ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 11-15 жовтня Анна Пашинська, волонтер «Теплого Міста», керівник проекту
«Парклети», ініціатор урбан-проектів в Івано-Франківську, їздила на експедицію до
Парижа в рамках програми «Connect for Impact».
Програма «Міські Ґранти»
 У жовтні було визначено 5 нових переможців програми «Міські Ґранти»:
- «Година Коду»;
- Конференція «TEDxIvanoFrankivskWomen»;
- «Терапія мистецтвом»;
- «Портрет місця і часу. Невідомий світ Параски Плитки-Горицвіт»;
- Міні-кінофестиваль.
Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом жовтня відбулося 19 подій - презентації, лекції, прес-конференції, концерти.
 29 жовтня відбулися чергові загальні збори засновників Urban Space 100, де було
вирішено, які проекти буде профінансовано. Загалом було подано 10 проектів,
фінансування отримали 9 з них, а саме:
- «Правильні вивіски»;
- «Відчуй Україну» - проект, в якому 80 волонтерів-іноземців з різних країн світу
подорожують Україною з метою показати нашу культуру, традиції та наші реалії
всьому світу;
- «Лікар Свято» - проект, спрямований на роботу волонтерів з хворими дітьми, що
лікуються в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні. Волонтери
проекту «Лікар Свято» несуть їм, як самі кажуть, радість, усмішку, мотивацію до
швидшого одужання і невеличкі подарунки, зроблені власноруч;
- Видання антиутопії Курта Воннеґута «Ґалапаґос»;
- Реставрація дверей на вул. Курбаса, 5;
- «Urban Xmas Radio»;
- Лавочка біля спортмайданчика «Ураган» - дизайнерська лавка-конструкція з
сонячною панеллю для підзарядки ґаджетів - найдовша нерозривна лавка в ІваноФранківську;
- «Dance with Apache» (часткове фінансування від заявленої суми);
- Сайт «ЦСМ» (часткове фінансування від заявленої суми).
Urban Space Radio
 У жовтні в ефірі з’явився новий жанр – радіорепортаж – спроба настрій, характер
людини чи атмосферу місця за допомогою лише звуків. Це не просто включення з подій,
а справжнє перенесення слухача у живі точки міст країни. Радіорепортажі можна
послухати за посиланням https://goo.gl/2vKTBz
 Також в ефірі – традиційні авторські програми:
- «Monday Talks» (ведучі: Тарас Малий та Ганна Цупко) - щопонеділка о 16.00.
Подкасти за посиланням - https://goo.gl/Se0NUi;
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«A-Side: музика, що робить людей щасливими» (ведучий: Костянтин Почтар) щовівторка о 20.00. Подкасти за посиланням - https://goo.gl/9qvXN7;
«Urban World: хроніки взаємопроникнення» (ведучий: Павло Нечитайло) - щосереди
о 20.00. Подкасти за посиланням - https://goo.gl/QvM0DO.

«Теплий Арт»
 Розпочався курс лекцій «Мистецтво ХХ-ХХІ століття» спільно з Лабораторією
Естетичних Досліджень. Лектор - Олександр Сушинський. В жовтні відбулося три
лекції:
- Постдраматичний театр;
- Театр абсурду (1-ша частина), Беккет, Іонеско, Жене;
- Абстрактний експресіонізм та поп-арт.
 Відбулась резиденція проекту «Відкритий вуличний малюнок» за участі українського
художника Сергія Радкевича. В рамках резиденції художник створив роботу «Фраґменти
візуальної маніпуляції» за адресою вул. Сахарова, 30А. «Фраґменти візуальної
маніпуляції» – це рефлексія на ті події, які відбувались довкола теми муралів у ІваноФранківську 2016 року. У цій роботі художник використовує три різних техніки, з якими
працював останні три роки – це іконописний, реалістичний та графічний стилі. Така
комбінація естетичних пластів також відсилає до контексту дискусії довкола муралів –
використання різних технік має сподобатись широкому колу глядачів. Одним
сподобається графічна стилістика, іншим - реалістична, а комусь – їхнє поєднання. У
такий спосіб художник робить спробу маніпулювати контекстом та глядачем.

Урбаністика
 У жовтні відбувся візит представників асоціації «Trans Euro Halles» (Швеція) до ІваноФранківська з метою оцінки технічної складової об’єкту заводу «Промприлад», його
реконструкції та виявлення ключових етапів до втілення проекту у життя. Окрім цього,
організація має компетенцію з формування та розробки культурної складової проектів.
Тому оцінували можливі компоненти культури на «Промприладі».
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Розпочалася активна фаза повномірного дослідження «SRI International» стосовно
економіки регіону, організаційної та фінансової моделей проекту «Промприлад» та
розробки структури бізнес-плану проекту.
З 14 до 16 жовтня керівник напрямку урбаністики Олександр Шевченко відвідав
конференцію «Future Jamboree» (Вроцлав, Польща), яка присвячена майбутньому
сучасних міст. Було презентовано модель платформи «Тепле Місто» та поточні проекти
напрямку урбаністики - «Сквер перед Друкарнею» та «Промприлад».
З 27 до 31 жовтня представники «Теплого Міста» та ГО «Інша Освіта» в рамках роботи
над проектом «Промприлад» здійснили робочу поїздку до м. Верона (Італія) на
конференцію мережі «Тrans Euro Halles», в рамках якої зібралися більше 30
представників різних проектів, аналогічних «Промприладу», ті, що мають вже успішний
досвід реалізації таких проектів. Результатом стало налагодження прямих контактів із
релевантними центрами та поширення інформації про проект в Івано-Франківську.
У зв’язку зі зміною орендаря першого поверху Друкарні було проведено тристоронні
переговори з мером міста, директором «Теплого Міста» та представником орендарів
«Вопак» щодо спільних зусиль з реалізації скверу перед будівлею. Результатом стало
підписання тристороннього меморандуму із врахуванням інтересів усіх сторін і
забезпеченням реалізації проекту скверу.
Проект «Вивіски»
Було розроблено макети п’яти вивісок:
Shake Bar (площа Ринок, 8),
Магазин «Світ кофтинок» (вул. Тринітарська, 9)
Лікувально-діагностичний центр Святого Луки (вул. Гарбарська, 22)
Юридично-консалтингове бюро «Алексус» (вул. Героїв Крут, 12/1А)
ТМ «Життя» (вул. Новгородська, 55)
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Програма «Тепле Веломісто»
 21-23 жовтня у Харкові відбувся міжнародний захід «Velo Forum 2016», де керівник
програми «Тепле Веломісто» Володимир Радевич представив результати своєї роботи та
поділився досвідом. Захід зібрав 114 людей із 27 міст України і 6 країн Європи. На
форумі піднімалися теми «велосипедної революції» в Європі, перспективи її появи в
Україні, сталої мобільністі в Україні та проблеми розвитку українських міст.
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Програма «Гарячий Спорт»
 Погоджено програму «Dance with APACHE» - дводенний фестиваль сучасного танцю,
який відбудеться 3-4 грудня і включатиме в себе майстер-класи від хореографів
колективу «ApacheCrew», творчий вечір, танцювальний джем та виставу у драматичному
театрі «This is Jazz Jam».
Робота з партнерами
 У жовтні до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто» приєдналися 3
компанії:
- Магазин електрокарів «Volt»;
- Ресторан «Zdorovyй»;
- ТМ «Пекарський».
Медіа підтримка
 У жовтні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено 61 публікацію у ЗМІ.
Команда «Теплого Міста»
3 згадування
Програма «Теплий Арт»
18 згадувань
Urban Space 100
7 згадувань
Програма «Міські Ґранти»
15 згадувань
Програма «Гарячий Спорт»
1 згадувань
Друкарня
17 згадувань
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