ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
від 14 ЛИСТОПАДА
Вся Україна

Запуск соціальної кампанії
Ключова теза цьогорічного відзначення: «Революція Гідності –
перший переможний бій цієї війни».
Гасло – «ВИСТОЯЛИ НА МАЙДАНІ – ПЕРЕМОЖЕМО У ВІЙНІ!»
Флешмоб #БУТИ_ГІДНИМ – закликаємо ділитись спогадами і
роздумами про Майдани і сьогоднішнє їх значення, та ставити
цей тег.

15 ЛИСТОПАДА
15:00, онлайн
Публічна дискусія «Майдан, війна, свобода:
еволюція суспільного спротиву»

16 ЛИСТОПАДА
17:00
Галерея протестного мистецтва Музею Майдану
(м. Київ, вул. Липська,16)

Відкриття виставки живопису Олексія
Белюсенка «Щоденник екстреміста»
Майданівська серія митця – це стопкадри драматичних миттєвостей Майдану. Тогочасна влада «диктаторськими» законами
всіх учасників мирного протесту проголосила екстремістами.
Напис «Я екстреміст» художник побачив у незнайомої дівчини
на касці. Звідти і назва виставки.
Час роботи Галереї: ср–нд 11:00–18:00

17–18 ЛИСТОПАДА
10:00 –17:00, онлайн
Учасники дискусії: Олександр Алфьоров – історик, теНауковий форум
ле-радіоведучий; Ганна Демиденко – керівниця експерт«Революція Гідності: на шляху до історії»

ної групи взаємодії з громадськими об’єднаннями та розвитку ветеранського руху Директорату громадянської
ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів; Яна Зінкевич – командир Медичного батальйону «Госпітальєри»; Олександр Музичко – історик, доцент
Одеського національного університету імені І. Мечникова;
Василь Павлов – керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Директорату інформаційної політики у сфері
оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони;
Ігор Пошивайло – генеральний директор Національного музею Революції Гідності; Андрій Салюк – учасник Революції на
граніті, координатор волонтерської ініціативи «Львівський лицар», Аліна Шпак – громадська та державна діячка, перший
заступник голови Секретаріату Уповноваженого із захисту
державної мови.
Модератор дискусії – Роман Горбик, історик, старший науковий співробітник в Університеті Седертерн (Швеція).

Фокус-тема цьогорічного форуму – «Майдани і російсько-
українська війна в національному та глобальному вимірах».
Українські та закордонні науковці обговорять концептуальні
підходи до дослідження феномена Майдану, причини й наслідки протестних рухів у контексті російсько-української
війни.

17 листопада 16:00
В рамках наукового форуму презентація 2-го збірника Наукового форуму із фокус-темою «Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів
кінця ХХ – початку ХХІ століття».

18 листопада 16:00
В рамках наукового форуму презентація історичного
календаря «У поступі до свободи».

17 ЛИСТОПАДА
14:00
Український кризовий медіа-центр (вул. Хрещатик, 2, Національний центр «Український дім»)

Дискусія на тему:
«Перспективи розслідування справ Майдану
в умовах повномасштабної війни»
Запрошені учасники: Олексій Хоменко – заступник Генерального прокурора; Олексій Донський – керівник Департаменту
організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими
протестами у 2013–2014 роках; Віталій Музика – керівник першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у
зв’язку з масовими протестами у 2013–2014 роках ДБР; Роман
Ляшко – керівник другого відділу Управління з розслідування
злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013–
2014 роках ДБР; Олександр Тимошенко – поранений на Майдані, голова ГО «Нескорений Майдан – 18.02»; представники
Адвокатської дорадчої групи; представники родин Героїв
Небесної Сотні.
Модератор – Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності.

19 ЛИСТОПАДА
11:00
Центр Києва, збір біля центральної брами Михайлівського Золотоверхого собору.

Екскурсія «Місцями Революції Гідності»
Про наймасштабніший у новітній історії України протест, який
сколихнув Європу та світ відвагою, мужністю і стійкістю українців у боротьбі за свободу.

21 ЛИСТОПАДА
10:00
Екуменічний храм Архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ (Київ, алея Героїв Небесної Сотні).

Покладання квітів, Дзвін Гідності,
міжконфесійний молебінь
12:00
Галерея мистецтв «Лавра» (Київ, вул. Лаврська, 1)

Відкриття виставки «Війна за ідентичність.
Сила опірності культури»
Про культурний спротив як необхідну і невід’ємну складову
боротьби і перемоги. Про українську культуру як окрему ціль
для окупанта, але також як усвідомлену для світу цінність, про
збереження якої він піклується.

13:00, 18:00 – кураторські екскурсії виставкою.

Пресслужба Національного музею Революції Гідності:

14:00
Галерея мистецтв «Лавра» (Київ, вул. Лаврська, 1)

Панельна дискусія «Три мирні революції:
формуючи обороноздатність у війні»
з учасниками трьох Майданів, діячами культури, музейниками,
активістами. Модератор – Олесь Доній, громадський діяч, голова Мистецького об’єднання «Остання Барикада».

17:00 – алея Героїв Небесної Сотні;
17:30 – Меморіал киянам, що загинули за цілісність та неза-

лежність України (вул. М. Грушевського, 4);

18:00 – Стіна Пам’яті на Михайлівській площі.
Покладання квітів, запалення лампадок
Триває
Майдан Незалежності, довкола монумента Незалежності, м. Київ

Вулична виставка-мальопис Олександра
Ком’яхова «Мальована історія Майдану»
Виставка створена на основі графічного роману Олександра
Ком’яхова, з включенням інфографіки; художня лінія базується
на реальних подіях, атмосфера, зображення Майдану відтворені з документальною точністю. У процесі створення автор працював із архівом Музею Майдану, консультувався з очевидцями
подій.

Методичні матеріали до Дня Гідності та
Свободи
Методичні рекомендації вчителям та викладачам для проведення тематичних уроків про Помаранчеву революцію і
Революцію Гідності –
https://cutt.ly/3MzbXy4

Звертаємо увагу, що у зв’язку з війною росії
проти України, зокрема через обстріли цивільних та інфраструктурних об’єктів, програма
може змінюватися. По можливості інформуватимемо про такі зміни на сайті Музею Майдану та в соціальних мережах.
В разі повітряної тривоги всі заходи призупиняються, і відновлюються одразу після її завершення.

Більше про заходи – на сайті Музею Майдану:
maidanmuseum.org та в соцыальних мережах

+38 097 602 34 22

pressmaidanmuseum@gmail.com

