ЗВІТ СЕРЕДОВИЩА ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ТРАВЕНЬ 2015 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування проекту
З 25 травня офіс Теплого Міста знаходиться за адресою вул. Січових Стрільців, 12, 2 пов. гот. "Дністер".
В цьому приміщенні проводився "Конгрес рисувальників", зараз там відбувається експозиція проекту, і
протягом літа команда Теплого Міста працюватиме там.

Громадський ресторан Urban Space 100
Протягом травня в громадському ресторані Urban Space 100 відбулись наступні події:
6 травня, середа 12:00 Прес-конференція організаторів Мистецької резиденції в Івано-Франківську
6 травня, середа 19:00 Презентація проекту "Кластер" (Львів)
7 травня, четвер 15:00 Презентація Cпорт фестивалю "40"
7 травня, четвер 18:00 Відкрита лекція: Тренди інтернет-маркетингу в 2015 році. Стратегії розвитку, Андрій
Кузнєцов
7 травня, четвер 21:00 Кінодзига, фільм "Генерал", Бастера Кітона
10 травня, неділя 11:00 Подаруй мамі щастя! Дитячий мистецький захід
13 травня, середа, 12:00 Прес-конференція організаторів фестивалю "День вуличної музики"
13 травня, середа 18:00 Meet the TEDex
14 травня, четвер 18:00 Презентація еко-фестивалю Лолин
14 травня, четвер 21:00 Кіноклуб
16 травня, субота 15:00 Презентація методики велосипедного дослідження від ініціативи "Тепле Веломісто"
16 травня, субота 17:00 Дарія Дарцева з лекцією (досвід роботі в CNN, BBC)
16 травня, субота 21:00 Концерт гурту Volkova Ego & Sasha Stripe (Київ)
17 травня, неділя 19:00 Відкрита лекція Ігора Солодова "Со-Лідерство: від підприємництва до організації, що
саморозвивається"
18 травня, понеділок 18:00 Показ стрічки "Хайтарма"
19 травня, вівторок 12:00 Прес-конференція, присвячена першому спільному з’їзду українських і світових
волонтерських груп в Будапешті
19 травня, вівторок, 18:00 Презентація книги The UKrainians (Львів)
21 травня, четвер 20:00 Кіноклуб
26 травня, вівторок 18:00 Meet the TEDx
27 травня, середа 18:30 Вечір стартапів 2
28–31-го травня Лекторій в рамках міжнародного архітектурного конкурсу «Child-friendly public space» 28
травня, четвер 14:00 Презентація результатів дослідження велосипедного руху у Івано-Франківську, що було
проведене у травні 2015 року та охопило 4016 осіб 28 травня, четвер 18:00 Лекція "Дитячі Географії: практики
дослідження міста з позиції дитини та залучення дітей до процесів містопланування"- Галина Сухомудь (Київ)
28 травня, четвер 20:00 Кіноклуб "Вогні великого міста", фільм Чарлі Чапліна 29 травня, п'ятниця 7:45 Бізнессніданок від журналу Versal | все місто в журналі 29 травня, п'ятниця 18:00 Архітектурний лекторій (дві лекції)
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"Діти і місто (про простори для дітей в умовах сучасного міста: внутрішні та зовнішні)" - Оксана Юрчишин
(Львів) "Історична забудова Івано-Франківська – нові шанси і загрози" - Лариса Поліщук (Івано-Франківськ)

Розвиток велоруху «Тепле веломісто»













Укладено домовленість про підтримку проекту встановлення велопарковок в центрі міста з одним з
провайдерів інтернету; попередній план передбачає, що провайдер фінансує встановлення 60
паркувальних стійок в центрі міста протягом червня-липня 2015 року; встановлення їхнє має
забезпечити на безгрошовій основі партнерська будівельна компанія
Визначено конкретні місця для встановлення 100 велосипедних стійок в центрі міста, в т.ч.
розташування на мапі, фотографування місць встановлення; для 30 стійок розроблено архітектурні
ескізи їхнього встановлення
Надійшла новина, що заявка "Теплого Веломіста" та "Федерації велоспорту" стала однією з
переможців муніципального конкурсу проектів і отримала фінансування у сумі 15 тис.грн, чого має
вистачити на встановлення 21 паркувальної стійки в центрі міста
20 та 23 травня за допомоги 42 волонтері проведено наукове дослідження велосипедного руху у ІваноФранківську; волонтери проводили підрахунок велоруху протягом 4 годин, на 12 великих перехрестях
міста, після чого результати усіх спостерігачів було узагальнено, проаналізовано, та підготовлено
аналітичний звіт
Проведено прес-конференцію з презентації результатів дослідження велоруху (28 травня, в Urban
Space 100), на якій було присутні чотири телевізійні знімальні групи, понад 10 інших ЗМІ, представники
Департаменту комунального господарства та транспорту, громадські активісти та інші зацікавлені.
Результати дослідження були широко висвітлені міськими та регіональними ЗМІ, а повний звіт було
опубліковано на сайті www.warm.if.ua
Протягом місяця кількість фанів сторінки "Тепле Веломісто" на Facebook
(https://www.facebook.com/bikeIF) збільшилась з 750 до 900 осіб

Теплий Арт: розвиток культури


Станом на 27 травня є 842 вподобань сторінки «Теплого Арту» у Фейсбуці (приріст за місяць – 188
підписників ).



1-11 травня тривала активна фаза підготовки до Мистецької резиденції з Павелом Альтгамером.



12-20 травня відбувався проект «Конгрес рисувальників» в рамках Мистецької резиденції з Павелом
Альтгамером, на другому поверсі готелю «Дністер».

Учасниками резиденції стала група з 13ти представників європейського мистецького середовища та
двох зі США.
Подія була численна гостями (художниками) з інших міст та країн, стала міжнародною.
Проект був масштабним та об’єднав багатьох людей з різних соціальних груп, розвинув діалог та
комунікацію через різні техніки малювання.
«Конгрес рисувальників» відвідало близько 10 000 людей.
Також було спільно створено 6 скульптур, які залишаються в місті.



Створено прес - анонси та прес-релізи події.
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Опубліковано фото та відео звіти події.



Поширено інформацію про Резиденцію в національних ЗМІ.



До організації проведення резиденції долучилися представники бізнесу та активні містяни, зацікавлені
ідеєю.
Партнери:
1. Готель Надія
2. Арсбудкомплект
3. Буквиця
4. Піросмані
5. Фамілія
6. Кухня
7. 23 ресторани
8. ГОСТ
9. Світлиця Мулярова
10. Антикварня Шпиндель
11. Друкарня DPI
12. Greinplast
13. Штори від Тетяни Бобрової
14. Будівельна компанія Благо
15. Alla Catre
16. Малярний Дім
17. Пекарський центр
18. Moris Group
19. Галерея Бастіон
20. SoftJourn
21. Любава Майстерня української вишивки
22. Chernikova
23. Реклама Центр
24. Urban Space 100
25. Відділ Управління культури Міськвоконком
Меценати:
1. Віктор Левицький 2000 грн
2. Ігор Підручний 100 дол
3. Андрій Кузнєцов 1000 грн
4. Андрій та Анна Чернікови 500 дол
5. Назар Максимів 700 грн
6. Інкогніто 150 дол
7. Інкогніто 100 дол
8. Інкогніто 200 грн
9. Олександр Бубен 6000 грн
10. Ігор Крицак 500 грн
11. Світлана та Олександр Оришки 100 євро
12. Надія 1000 грн

.
Проект «Вивіски»
●

Розроблено макет вивіски магазину “Сахара” на вулиці Михайла Грушевського
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●

Розроблено макет вивіски кафе “Чанахи” на вулиці Січових Стрільців

Зйомка фото та відео
●

Зйомка фотозвітів та меню для Urban Space 100

● Відеозйомка ролика з партнером “Версаль”
VERSAL | Топ 50 найпрогресивніших компаній Івано-Франківська
●

Відеозйомка відеороликів протягом проведення артрезиденції Павла Альтгамера

До нас їде Альтгамер
ЗОЛОТИЙ ВЕЛОСИПЕД
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ЗОЛОТІ БОРДЮРИ
ЗОЛОТІ ЗУБИ
ЗОЛОТІ ПРЯМОКУТНИКИ
До нас приїхав Альтгамер!
Відкриття конгресу рисувальників Павела Альтгамера в Івано-Франківську
Конґрес рисувальників в Івано-Франківську. День третій
Конґрес рисувальників в Івано-Франківську. День четвертий

Міжнародний архітектурний конкурс «Місто дружнє до дітей»







Реєстрації на конкурс завершились з результатом 685-ти реєстрацій з 75-ти країн світу;
На конкурс надійшло 82 проекти з 28-ми країн світу, два з яких дискваліфіковано та один — поза
конкурсом (через спізнення);
Незалежним міжнародним журі з шести країн світу проведено два тури голосування та визначено
переможців;
За травень сайт child-friendly.org відвідало 2254 нових користувачів;
Призовий фонд конкурсу та організаційні витрати закрито з коштів партнерів та меценатів (деталі на
сайті child-friendly.org);
Здійснено підготовку до виставку на пл. Міцкевича

Проект «Грюнвальдьска»


Триває фотограметрична зйомка будівель вулиці.

Гарячий спорт








Підготовка до першого в Україні «Спорт Фестивалю 40»
https://www.facebook.com/groups/hotsport40/
Пошук учасників
Пошук партнерів
Запрошення гостей, віп-спортсменів
Організація майданчиків на подію
Більше тут http://sportfest40.com/




31.05
Спекотні танці провели фотосесію, де показали танцююче місто

Просування візуального стилю Івано-Франківська


Продовжується проект «Франківські експедиції» з прапором з логотипом міста. Цього разу франківці
побували в Берліні, Німеччина.

Робота з партнерами


Налагоджено співпрацю з 5-ма новими партнерами:
 Генеральний партнер – Готель «Надія»;
 Партнер – будівельна компанія «Європейські будівельні технолгії»;
 Партнер – кав’ярня «Профітролі»;
 Нотаріальний партнер – нотаріус Юрчак О.В.
 Спонсор – «Арс Салон Краси»
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Медіа підтримка



Телеканал «Інтер» зняв сюжет про проект Мистецької резиденції «Конґрес рисувальників», який
проходив 12-20 травня 2015 р. за участі Павела Альтгамера: http://podrobnosti.ua/2034916-hudozhniki-uvano-frankvsku-peretvorili-gotel-na-mistetsku-rezidentsju.html
Також у травні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:

Телебачення і радіо
1

ТРК "Вежа"

2

ТБ "24 канал"

3

ТРК "РАІ"

4

ОДТРК ІФ

5

Телеканал "Третя
Студія"

6

ТРК Вежа

7

ОДТРК ІФ

8

Телеканал "ZIK"

9

Телеканал "Третя
Студія"

10 ТБ "Галичина"
11 ТБ "24 канал"
12 Телеканал "Інтер"

13 ТРК "Вежа"
14 ТРК "РАІ"
15 ТРК "Вежа"

16 ТБ "24 канал"

06.05.15 Формат без формату
https://www.youtube.com/watch?v=2YqJpP-rEvk
06.05.15 Днями в Івано-Франківську стартує перша масштабна "Мистецька резиденція"
https://www.youtube.com/watch?v=p20HUR0m5VE
06.05.15 Мистецька резиденція
https://www.youtube.com/watch?v=EgtXhkxUwXE
06.05.15 Мистецька резиденція
https://www.youtube.com/watch?v=Gz5V2YJO4HM
07.05.15 До нас їде Альтгамер!
https://www.youtube.com/watch?v=M2RHuxVFIVg
07.05.15 Місто дружнє до дітей
https://www.youtube.com/watch?v=lj7MFJirhMw&feature=youtu.be
12.05.15 В готелі "Дністер" відкрили Мистецьку резиденцію
https://www.youtube.com/watch?v=MOSnMttyK6Y
12.05.15 В Івано-Франківську стіни готелю розмалювали емоційними картинами
http://zik.ua/ua/news/2015/05/12/v_ivanofrankivsku_stiny_gotelyu_rozmalyuvaly_em
otsiynymy_kartynamy_589002
Альтгамер приїхав! В Івано-Франківську відкрилась перша мистецька
13.05.15 резиденція
https://www.youtube.com/watch?v=5euJV0d6qfs
13.05.15 МИСТЕЦЬКА РЕЗИДЕНЦІЯ
https://www.youtube.com/watch?v=PcW9GOnp37A
13.05.15 До Мистецької резиденції долучилися гравці НФК "Ураган"
https://www.youtube.com/watch?v=Urk82n964Gw
18.05.15 Художники у Івано-Франківську перетворили готель на Мистецьку резиденцію
http://podrobnosti.ua/2034916-hudozhniki-u-vano-frankvsku-peretvorili-gotel-namistetsku-rezidentsju.html
20.02.15 “Конгрес рисувальників” в Івано-Франківську добіг кінця
http://www.vezha.org/kongres-rysuvalnykiv-v-ivano-frankivsku-dobig-kintsya-foto/
28.05.15 Івано-Франківськ - велосипедне місто
https://www.youtube.com/watch?v=T3BIccnNYyo
28.05.15 Велорух у місті
https://www.youtube.com/watch?list=PLynZARSlm_6iHiptZOOmPxQ8szIWycHrA&v
=lc7oJ0sfXbs
Активісти "Теплого міста" представили результати дослідження велоруху в
29.05.15 Івано-Франківську
https://www.youtube.com/watch?v=eYlWxEPzJ9E

Газети та інтернет-ЗМІ
1

Газета "Галицький
Кореспондент"

2

Інтернет-видання
"Курс"

3

Інтернет-видання
"Платформа"

06.05.15 До Франківська їде Павел Альтгамер
http://gk-press.if.ua/node/21056
06.05.15 "Мистецька резиденція" в Івано-Франківську готова до відкриття
http://kurs.if.ua/news/mystetska_rezydentsiya_v_ivanofrankivsku_gotova_do_vidkr
yttya_18517.html
08.05.15 Мистецька резиденція в Івано-Франківську
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4

Газета "Репортер"

5

Інтернет-видання
"Платформа"

6

Газета "Галицький
Кореспондент"

7

Ітернет-видання "Art
Ukraine"

8

ТРК "Вежа"

9

Газета "Репортер"

Інтенет-видання
10 "HeyEvent"
Інтернет-видання
11 "ПРО"
Інтернет-видання
12 "Стик"
Інтернет-видання
13 "Фіртка"
Інтернет-видання
14 "Курс"
Інтернет-видання
15 "Курс"
Інтернет-видання
"Типовий Івано16 Франківськ"
Інтернет-видання
17 "Галка"
Інтернет-видання
18 "Вікна"
Інтернет-видання
19 "Галка"

Інтернет-видання
20 "Стик"

http://platfor.ma/art/mystetska-residenciya-u-frankivsku/#
08.05.15 Франківськ готується до спортмарафону. Усі деталі — в одній статті
http://report.if.ua/lyudy/frankivsk-gotuyetsya-do-sportmarafonu-usi-detali-v-odnijstatti/
12.05.15 Мистецька резиденція в Івано-Франківську
http://platfor.ma/art/mystetska-residenciya-u-frankivsku/
Франківський "Конґрес рисувальників" Альтгамер розпочав фарбами, а не
12.05.15 золотом
http://gk-press.if.ua/node/21228
12.05.15 В Івано-Франківську відбудеться «Конгрес рисувальників»
http://artukraine.com.ua/n/v-ivano-frankivsku-vidbudetsya-kongresrisuvalnikiv/#.VWS24dK8OB0
12.05.15 Просто зараз іванофранківчани долучаються до “Мистецької резиденції”
http://www.vezha.org/prosto-zaraz-ivanofrankivchany-doluchayutsya-domystetskoyi-rezydentsiyi-foto/
Нарешті приїхав. У Франківську Павел Альтгамер відкрив «Конгрес
12.05.15 рисувальників»
http://report.if.ua/lyudy/nareshti-pryyihav-u-frankivsku-pavel-altgamer-vidkryvkongres-rysuvalnykiv/
12.05.15 Мистецька резиденція в Івано-Франківську стартує 11 травня
http://heyevent.com/event/ovle3tdkzziuca/12.05.15 В Івано-Франківську пройде «Мистецька резиденція»
http://i-pro.kiev.ua/content/v-ivano-frankivsku-proide-%C2%ABmistetskarezidentsiya%C2%BB
12.05.15 Десятки франківців розмалювали готель "Дністер" разом із Альтгамером
http://styknews.info/novyny/kultura/2015/05/12/desiatky-frankivtsiv-rozmaliuvalygotel-dnister-razom-iz-altgamerom-foto
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ЗАПУСТИЛИ АРТ-ПРОСТІР ДОВГООЧІКУВАНОЇ
13.05.15 «МИСТЕЦЬКОЇ РЕЗИДЕНЦІЇ»
http://firtka.if.ua/?action=show&id=76629
Інсталяція і скульптури: Конгрес рисувальників у Франківську замість Павела
13.05.15 Альтгамера очолить художник Ярема Стецик
http://kurs.if.ua/news/kongres_rysuvalnykiv_u_frankivsku_ocholyt_hudozhnyk_yare
ma_stetsyk_18903.html
15.05.15 Ярема Стецик провів майстер-клас для діток у Мистецькій резиденції
http://kurs.if.ua/news/yarema_stetsyk_proviv_maysterklas_dlya_ditok_u_mystetski
y_rezydentsii_19009.html
15.05.15 У Мистецькій резиденції сьогодні малювали франківські дошкільнята
http://typical.if.ua/u-mystetskij-rezydentsiji-sohodni-malyuvaly-frankivskidoshkilnyata-foto/
У конкурсі проектів дитячого простору у Франківську взяли участь 685 авторів
16.05.15 з 70 країн світу
http://www.galka.if.ua/u-konkursi-proektiv-dityachogo-prostoru-u-frankivsku-vzyalouchast-685-avtoriv-z-70-krayin-svitu/
Боєць АТО із паралізованими руками у Мистецькій резиденції в Івано16.05.15 Франківську намалював Герб
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/05/16/34297/view
Сучасне мистецтво – не лише схід сонця: Рафал Жвірек презентував
17.05.15 іванофранківцям творчі експерименти команди «Конґресу рисувальників»
http://www.galka.if.ua/suchasne-mistetstvo-ne-lishe-shid-sontsya-rafal-zhvirekprezentuvav-ivanofrankivtsyam-tvorchi-eksperimenti-komandi-kongresurisuvalnikiv-foto/
18.05.15 У мережі відзвітувалися за шостий день мистецької резиденції
http://styknews.info/novyny/kultura/2015/05/18/u-merezhi-vidzvituvalysia-zashostyi-den-mystetskoi-rezydentsii
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19.05.15 Лілія Гоголь. Для чого Івано-Франківську Арт-резиденція?
http://versal.media/persons/persona-tyzhnya-liliya-gogol-shho-potribno-dlya-artrezydentsiyi/
20.02.15 Павел АЛЬТГАМЕР: „Дозвольте собі бути, як діти“
http://www.gk-press.if.ua/node/21481
Довкола Конгресу рисувальників: що думають про це охоронець, мати,
21.05.15 чергова і художники
http://ufra.com.ua/dumky/483-dovkola-kongresu-rysuvalnykiv.html
21.05.15 Ukraine Has Got Its First Community Backed Restaurant. And It’s Delicious!
http://www.novaeuropa.travel/uraban-space-100-ivano-frankivsk-ukraine/
22.05.15 Для франківських дітей – з усього світу
http://gk-press.if.ua/node/21560
В Івано-Франківську успішно відбулась перша хвиля дослідження велоруху у
22.05.15 місті
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/05/22/v-ivano-frankivsku-uspishnovidbulas-persha-khvylia-doslidzhennia-velorukh
23.05.15 В мережі з'явився перший відеозвіт з "Конгресу рисувальників"
http://kurs.if.ua/news/v_merezhi_zyavyvsya_pershyy_zvit_z_kongresu_rysuvalnyki
v_19442.html
26.05.15 МІСЬКІ АМБІЦІЇ: АЛЬТГАМЕР У ФРАНКІВСЬКУ
http://www.korydor.in.ua/ua/cool-economix/althamer-u-frankivsku.html
28.05.15 Диявол на Конгресі рисувальників та «Правий сектор»
http://gk-press.if.ua/node/21725
“Тепле Місто” публікує заяву щодо конфлікту навколо Конґресу рисувальників
28.05.15 у Франківську
http://report.if.ua/lyudy/teple-misto-publikuye-zayavu-shchodo-konfliktu-navkolokon%D2%91resu-rysuvalnykiv-u-frankivsku/
Активісти “Теплого міста” розповіли про результати досліджень велоруху у
28.05.15 Франківську
http://report.if.ua/lyudy/aktyvisty-teplogo-mista-rozpovily-pro-rezultaty-doslidzhenveloruhu-u-frankivsku/
28.05.15 Велорух в Івано-Франківську: цікавинки дослідження
http://versii.if.ua/novunu/veloruh-v-ivano-frankivsku-tsikavinki-doslidzhennya/
Велосипед для франківців – це насамперед засіб пересування, – результати
28.05.15 дослідження велоруху у місті
http://www.galka.if.ua/velosiped-dlya-frankivtsiv-tse-nasampered-zasibperesuvannya-rezultati-doslidzhennya-veloruhu-u-misti/
Близько 90% велосипедистів у Франківську – чоловіки середнього віку і старші
28.05.15 на простих велосипедах
http://kurs.if.ua/news/blyzko_90_velosypedystiv_u_frankivsku__choloviky_seredno
go_viku_i_starshe_na_prostyh_velosypedah_19729.html
28.05.15 Велорух в Івано-Франківську: цікавинки дослідження
http://gk-press.if.ua/node/21716
28.05.15 В Івано-Франківську оприлюднили дані дослідження велосипедного руху міста
http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-oprylyudnyly-dani-doslidzhennyavelosypednoho-ruhu-mista-foto/
28.05.15 В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ТІЛЬКИ 7% ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ЖІНКИ
http://firtka.if.ua/?action=show&id=77897
«У Франківську немає жодної велодоріжки та велосмуги», – громадський
28.05.15 активіст
http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-nemaye-zhodnoyi-velodorizhki-ta-velosmugigromadskiy-aktivist/
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Три загрози Франківську втратити свою архітектурну індивідуальність: головне
29.05.15 – не мовчати, – Лариса Поліщук
http://kurs.if.ua/news/try_zagrozy_frankivsku_vtratyty_arhitekturnu_indyvidualnist_s
taly_praktykuyutsya__lyudmyla_polishchuk_19832.html
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