризькому парку, де раніше святкували 9 травня, відкрили фотовиставку 

«Слава Україні!». – Delfi 
 

Фінська телерадіокомпанія Yle буде публікувати україномовні новини 
 

Проєкт «Saint Javelin» зібрав понад $2 млн на підтримку України. – Євгеній 

Морі 
 

День Гаррі Поттера: чарівники підтримують Україну. – Юлія Дутка 
 

Пол Маккартні вийшов на сцену з українським прапором на концерті в США. – 

Поліна Горлач 

 

*** 

 

Конкурс придворних письменників – як російські автори вітають війну. – Олег 

Коцарев 
 

Большой театр в росії скасував вистави режисерів, які виступили проти війни в 

Україні. – Євгеній Морі 
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Загальні питання 

«Піккардійська Терція» підтримала жителів Херсонщини: ми 

обов’язково переможемо 

Мистецька акція «Я – Херсонщина» на підтримку жителів області відбу-

лася у Львові 26 квітня. У ній взяли участь відомі діячі культури України. Серед 

них – вокальна формація «Піккардійська Терція». Докладніше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3473503-pikkardijska-tercia-

pidtrimala-ziteliv-hersonsini-mi-obovazkovo-peremozemo.html 
 

Дітей та підлітків запрошують долучитися до творчого онлайн-проєкту 

Про це повідомляється на сторінці «Енергоатом Junior» у фейсбуці. Че-

рез власний творчий підхід, учасники зможуть висловити свою громадянську 

позицію #closethesky, #stopwar #loveukraine etc. Приймають творчі роботи від 

учасників та колективів на тему #ВсеБудеУкраїна: відео (спів, гра на музично-

му інструменті, декламування вірша чи прози, театральна постановка, відеозве-

рнення, комп’ютерна анімація тощо); фотографії; фото робіт образотворчого 

мистецтва; тексти віршів та ілюстрації до них. Докладніше: 

https://rayon.in.ua/news/510154-ditey-ta-pidlitkiv-zaproshuyut-doluchitisya-

do-tvorchogo-onlayn-proektu 

 

Інформаційний суверенітет та інформаційна безпека України 

Масштаб і вплив російської дезінформації: уроки України для ЄС. – Га-

лина Петренко 

Наведено текст виступу автора перед польськими журналістами під час 

конференції «Після війни: переосмислення майбутнього громадянського суспі-

льства», яка відбулася минулого тижня у Варшаві. Докладніше: 

https://detector.media/infospace/article/198861/2022-05-02-masshtab-i-vplyv-

rosiyskoi-dezinformatsii-uroky-ukrainy-dlya-ies/ 
 

«Палаюча» декомунізація і підозріла правда: деза на Волині у квітні. – 

Катерина Павлюк 

«Упродовж квітня команда проєкту „Брехунець” активно спростовувала 

фейки, досліджувала сліди російської пропаганди в інфопросторі Волині. Звіс-

но, маніпулятори зосередилися на темі війни України з росією. Адже відбува-

ється й інформаційна війна між державами. Маніпулятори різними вкидами „за 

методичками” мають на меті дезорієнтувати українців, створити умови для не-

довіри як один до одного, так і до державних інституцій. Найпоширенішими 

темами фейкоробів були ті, що стосуються оплати за комунальні послуги, бан-

ківські розрахунки, маніпуляції, пов’язані з нарахуваннями різноманітної гро-

шової допомоги, шахрайські видурювання грошей, пропаганда». Докладніше: 

https://rayon.in.ua/blogs/509749-palayucha-dekomunizatsiya-i-pidozrila-

pravda-deza-na-volini-u-kvitni 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3473503-pikkardijska-tercia-pidtrimala-ziteliv-hersonsini-mi-obovazkovo-peremozemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3473503-pikkardijska-tercia-pidtrimala-ziteliv-hersonsini-mi-obovazkovo-peremozemo.html
https://rayon.in.ua/news/510154-ditey-ta-pidlitkiv-zaproshuyut-doluchitisya-do-tvorchogo-onlayn-proektu
https://rayon.in.ua/news/510154-ditey-ta-pidlitkiv-zaproshuyut-doluchitisya-do-tvorchogo-onlayn-proektu
https://detector.media/infospace/article/198861/2022-05-02-masshtab-i-vplyv-rosiyskoi-dezinformatsii-uroky-ukrainy-dlya-ies/
https://detector.media/infospace/article/198861/2022-05-02-masshtab-i-vplyv-rosiyskoi-dezinformatsii-uroky-ukrainy-dlya-ies/
https://rayon.in.ua/blogs/509749-palayucha-dekomunizatsiya-i-pidozrila-pravda-deza-na-volini-u-kvitni
https://rayon.in.ua/blogs/509749-palayucha-dekomunizatsiya-i-pidozrila-pravda-deza-na-volini-u-kvitni
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Через інформаційну блокаду мешканці Маріуполя вірять, що російська 

армія вже на Хрещатику – радник мера 

Російські окупанти тримають мешканців Маріуполя у повній інформа-

ційній блокаді та поширюють власну пропаганду, через що ті вірять, що армія 

держави-агресора нібито отримала контроль над Харковом та Києвом. Про це 

повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя П. Андрющенко. До-

кладніше: 

https://detector.media/infospace/article/198868/2022-05-02-cherez-

informatsiynu-blokadu-meshkantsi-mariupolya-viryat-shcho-rosiyska-armiya-vzhe-

na-khreshchatyku-radnyk-mera/ 

 

Декомунізація та деколонізація 

Діячі культури пропонують залишити проспектам Тичини та Бажана в 

Києві їхні чинні назви 

Українські письменники, видавці, перекладачі, художники та культурні 

менеджери звернулися до Київської міської ради із закликом не перейменову-

вати проспекти, а також запропонували варіанти перейменувань інших вулиць. 

Про це ідеться в їхньому зверненні. Докладніше: 

https://chytomo.com/diiachi-kultury-proponuiut-zalyshyty-prospektam-

tychyny-ta-bazhana-v-kyievi-ikhni-chynni-nazvy/ 
 

У Львові перейменують ще понад 10 вулиць, названих на честь росіян 

Як повідомив заступник міського голови Львова А. Москаленко, робоча 

група з перейменування вулиць, названих іменами російських діячів, 2 травня 

ухвалила рішення щодо перейменування у Львові та у населених пунктах 

Львівської ТГ. Вулиці назвуть на честь видатних постатей української історії та 

культури. Докладніше: 

https://dilo.net.ua/novyny/u-lvovi-perejmenuyut-shhe-ponad-10-vulyts-

nazvanyh-na-chest-rosiyan/ 

 

Регіональна культурна політика 

У Києві на місце Арки дружби народів пропонують повернути фонтан зі 

слоником. – Настя Попович 

Фонтан зі слоном розташовувався на цьому місці до 1970-х років. Ори-

гінальний обʼєкт створив скульптор М. Фролов у 1936 році. Зі скульптури сло-

на бив струмінь заввишки 6 метрів. Обʼєкт пережив бомбардування Другої сві-

тової війни, а його зображення часто можна було бачити на післявоєнних листі-

вках й екранах кіно. У 2018 році команда «Шукай» (туристичний проєкт, який 

встановлює символи Києва у вигляді маленьких бронзових мініатюрних скуль-

птур, які потрібно відшукати) встановила мініскульптуру слона, яка була копі-

єю фонтана. Ініціативу повернути фонтан запропонувала авторка проєкту «Шу-

кай» Ю. Бевзенко. Докладніше: 

https://supportyourart.com/news/u-kyyevi-na-miscze-arky-druzhby-narodiv-

proponuyut-povernuty-fontan-zi-slonykom/ 
 

У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відно-

https://detector.media/infospace/article/198868/2022-05-02-cherez-informatsiynu-blokadu-meshkantsi-mariupolya-viryat-shcho-rosiyska-armiya-vzhe-na-khreshchatyku-radnyk-mera/
https://detector.media/infospace/article/198868/2022-05-02-cherez-informatsiynu-blokadu-meshkantsi-mariupolya-viryat-shcho-rosiyska-armiya-vzhe-na-khreshchatyku-radnyk-mera/
https://detector.media/infospace/article/198868/2022-05-02-cherez-informatsiynu-blokadu-meshkantsi-mariupolya-viryat-shcho-rosiyska-armiya-vzhe-na-khreshchatyku-radnyk-mera/
https://chytomo.com/diiachi-kultury-proponuiut-zalyshyty-prospektam-tychyny-ta-bazhana-v-kyievi-ikhni-chynni-nazvy/
https://chytomo.com/diiachi-kultury-proponuiut-zalyshyty-prospektam-tychyny-ta-bazhana-v-kyievi-ikhni-chynni-nazvy/
https://dilo.net.ua/novyny/u-lvovi-perejmenuyut-shhe-ponad-10-vulyts-nazvanyh-na-chest-rosiyan/
https://dilo.net.ua/novyny/u-lvovi-perejmenuyut-shhe-ponad-10-vulyts-nazvanyh-na-chest-rosiyan/
https://supportyourart.com/news/u-kyyevi-na-miscze-arky-druzhby-narodiv-proponuyut-povernuty-fontan-zi-slonykom/
https://supportyourart.com/news/u-kyyevi-na-miscze-arky-druzhby-narodiv-proponuyut-povernuty-fontan-zi-slonykom/
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вити його виробництво. – Діана Кречетова 

У Василькові, що на Київщині, хочуть встановити монумент на честь 

керамічного півника з вцілілої під час авіаудару шафки у Бородянці. Про це по-

відомила міська голова Василькова Н. Баласинович. Запропонувати проєкт мо-

нументально-декоративної скульптури може кожен охочий фахівець у цій галу-

зі, підкреслила очільниця Василькова. Заявки на проєкти прийматимуться оріє-

нтовно до кінця травня. «Пропонують різні варіанти. Ми вже думали про півня-

фонтана. Хочемо, щоб це було небанально, а інтерактивно», – підкреслила мер 

міста. При цьому витрачати кошти з бюджету на встановлення монумента не 

планують, каже Баласинович. «Можливо, будемо домовлятися і просити кошти 

у співдружних міжнародних організацій, мерів-побратимів, щоб реалізувати цю 

ідею», – додала міська голова. Також очільниця Василькова розповіла, з якою 

метою хочуть встановити монумент півнику, що вцілів у Бородянці: «Він допо-

може нам відродити майоліковий завод. Ми вже ведемо перемовини про те, 

щоб відновити виробництво і можливо повернути завод у комунальну влас-

ність». У планах – запустити масове виробництво керамічного півника. За сло-

вами Баласинович, уже навіть почали реєстрацію торгової марки, яка свідчити-

ме про те, що це саме український васильківський півень. Також місцева влада 

має намір у майбутньому зробити сувенірну крамницю з продажу майолікового 

посуду і навіть вареничну. «Хочемо зробити вареничну, яку стилізуємо у майо-

ліковому стилі, де подаватимуть страви в аутентичному посуді. Ще плануємо 

запустити навчальні майстер-класи для дітей з виготовлення таких виробів, щоб 

до нас їхала вся Україна. В планах – розробити туристичний маршрут, адже ра-

но чи пізно війна скінчиться, Україна відбудується. Вона буде популярною для 

іноземців», – вважає Н. Баласинович. Докладніше: 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/05/2/248488/ 

 

Благодійність. Меценатство 

Всесвітній благодійний кіномарафон на підтримку України вже об’єднав 

три континенти 

Кінопокази Всесвітнього благодійного кіномарафону на підтримку Укра-

їни «CinemAid Ukraine Charity Film Marathon», який розпочався 20 березня, вже 

відбулися в шести країнах (Канаді, Туреччині, Болгарії, Польщі, Кенії та США) 

на трьох континентах. Захід ініційовано Держкіно спільно з Українською кіноа-

кадемією, Асоціацією «Дивись українське», ГО «УкрКіноФест», Українською 

Кіноасоціацією, ГО «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії», ГО «Нарешті», 

КП «Київкінофільм», БО БФ «Двері», ГО «Центр розвитку креативних індуст-

рій». Надалі в межах кіномарафону планується провести кінопокази у містах 

Австралії, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Великої Британії, В’єтнаму, Данії, 

Естонії, Індії, Іспанії, Італії, Йорданії, Кіпру, Литви, Латвії, Малайзії, Мексики, 

Нової Зеландії, Німеччини, ОАЕ, Польщі, Португалії, США, Туреччини, Угор-

щини, Франції, Чехії та інших країн. Докладніше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3473257-vsesvitnij-blagodijnij-

kinomarafon-na-pidtrimku-ukraini-vze-obednav-tri-kontinenti.html 
 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/05/2/248488/
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3473257-vsesvitnij-blagodijnij-kinomarafon-na-pidtrimku-ukraini-vze-obednav-tri-kontinenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3473257-vsesvitnij-blagodijnij-kinomarafon-na-pidtrimku-ukraini-vze-obednav-tri-kontinenti.html
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Уродженка Нововолинська провела виставку патріотичних картин у 

Фінляндії для підтримки ЗСУ в Україні 

І. Демчук організувала виставку власних картин у місті Оулу у Фінляндії 

з метою збору коштів для підтримки ЗСУ. Докладніше: 

https://kultura.rayon.in.ua/news/509880-urodzhenka-novovolinska-provela-

vistavku-patriotichnikh-kartin-u-finlyandii-dlya-pidtrimki-zsu-v-ukraini 
 

Музичний батальйон: у центрі Луцька збирали кошти на ЗСУ 

Волонтерський штаб гуманітарної допомоги «Ангар» у співпраці із міс-

цевими музикантами створили у центрі міста культурну ініціативу для допомоги 

українській армії, так званий Музичний батальйон. 1 травня в рамках цієї ініціа-

тиви на вулиці Лесі Українки відбувся спонтанний концерт від луцьких музика-

нтів, хедлайнерами якого стали О. Положинський та І. Марунич. За день зібрали 

48 тис. грн. Докладніше: 

https://kultura.rayon.in.ua/news/509939-muzichniy-batalyon-u-tsentri-lutska-

zbirali-koshti-na-zsu 

 

Театр 

У Кельні українські драматурги розповіли про війну 

У Кельні (Німеччина) у Schauspiel Köln відбулася прем’єра вистави «Про 

війну», створена на основі розповідей українських драматургів про пережиті 

ними перші дні після 24 лютого 2022 року. Про це розповів херсонський драма-

тург та режисер А. Май. За його словами, на прем’єрі були присутні й німці, й 

українці, після цього відбулася публічна дискусія за участі глядачів. Наразі є 

плани на покази у травні. Вистава йшла двома мовами – українською та німець-

кою і з титрами для аудиторії німецькою та українською, відповідно до зміни 

мови. Докладніше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3473544-u-kelni-ukrainski-

dramaturgi-rozpovili-pro-vijnu-v-ukraini.html 
 

У Чернівцях готують театральну виставу про «мафію Медведчука» та 

злочинну вирубку Карпат. – Євгеній Морі 

Чернівецький театр імені Ольги Кобилянської готує прем’єру нової ви-

стави під назвою «Карпатський раж» за п’єсою О. Мацюпи «Екологічна балада» 

у постановці Д. Леончика. Покази заплановано на 21, 22 та 28 травня. Доклад-

ніше: 

https://suspilne.media/235049-u-cernivcah-gotuut-teatralnu-vistavu-pro-

mafiu-medvedcuka-ta-zlocinnu-virubku-karpat/ 

 

Музика 

«ДахаБраха» на концерті в США переспівали пісню «Ой, у лузі червона 

калина». – Євгеній Морі 

Етногурт «ДахаБраха», який зараз гастролює з концертами в США на пі-

дтримку України, приєднався до флешмобу із переспівом гімну січових стріль-

ців «Ой у лузі червона калина». Докладніше: 

https://kultura.rayon.in.ua/news/509880-urodzhenka-novovolinska-provela-vistavku-patriotichnikh-kartin-u-finlyandii-dlya-pidtrimki-zsu-v-ukraini
https://kultura.rayon.in.ua/news/509880-urodzhenka-novovolinska-provela-vistavku-patriotichnikh-kartin-u-finlyandii-dlya-pidtrimki-zsu-v-ukraini
https://kultura.rayon.in.ua/news/509939-muzichniy-batalyon-u-tsentri-lutska-zbirali-koshti-na-zsu
https://kultura.rayon.in.ua/news/509939-muzichniy-batalyon-u-tsentri-lutska-zbirali-koshti-na-zsu
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3473544-u-kelni-ukrainski-dramaturgi-rozpovili-pro-vijnu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3473544-u-kelni-ukrainski-dramaturgi-rozpovili-pro-vijnu-v-ukraini.html
https://suspilne.media/235049-u-cernivcah-gotuut-teatralnu-vistavu-pro-mafiu-medvedcuka-ta-zlocinnu-virubku-karpat/
https://suspilne.media/235049-u-cernivcah-gotuut-teatralnu-vistavu-pro-mafiu-medvedcuka-ta-zlocinnu-virubku-karpat/
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https://suspilne.media/235235-dahabraha-na-koncerti-v-ssa-perespivali-pisnu-

oj-u-luzi-cervona-kalina/ 
 

Kalush Orchestra та Jerry Heil записали спільну пісню про Анджеліну 

Джолі. – Ольга Клим 

Гурт Kalush Orchestra та співачка Jerry Heil записали спільну пісню про 

голлівудську акторку, пані посла ООН у справах біженців Анджеліну Джолі, яка 

днями приїхала в Україну. Докладніше: 

https://suspilne.media/234849-kalush-orchestra-ta-jerry-heil-zapisali-spilnu-

pisnu-pro-andzelinu-dzoli/ 

 

Візуальні мистецтва 

В Одесі відкрилася виставка воєнної фотографії «Пліч-о-пліч». – Ксенія 

Білаш 

Виставка представляє фотографії з різних куточків України: Житомира, 

Івано-Франківська, Києва та області, Луцька, Львова, Одеси, Ужгорода, Харко-

ва, Чернігова, пунктів пропуску на українському кордоні з ЄС. Серед авторів – 

С. Гудак, П. Дорогой, Ю. Дячишин та ін. Експозиція працює на 5 локаціях: пар-

кан Державного архіву Одеської області (вул. Жуковського, 18), паркан Одесь-

кого заводу шампанських вин (центр сучасної культури та мистецтва «Шампан-

ка», Французький бульвар, 36), альтанка у Міському саду, майданчик навпроти 

карантинної арки у парку ім. Т. Шевченка та Строганівський міст (вул. Грець-

ка). Організаторами проєкту є центр сучасної культури та мистецтва «Шампан-

ка», ГО Інститут розвитку Одеси, у партнерстві з Odesa Photo Days Festival за 

підтримки меценатської спільноти «Амбасадори культури» та банку «Восток». 

Докладніше: 

https://lb.ua/culture/2022/05/02/515488_odesi_vidkrilas_vistavka_voiennoi.ht

ml 
 

В Україні створили NFT-ілюстрацію для подяки Ілону Маску 

Команда NFT-музею MetaHistory створила спеціальну NFT-ілюстрацію 

для подяки Ілону Маску. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової 

трансформації М. Федоров у Telegram. Віртуальний експонат увійшов до окре-

мої колекції The Hall, мета якої – подякувати публічним людям за їхню підтрим-

ку Україні. Завдяки продажу першої NFT-колекції команда NFT-музею зібрала 

258 ETH або понад $720 тисяч. Усі кошти вже надіслали криптофонду Aid For 

Ukraine для допомоги Україні. MetaHistory – це платформа, створена Міністерс-

твом цифрової трансформації для розповіді про війну росії проти України через 

ілюстрації. Усі кошти з продажу музейної колекції надходять безпосередньо на 

офіційний криптогаманець Міністерства цифрової трансформації України в 

Ethereum-мережі. Джерело: 

https://chytomo.com/v-ukraini-stvoryly-khudozhnij-nft-eksponat-dlia-

podiaky-ilonu-masku/ 

 

Венеційська бієнале 

Як на Венеційській бієнале показують війну. Про виставку «Це Україна: 

https://suspilne.media/235235-dahabraha-na-koncerti-v-ssa-perespivali-pisnu-oj-u-luzi-cervona-kalina/
https://suspilne.media/235235-dahabraha-na-koncerti-v-ssa-perespivali-pisnu-oj-u-luzi-cervona-kalina/
https://suspilne.media/234849-kalush-orchestra-ta-jerry-heil-zapisali-spilnu-pisnu-pro-andzelinu-dzoli/
https://suspilne.media/234849-kalush-orchestra-ta-jerry-heil-zapisali-spilnu-pisnu-pro-andzelinu-dzoli/
https://lb.ua/culture/2022/05/02/515488_odesi_vidkrilas_vistavka_voiennoi.html
https://lb.ua/culture/2022/05/02/515488_odesi_vidkrilas_vistavka_voiennoi.html
https://chytomo.com/v-ukraini-stvoryly-khudozhnij-nft-eksponat-dlia-podiaky-ilonu-masku/
https://chytomo.com/v-ukraini-stvoryly-khudozhnij-nft-eksponat-dlia-podiaky-ilonu-masku/
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Захищаючи свободу». – Леся Кульчинська 

Виставку «Це Україна: Захищаючи свободу» відкрито під час Венеційсь-

кої бієнале 21 квітня в одній з найбільших венеційських будівель – Скуола гран-

де делла Мізерікордія. Її представили PinchukArtCentre та Фонд Віктора Пінчука 

в партнерстві з Офісом президента України та Міністерством культури та інфо-

рмаційної політики України. Автор зазначає: «Розмах і масштаб – це те, що від-

разу впадає в очі при зустрічі з українською виставкою. Велетенський простір, 

монументальні роботи, зіркові імена, коштовні музейні експонати. Так ніби тут 

задіяні всі можливі прийоми, щоб цю виставку не можливо було не помітити». 

Докладніше: 

https://life.pravda.com.ua/columns/2022/05/2/248483/ 

 

Кіномистецтво. Кінопрокат 

Українські кінодистрибутори просять Зеленського ввести санкції проти 

російських компаній, в яких вимушено купують права на іноземні фільми 

Українські кінодистрибутори звернулися до президента України В. Зе-

ленського з проханням вжити заходів, щоб припинити купівлю прав у російсь-

ких кінокомпаній. Відкритий лист підписали директор ТОВ «Кіноманія» 

Р. Грбич, засновник ПРАТ «Бі енд ейч» Б. Батрух, директор ТОВ «ЮФД» 

А. Дяченко, директор ТОВ «Артхаус Трафік» Д. Іванов. «Упродовж останніх 

десятиліть склалася практика, за якої резиденти держави-агресора при придбан-

ні прав на незалежні кінофільми на світових кіноринках отримують виключні 

ліцензійні права на відповідні стрічки на територію не лише своєї країни (рф), 

але і на територію України та інших держав колишнього СРСР. За таких обста-

вин українські дистрибутори вимушені в подальшому вести переговори, отри-

мувати ліцензії та сплачувати ліцензійні платежі за фільми на користь резиден-

тів держави-агресора», – зазначають дистрибутори. Докладніше: 

https://detector.media/infospace/article/198862/2022-05-02-ukrainski-

kinodystrybyutory-prosyat-zelenskogo-vvesty-sanktsii-proty-rosiyskykh-kompaniy-u-

yakykh-vymusheno-kupuyut-prava-na-inozemni-filmy/ 
 

Попри війну. У червні пройде кіноподія для дітей та підлітків «Чілдрен 

Кінофест». – Євгеній Морі 

Кінокомпанія «Артхаус Трафік» анонсувала 9-й фестиваль для дітей і пі-

длітків «Чілдрен Кінофест». Кіноподія пройде 3–12 червня в онлайн-форматі й 

буде доступною на сайті безоплатно для глядачів з України та Польщі. Програ-

му буде оголошено згодом. Також у межах події традиційно відбудеться кон-

курс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Докладніше: 

https://suspilne.media/234940-popri-vijnu-u-cervni-projde-kinopodia-dla-

ditej-ta-pidlitkiv-cildren-kinofest/ 
 

Стала відома дата прем’єри фільму про ветерана АТО Валерія Ананьєва 

(ВІДЕО). – Марина Конопльова 

6 травня в конференц-залі Кам’янець-Подільського готелю «7 Днів» від-

будеться прем’єра документального фільму «Вільна людина. Проща» про істо-

https://life.pravda.com.ua/columns/2022/05/2/248483/
https://detector.media/infospace/article/198862/2022-05-02-ukrainski-kinodystrybyutory-prosyat-zelenskogo-vvesty-sanktsii-proty-rosiyskykh-kompaniy-u-yakykh-vymusheno-kupuyut-prava-na-inozemni-filmy/
https://detector.media/infospace/article/198862/2022-05-02-ukrainski-kinodystrybyutory-prosyat-zelenskogo-vvesty-sanktsii-proty-rosiyskykh-kompaniy-u-yakykh-vymusheno-kupuyut-prava-na-inozemni-filmy/
https://detector.media/infospace/article/198862/2022-05-02-ukrainski-kinodystrybyutory-prosyat-zelenskogo-vvesty-sanktsii-proty-rosiyskykh-kompaniy-u-yakykh-vymusheno-kupuyut-prava-na-inozemni-filmy/
https://suspilne.media/234940-popri-vijnu-u-cervni-projde-kinopodia-dla-ditej-ta-pidlitkiv-cildren-kinofest/
https://suspilne.media/234940-popri-vijnu-u-cervni-projde-kinopodia-dla-ditej-ta-pidlitkiv-cildren-kinofest/
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рію десантника ЗСУ, ветерана АТО, блогера, мандрівника та автора книги «Слі-

ди на дорозі». Докладніше: 

https://shotam.info/nazvaly-datu-prem-iery-dokumentalnoho-filmu-pro-

desantnyka-valeriia-ananieva-video/ 
 

«Бомби падають в море, але люди вже звикли»: добірка фільмів про 

Маріуполь. – Ільків Яна 

Це: «MARIUPOL 2022» (О. Ратушний), «Маріупольський феномен» 

(О. Суровцов) та «Маріуполіс» (Мантас Кведаравічус). Докладніше: 

https://liroom.com.ua/films/film-about-mariupol/ 

 

Література. Книговидання 

«Попри всі сьогоднішні виклики, нові книжки мають друкуватися»: як 

працює видавництво ist publishing в умовах воєнного часу. – Аміна Ахмед 

Про друк в умовах воєнного часу та важливість підтримки культури зараз 

розповідають видавчині ist publishing К. Носко та А. Леонова. Докладніше: 

https://supportyourart.com/stories/ist-publishing-v-umovah-voyennogo-chasu/ 
 

Волиняни можуть безоплатно завантажити комікси про безпеку дітей під 

час війни 

Навчальні комікси щодо поводження з вибухонебезпечними предметами 

можна завантажити на сайті видавництва «Ранок». Комікси виготовили в межах 

виконання програм та заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності 

населення про небезпеку від мін та вибухонебезпечних предметів, навчання 

правильного поводження з ними у небезпечних ситуаціях. Докладніше: 

https://shatsk.rayon.in.ua/news/509849-volinyani-mozhut-bezoplatno-

zavantazhiti-komiksi-pro-bezpeku-ditey-pid-chas-viyni 

 

Охорона культурної спадщини 

Внаслідок ворожого обстрілу Лисичанська сталася пожежа в будівлі 

кінця XIX століття. – Настя Попович 

Йдеться про Лисичанську багатопрофільну гімназію. Обʼєкт є архітекту-

рною памʼяткою та належить до бельгійської спадщини міста. Докладніше: 

https://supportyourart.com/news/vnaslidok-vorozhogo-obstrilu-lysychanska-

stalasya-pozhezha-v-budivli-kinczya-xix-stolittya/ 

 

Релігія 
Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з путіним у мо-

скві. – Corriere della Sera 

Як зізнався Франциск, він все ще чекає на відповідь путіна і припускає, 

що «він не хоче зустрічі цього разу». Папа також сказав, що поки не планує ві-

зит в Україну. «До Києва я поки що не поїду. Я послав кардинала Майкла Черні 

та кардинала Конрада Краєвського, які вирушили туди вчетверте. Але я відчу-

ваю, що мені не треба їхати. Спочатку я повинен поїхати до москви, спочатку я 

маю зустрітися з путіним», – зазначив Папа Римський. Докладніше: 

https://shotam.info/nazvaly-datu-prem-iery-dokumentalnoho-filmu-pro-desantnyka-valeriia-ananieva-video/
https://shotam.info/nazvaly-datu-prem-iery-dokumentalnoho-filmu-pro-desantnyka-valeriia-ananieva-video/
https://liroom.com.ua/films/film-about-mariupol/
https://supportyourart.com/stories/ist-publishing-v-umovah-voyennogo-chasu/
https://shatsk.rayon.in.ua/news/509849-volinyani-mozhut-bezoplatno-zavantazhiti-komiksi-pro-bezpeku-ditey-pid-chas-viyni
https://shatsk.rayon.in.ua/news/509849-volinyani-mozhut-bezoplatno-zavantazhiti-komiksi-pro-bezpeku-ditey-pid-chas-viyni
https://supportyourart.com/news/vnaslidok-vorozhogo-obstrilu-lysychanska-stalasya-pozhezha-v-budivli-kinczya-xix-stolittya/
https://supportyourart.com/news/vnaslidok-vorozhogo-obstrilu-lysychanska-stalasya-pozhezha-v-budivli-kinczya-xix-stolittya/
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https://risu.ua/papa-rimskij-francisk-zayaviv-shcho-gotovij-zustritisya-z-

putinim-v-moskvi_n128885 
 

Від обстрілів постраждали три храми УПЦ МП. – «Православная жизнь» 

Внаслідок обстрілів м. Рубіжне Луганської області на парафії блаженної 

Матрони Московської знищено та вигоріли корпуси, а також пристосоване при-

міщення для Богослужінь і новозбудований храм. У м. Ірміно Луганської облас-

ті снаряд зруйнував стіну Свято-Духівського храму та велику фреску із зобра-

женням святих. На Харківщині постраждав храм Стрітення Господнього с. Лісо-

ве. Зовнішні стіни посічено осколками, на рівні цокольного поверху збита шту-

катурка. Докладніше: 

https://risu.ua/vid-obstriliv-postrazhdali-tri-hrami-upc-mp_n128879 
 

В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено храм УПЦ МП: є загиб-

лі і поранені 

За повідомленням сайту Od-news, постраждав Іверський монастир УПЦ 

МП. Докладніше: 

https://risu.ua/v-odesi-vnaslidok-raketnogo-udaru-poshkodzheno-obyekti-

miskoyi-infrastrukturi-zokrema-religijnu-sporudu_n128869 
 

Священик з московського патріархату розповів, що деякі батюшки чека-

ли «освободителей» із росії. – «Главком» 

Священик Леонід Бачинський, який перейшов до ПЦУ, заявив, що час-

тина священнослужителів УПЦ МП чекала на прихід рашистів. Докладніше: 

https://risu.ua/svyashchennikz-moskovskogo-patriarhatu-rozpoviv-shcho-

deyaki-batyushki-chekali-osvoboditelej-iz-rosiyi_n128880 
 

УПЦ МП влаштувала церковний празник у розгромленому росіянами 

Маріуполі 

29 квітня в одному з найбільш постраждалих храмів Маріуполя – Михай-

лівському соборі – відсвяткували престольне свято на честь ікони Божої Матері 

«Живоносне джерело». Літургію очолив благочинний Михайлівського округу 

міста Маріуполя, настоятель храму протоєрей Олексій Устименко. Докладніше: 

https://risu.ua/upc-mp-vlashtuvala-cerkovnij-praznik-u-rozgromlenomu-

rosiyanami-mariupoli_n128881 
 

Заступник кримського «муфтія» узяв участь у фейковому з’їзді кримсь-

ких татар на підтримку путіна. – «Невільний Крим» 

В окупованому Сімферополі у Кримськотатарському академічному теат-

рі 30 квітня відбувся «з’їзд муніципальних депутатів та представників громадсь-

ких організацій кримських татар». Від імені «духовного лідера кримських мусу-

льман» Е. Аблаєва учасників зібрання привітав його заступник Р. Гафаров. Під 

час засідання понад 300 «депутатів» та представників громадських організацій 

кримських татар розглянули та прийняли звернення до президента рф путіна та 

до кримських татар, які мешкають на материковій території України та в інших 

країнах. Було заявлено, що кримські татари, які мешкають на своїй батьківщині, 

у Криму, «висловлюють цілковиту підтримку зовнішньополітичного курсу пре-

https://risu.ua/papa-rimskij-francisk-zayaviv-shcho-gotovij-zustritisya-z-putinim-v-moskvi_n128885
https://risu.ua/papa-rimskij-francisk-zayaviv-shcho-gotovij-zustritisya-z-putinim-v-moskvi_n128885
https://risu.ua/vid-obstriliv-postrazhdali-tri-hrami-upc-mp_n128879
https://risu.ua/v-odesi-vnaslidok-raketnogo-udaru-poshkodzheno-obyekti-miskoyi-infrastrukturi-zokrema-religijnu-sporudu_n128869
https://risu.ua/v-odesi-vnaslidok-raketnogo-udaru-poshkodzheno-obyekti-miskoyi-infrastrukturi-zokrema-religijnu-sporudu_n128869
https://risu.ua/svyashchennikz-moskovskogo-patriarhatu-rozpoviv-shcho-deyaki-batyushki-chekali-osvoboditelej-iz-rosiyi_n128880
https://risu.ua/svyashchennikz-moskovskogo-patriarhatu-rozpoviv-shcho-deyaki-batyushki-chekali-osvoboditelej-iz-rosiyi_n128880
https://risu.ua/upc-mp-vlashtuvala-cerkovnij-praznik-u-rozgromlenomu-rosiyanami-mariupoli_n128881
https://risu.ua/upc-mp-vlashtuvala-cerkovnij-praznik-u-rozgromlenomu-rosiyanami-mariupoli_n128881
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зидента [рф], спрямованого на захист суверенітету та убезпечення нашої країни 

та її громадян». Учасники «з’їзду» в своєму колективному зверненні також за-

значили, що вони «сьогодні як народ цілковито інтегровані до багатонаціональ-

ного суспільства рф як повноправні громадяни». Докладніше: 

https://risu.ua/zastupnik-krimskogo-muftiya-uzyav-uchast-u-fejkovomu-

zyizdi-krimskih-tatar-na-pidtrimku-putina_n128856 

 

Зміни релігійних юрисдикцій 

На Хмельниччині громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ 

29 квітня громада УПЦ МП у селі Ліщани Ізяславського округу приєдна-

лася до ПЦУ. Докладніше: 

https://risu.ua/na-hmelnichchini-gromada-upc-mp-perejshla-do-pcu_n128843 
 

У селі на Рівненщині опечатали храм, віряни якого проголосували за пе-

рехід до ПЦУ. – «Район.in.ua» 

У селі Перенятин на Дубенщині представники місцевої влади опечатали 

Свято-Троїцький храм, адже після реєстрації нового статуту общини, яка вирі-

шила перейти у ПЦУ, в селі розпочалися сутички. Церкву опечатали до 

розв’язання проблеми в правовому полі. Докладніше: 

https://risu.ua/u-seli-na-rivnenshchini-opechatali-hram-viryani-yakogo-

progolosuvali-za-perehid-do-pcu_n128857 

 

Авторське право 

The Economist взяв для обкладинки фото з війни, не вказавши імені 

української авторки 

Британський журнал The Economist вийшов із обкладинкою про війну. 

При цьому авторку фото, І. Рибакову, у публікації не зазначили. Пізніше редак-

ція журналу свою помилку визнала й опублікувала уточнення у твіттері. Риба-

кова є пресофіцеркою 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Опе-

ративного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ. Вона не висуває пре-

тензій виданню. Має лише одне побажання: щоб читачі пам’ятали про її колег, 

які розбили ворожу техніку та загинули, захищаючи Україну. Докладніше: 

https://detector.media/infospace/article/198882/2022-05-02-the-economist-

vzyav-dlya-obkladynky-foto-z-viyny-ne-vkazavshy-imeni-ukrainskoi-avtorky/ 

 

Підтримка України у світі 

Площа в центрі польського міста отримала назву «Вільної України». – 

«Наш вибір» 

У польської Гдині віднедавна з’явилося нове місто-партнер – українсь-

кий Житомир, а площа, розташована навпроти Музею міста, отримала назву 

«Вільної України». Докладніше: 

https://dilo.net.ua/novyny/ploshha-v-tsentri-polskogo-mista-otrymala-nazvu-

vilnoyi-ukrayiny/ 
 

https://risu.ua/zastupnik-krimskogo-muftiya-uzyav-uchast-u-fejkovomu-zyizdi-krimskih-tatar-na-pidtrimku-putina_n128856
https://risu.ua/zastupnik-krimskogo-muftiya-uzyav-uchast-u-fejkovomu-zyizdi-krimskih-tatar-na-pidtrimku-putina_n128856
https://risu.ua/na-hmelnichchini-gromada-upc-mp-perejshla-do-pcu_n128843
https://risu.ua/u-seli-na-rivnenshchini-opechatali-hram-viryani-yakogo-progolosuvali-za-perehid-do-pcu_n128857
https://risu.ua/u-seli-na-rivnenshchini-opechatali-hram-viryani-yakogo-progolosuvali-za-perehid-do-pcu_n128857
https://detector.media/infospace/article/198882/2022-05-02-the-economist-vzyav-dlya-obkladynky-foto-z-viyny-ne-vkazavshy-imeni-ukrainskoi-avtorky/
https://detector.media/infospace/article/198882/2022-05-02-the-economist-vzyav-dlya-obkladynky-foto-z-viyny-ne-vkazavshy-imeni-ukrainskoi-avtorky/
https://dilo.net.ua/novyny/ploshha-v-tsentri-polskogo-mista-otrymala-nazvu-vilnoyi-ukrayiny/
https://dilo.net.ua/novyny/ploshha-v-tsentri-polskogo-mista-otrymala-nazvu-vilnoyi-ukrayiny/
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У ризькому парку, де раніше святкували 9 травня, відкрили фотовистав-

ку «Слава Україні!». – Delfi 

У Ризі, біля підніжжя великого пам’ятника у парку Перемоги, де раніше 

проросійські сили відзначали 9 травня, тепер до 15 травня проходитиме фотови-

ставка «Слава Україні! Героям слава!». На ній можна ознайомитися з 16 стенда-

ми – фотографіями великого формату та інформацією про повномасштабну вій-

ну, розпочату росією в Україні. Усі фотографії ретельно відібрано та придбано у 

міжнародних інформаційних агентств. Експозицію зібрано у відповідь на ініціа-

тиву латвійських громадян «Створити фотовиставку про руйнування війни в 

Україні, розв’язаної росією» на платформі петицій ManaBalss.lv. Організатор 

виставки – Ризьке самоврядування, куратор – фотограф Ілмарс Знотіньш. До-

кладніше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3472996-u-rizkomu-parku-de-

ranise-svatkuvali-9-travna-vidkrili-fotovistavku-slava-ukraini.html 
 

Фінська телерадіокомпанія Yle буде публікувати україномовні новини 

Фінська національна телерадіокомпанія Yle від 4 травня публікуватиме 

україномовні новини на своєму сайті. Вони виходитимуть по буднях у тексто-

вому форматі і розповідатимуть про головні події в Україні та важливу для бі-

женців інформацію. Докладніше: 

https://detector.media/infospace/article/198886/2022-05-03-finska-

teleradiokompaniya-yle-bude-publikuvaty-ukrainomovni-novyny/ 
 

Проєкт «Saint Javelin» зібрав понад $2 млн на підтримку України. – Єв-

геній Морі 

Канадський репортер та режисер Крістіан Боріс запустив продаж речей із 

зображеннями на тему війни, щоб допомоги благодійним організаціям, що опі-

куються дітьми – жертвами війни в Україні. Одним з найвідоміших принтів у 

його колекції стала «Мадонна з джавеліном». За словами журналіста, ідея проє-

кту прийшла, коли друг надіслав йому мем «Святий Джавелін України». Тоді 

він попросив знайомого дизайнера Є. Шалашова зробити кілька стікерів із цим 

зображенням. На сайті можна було придбати стікери та футболки із цим прин-

том. Один стікер коштував $10, а футболка – $30. За перший місяць команда зі-

брала мільйон доларів. Крістіан розповів, що не очікував такого попиту. Зараз 

на сайті Saint Javelin продають футболки, худі, стікери, прапори, чашки, шапки, 

кепки, патчі та постери. На них, крім декількох варіантів принтів з «Мадонною», 

розмістили зображення українського трактора, що тягне танк, тризуба, соняш-

ників, написи «Слава Україні» та «Русский военный корабль, иди нах*й». Всі 

кошти з продажу Saint Javelin перераховують на підтримку України. Частина 

прибутку йде на рахунок українського Червоного хреста, до благодійних органі-

зацій 24.02 та канадської Help Us Help, волонтером якої Крістіан був протягом 

останніх 20 років, а інша – на самостійну закупівлю обладнання для гуманітар-

ної допомоги постраждалим сім’ям. Також команда Saint Javelin планує відкри-

ти власне виробництво в Україні та, тим самим, створити додаткові робочі місця 

для внутрішньо переміщених осіб та підтримувати економіку країни. Докладні-

ше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3472996-u-rizkomu-parku-de-ranise-svatkuvali-9-travna-vidkrili-fotovistavku-slava-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3472996-u-rizkomu-parku-de-ranise-svatkuvali-9-travna-vidkrili-fotovistavku-slava-ukraini.html
https://detector.media/infospace/article/198886/2022-05-03-finska-teleradiokompaniya-yle-bude-publikuvaty-ukrainomovni-novyny/
https://detector.media/infospace/article/198886/2022-05-03-finska-teleradiokompaniya-yle-bude-publikuvaty-ukrainomovni-novyny/
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https://suspilne.media/234948-proekt-saint-javelin-zibrav-ponad-2-mln-na-

pidtrimku-ukraini/ 
 

День Гаррі Поттера: чарівники підтримують Україну. – Юлія Дутка 

День Гаррі Поттера відзначають 2 травня, тоді, коли відбулася битва за 

Гоґвортс, яка стала фіналом протистояння добра та зла в одному із найпопуляр-

ніших фентезі усіх часів. Авторка книжок про хлопчика, який вижив, Джоан 

К. Ролінґ однією з перших серед письменників засудила повномасштабне вторг-

нення росії в Україну та оголосила збір коштів для дітей, позбавлених батьків-

ського піклування, які стали заручниками цієї війни, через платформу Lumos. 

«Війна руйнує дитинство та розбиває сім’ї. Lumos закликає допомогти дітям, які 

опинилися у дитячих будинках в Україні», – пише Джоан К. Ролінґ. Lumos вже 

назбирав мільйон фунтів для допомоги українським дітям. Зірка фільмів «Гаррі 

Поттер» Том Фелтон підтримав український спротив, влаштувавши у прямому 

ефірі концерт зі збором коштів на підтримку України. Одну з пісень, присвяче-

них Україні, можна послухати в його інстаграмі. Закликав підтримувати Україну 

й Олівер Фелпс, відомий за роллю Джорджа Візлі. Докладніше: 

https://tyktor.media/novyny/den-harri-pottera-charivnyky-za-ukrainu/ 
 

Пол Маккартні вийшов на сцену з українським прапором на концерті в 

США. – Поліна Горлач 

Британський музикант, один із засновників легендарного гурту The 

Beatles Пол Маккартні підтримав Україну. Відео та фото з концерту поширили-

ся мережею. Докладніше: 

https://suspilne.media/235082-pol-makkartni-vijsov-na-scenu-z-ukrainskim-

praporom-na-koncerti-v-ssa/ 

 

*** 

 

Конкурс придворних письменників – як російські автори вітають війну. 

– Олег Коцарев 

Автор аналізує різноманіття публічних заяв, зроблених авторами сусід-

ньої держави. Це і «поява в „Литературной газете” колективного звернення під 

несподіваною і непевною назвою „Хто хоче жертв?” – симулякр пропагандист-

ського клекотіння», і «тексти А. Безсмертної з чіткими ідеологічними акцента-

ми», й численні інтерв’ю А. Проханова та Захара Прілєпіна тощо. Докладніше: 

https://chytomo.com/konkurs-prydvornykh-pysmennykiv-iak-rosijski-avtory-

vitaiut-vijnu/ 
 

Большой театр в росії скасував вистави режисерів, які виступили проти 

війни в Україні. – Євгеній Морі 

Большой театр у москві скасував травневі покази балету «Нуреєв» режи-

сера К. Серебреннікова та опери «Дон Паскуалі» режисера Т. Кулябіна. Причи-

ни відміни вистав у театрі не оголошували. Докладніше: 

https://suspilne.media/235224-bolsoj-teatr-v-rosii-skasuvav-vistavi-reziseriv-

aki-vistupili-proti-vijni-v-ukraini/ 

https://suspilne.media/234948-proekt-saint-javelin-zibrav-ponad-2-mln-na-pidtrimku-ukraini/
https://suspilne.media/234948-proekt-saint-javelin-zibrav-ponad-2-mln-na-pidtrimku-ukraini/
https://tyktor.media/novyny/den-harri-pottera-charivnyky-za-ukrainu/
https://suspilne.media/235082-pol-makkartni-vijsov-na-scenu-z-ukrainskim-praporom-na-koncerti-v-ssa/
https://suspilne.media/235082-pol-makkartni-vijsov-na-scenu-z-ukrainskim-praporom-na-koncerti-v-ssa/
https://chytomo.com/konkurs-prydvornykh-pysmennykiv-iak-rosijski-avtory-vitaiut-vijnu/
https://chytomo.com/konkurs-prydvornykh-pysmennykiv-iak-rosijski-avtory-vitaiut-vijnu/
https://suspilne.media/235224-bolsoj-teatr-v-rosii-skasuvav-vistavi-reziseriv-aki-vistupili-proti-vijni-v-ukraini/
https://suspilne.media/235224-bolsoj-teatr-v-rosii-skasuvav-vistavi-reziseriv-aki-vistupili-proti-vijni-v-ukraini/
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Випуск підготував                                                       Зворський А. С., 

головний бібліограф Інформцентру з питань культури та мистецтва; 

тел.: 093-415-89-30 

електронна адреса: info_nplu@ua.fm 
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