
ПРОЄКТ ЗАЯВКИ
«МІЙ, ТВІЙ, НАШ, КРАСНИЙ КУТ»
Краснокутська громада має чи не найбільший туристично-рекреаційний
потенціал серед громад Харківщини. Про це свідчить велика кількість об’єктів
матеріальної та нематеріальної спадщини. Ігнорування цього потенціалу
останні 30 років призводить до занедбання пам’яток історії та поступовій
втраті перспектив розвитку туризму й креативної індустрії, які своєю чергою
здатні стати вагомим стимулюючим чинником соціальної активності та
економічних показників в громаді. Оскільки світова практика свідчить, що
кожне робоче місце створене в туризмі й креативних індустріях створює до 7
робочих місць в суміжних галузях.

На сьогодні сформована ініціативна група з місцевих жителів та фахових
спеціалістів з різних міст України, які особисто поєднанні з Краснокутщиною,
постійно працюють над проєктами розвитку громади для розкриття її
потенціалу. Втіленням цих прагнень є мета здобути статус “Малої культурної
столиці України” для Краснокутщини на 2022 рік через відповідну конкурсну
програму Українського культурного фонду.

Програма передбачає створення портфелю проєктних ініціатив, реалізація
яких запланована протягом 2022 року. Сформовані ініціативи пропонують
збалансовану річну програму із чотирьох основних культурно-мистецьких
проєктів різних секторів культури та креативних індустрій. Вони містять
ініціативи локального та національного масштабу, стимулюють відчуття
приналежності членів однієї громади до їх спільного культурного простору,
сприяють промоції Краснокутської громади в широких колах туристичної,
мистецької та громадської спільнот України, сприяють розвитку
культурно-пізнавального туризму, а також несуть освітньо-інформаційний
аспект для популяризації значення мистецтва та креативних індустрій задля
розвитку громади та регіону.

“Мій, твій, наш Красний кут” – це концепція, яка пов’язана з історією імен
та прізвищ, які мали потужний вплив на економічне та соціально-культурне
життя на Краснокутщині протягом 18-19 ст. Ними було залишено велику
кількість, нині визнаних та невизнаних об’єктів історико-культурної,
архітектурної та паркової спадщини, як нагадування про особливість
місцевих перспектив. Іван та Павло Харитоненки, Василь та Іван Каразіни,
Казимір Малевич, Федір Луньов, родина Голіциних – усі вони генерували
особисту трансформацію через естетику та мистецтво.

Кожен мав свій куток прояву власної діяльності на Краснокутщині, сліди яких
залишилися до сьогодні. Тому продовження ідеї трансформації та розквіту



особистості через мистецтво у своєму «Красному Куті» гарно вписується в
особливість місцевого історичного контексту. Це можливість для митців, які
їдуть до нас з інших куточків України та закордону, транслювати будь-які
культурні ініціативи в громадському просторі та на територіях усіх об’єктів
природної та історико-культурної спадщини Краснокутської громади. Цим
особливим каналом транслювання та творення мистецтва може бути ідея
затишного КУТА - місцини, яка викликає відчуття рідної домівки, спокою та
творчого натхнення. КУТ - це цільна мережа з локальних “кутків” - наших
рідних місць, сіл, дворів, садків, річок та ярів, що живуть в спогадах, де б ми
не були, та є невід’ємними складовими нашого відчуття домівки. Наша
громада може стати місцем мистецького паломництва до джерел трансляції
нових сенсів та творчих ідей.

Наша команда пропонує реалізувати проєкт “Мій, твій, наш Красний Кут”
чотирма ініціативами, які тематично та концептуально об'єднані, гармонійно
співіснують, взаємодоповнюють та підсилюють одна одну, а також
висвітлюють та демонструють сталість у майбутньому часі.

Малевич АРТ-форум (11 вересня 2022р.)

Це унікальна подія національного та міжнародного рівня, що має на меті
показати велич культурно-мистецької спадщини та креативність української
арт-спільноти. Проєкт створить умови для розвитку екосистеми креативного
культурного кластера, довкола малої батьківщини всесвітньовідомого
художника Казимира Малевича - Пархомівка на Харківщині. Також він
дозволить об’єднати креативну арт-спільноту України та Європи для
формування позитивного іміджу України у світі, через професійні дискусії,
виставки та інсталяції, що будуть проходити в с. Пархомівка, тимчасово
користуючись інфраструктурою місцевого цукрового заводу, який
започаткував Іван Харитоненко, та прилеглою територією й приміщенням
Пархомівського художнього музею. Створення дієвого арт-майданчика,
подальша співпраця та ревіталізація цих зон є необхідною умовою для
сучасного креативного кластера, як однієї зі складових національного магніту
“Пархомівка Арт Кластер”.

100-літня резиденція «Наталівка» (18 липня – 14 серпня 2022р.)

Це локалізований проєкт для розвитку позаміського мистецького осередку в
с. Володимирівка (стара назва Наталіївка), в основі якого лежать
експериментальні поєднання художнього мистецтва з медійними
технологіями та перформативним мистецтвом, з залученням митців з усієї
України. Ця резиденція є можливістю протягом 4 тижнів пройти практичний
навчальний курс від провідних кураторів, де учасники матимуть змогу



проявляти свої мистецькі експерименти, наповнюючи місцевий громадський
простір арт-об'єктами в співпраці з іншими художниками. Це продовження
ініціативи, яку понад сто років тому у своїй заміській садибі розпочав Павло
Харитоненко, син відомого цукрового мецената Івана Харитоненка, який
створював перспективні умови для митців художнього, театрального та
музичного мистецтва.

Концерт академічної музики «Харитонівська ремінісценція» (26
червня 2022 р.)

Це вечір академічної музики в с. Городне, на території відомого туристичного
об'єкта Харківщини «Співочі тераси». Програма буде представлена
молодіжним академічно-симфонічним оркестром «Слобожанський» з міста
Харків, разом з всесвітньо відомими музикантами: Кирилл Карабіц
(Великобританія), Гавріель Хейне (США), Володимир Сіренко (Україна). Ідея
заходу - продовжити підтримку талановитих молодих митців, як у свій час
родина Харитоненко підтримувала маловідомих місцевих музикантів, коли
меценатство в регіонах  відігравало важливу роль в розвитку культури.

Фестиваль ленд-арту «Fragaria» (16- 29 травня 2022 р.)

Це арт-локація, на прилеглій до Національного природного парку
“Слобожанський” території, поряд з парком-пам’яткою садово-паркового
мистецтва “Краснокутський” (дендропарк), який спрямовує активність
молодих митців до гармонії з природою. Поєднання візуального мистецтва з
природним ландшафтом утворить монументальні, та компактні сезонні
композиції, які можна оглядати з протилежних пагорбів, та з висоти
пташиного польоту, враховуючи існуючу місцеву злітну смугу для літаків.
Провідна ідея проєкту - актуалізація уваги до охорони природних пам'яток
через мистецтво.

Портфель ініціатив формує єдиний концепт, метою якого є співпраця з
членами територіальної громади, що сприятиме стимулюванню почуття
приналежності її членів до спільного культурного простору, стимулювання
розвитку культурного-пізнавального туризму та підтримку місцевих
культурних ініціатив зі сторони бізнесу та органів місцевого самоврядування.

Для довгострокових перспектив передбачене налагоджене стале
партнерство між органами місцевого самоврядування та членами громади
для розвитку культурно-мистецької сфери, забезпечено участь українських



громад у програмі «Культурна столиця Європи», креативне підприємництво
входить у топ-5 джерел прибутку територіальної громади. Краснокутська
громада отримає статус Малої культурної столиці, власну айдентику та
більшу кількість туристів.

Орієнтовний бюджет проєкту – 6,5 млн. грн., де сума співфінансування від
Краснокутської громади має становити 2 млн. грн. (30%).

Довідкова інформація:

Мала культурна столиця – це один з трьох почесних річних статусів
Культурної столиці України, який може бути присвоєний територіальній
громаді з населенням менше ніж 100 тис. осіб, та зі спроможністю
реалізувати річну програму культурно-мистецьких проєктів (портфель
ініціатив), спрямовану на досягнення цілей програми «Культурні столиці
України». Кожен із поданих проєктів може відповідати декільком секторам
культури та мистецтв, проте в проєктній заявці буде зазначено один
пріоритетний сектор - культурні та креативні індустрії.

Команда проєкту:

Микола Пазич – куратор проєкту

Артем Костецький – менеджер проєкту

Артем Коновалов – ментор проєкту

Олена Жукова - ментор проєкту

Павло Бабенко - куратор «Малевич Арт-форум»

Артур Койчуренко – куратор проєкту «100-літня резиденція «Наталівка»

Олександр Столовий – куратор концертної програми «Харитонівська
ремінісценція»

Костянтин Оленінський – куратор фестивалю ленд-арту «Fragaria»

Світлана Чернецька – менеджер з комунікацій та PR


