ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА СЕРПЕНЬ 2015 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи «Тепле Місто»
 З 31 серпня протягом трьох днів управлінська команда провела стратегічну сесію з
Сергієм Фіцаком, на якій були опрацьовані та визначені основні цілі, фокус команди та
задачі на найближчий рік роботи. Основна мета – це запуск кампанії від платформи
«Тепле Місто» міні грантів для малих організацій та мешканців міста для активізації та
підвищення їхньої активності у суспільному житті міста. Офіційна презентація цієї
програми запланована на другу половину вересня 2015 р. Також було визначено, як
кожен член команди працює над досягнення спільної мети організації.
Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом липня у ресторані відбулося 15 подій (презентації, лекції, форуми, кінопокази)
а різні тематики: велорух, бізнес, подорожі, культура, міжкультурний обмін, література,
акустичні вечори.

Urban Space Radio
 У серпні до команди долучився керівник проекту та програмний директор Urban Space
Radio. Ним став Тарас Малий.
 Були підготовлені два основних документа роботи радіо: інформаційна та редакційна
політики.
 Тривала підготовка до кампанії зі збору коштів на всеукраїнському спільнокошті «Велика
Ідея», що запускається 3 вересня. Необхідно буде зібрати 150000 грн. на створення та
облаштування скляної радіостудії.
 Продовжується робота над ескізами радіостудії, яка буде інтегрована у простір Urban
Space 100.
 Продовжується пошук радіоведучих.
Теплий Арт: розвиток культури
 З 17 до 23 серпня проходила друга сесія Мистецької резиденції, організованої спільно з
проектом Франківський вуличний малюнок. Резидентом став Хорхе Помар,
аргентинський ґрафіті художник (працює під псевдонімом AMOR), який живе та працює
в Буенос-Айресі та є активним учасником багатьох мистецьких фестивалів світу. Проект
профінансований громадським рестораном Urban Space 100.
 Протягом тижня Хорхе створив 2 роботи у різних локаціях міста. Серія створених
муралів (настінних малюнків) – це віддзеркалення уявлень художника про українське
сьогодення. На вул. Курінного Чорноти 2/2 бачимо зріз суспільства, створений
стороннім спостерігачем, а на стінах дитячої лікарні, що на вул. Чорновола 44 – образи
тварин і рослин через призму сприйняття і стилю художника, які зрозумілі дітям.
 Приїзд художника створив резонанс в мистецькому житті Івано-Франківська та збагатив
місто серією вуличних мистецьких об’єктів. Фото другої мистецької резиденції:
https://goo.gl/uFaFGN
 18 серпня проведено відкриту зустріч та показ документального фільму художника
AMOR. Містяни мали нагоду поспілкуватися і дізнатися більше про художника та його
творчість і проект в цілому. Залучення аудиторії – 50 осіб. Подія отримала широке
висвітлення в ЗМІ. Фото з події, автор Василь Гошовський https://goo.gl/nSvNiH
 Проведена підсумкова зустріч в Urban Space 100 зі співорганізатором резиденції, на якій
відбулась презентація відео з процесу малювання, а також роз’яснення та обговорення
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створених резидентом муралів. Залучення аудиторії – 30 осіб. Фільм про роботу Хорхе
Помара можна подивитися за посиланням: https://goo.gl/jjDFtn
Гарячий спорт
 У рамках відкриття сезону підготовки до другого Франківського півмарафону (Frankivsk
Half Marathon’15) 2 серпня було проведено «Любительський забіг у піжамах та банних
халатах». Взяло участь 100 бігунів, які пробігли 3 км у піжамах. Партнерами події
виступили спортивний клуб «Альянс» та фабрика м’яких меблів «Франкоф». Подія
отримала широке висвітлення в інтернеті.
 30 серпня 15 відбувся забіг «Sint Color Run». Це – другий кольоровий забіг із
використанням спеціальних порошкових фарб, під час якого бігуни-учасники
«фарбували» небо в жовто-блакитний колір. Загалом взяло участь 130 бігунів, які
пробігли 3 км в супроводі байкер-клубу «Wild Bikers». Партнерами події виступили
спортивний клуб «Альянс» та «СІНТ-Майстер».
 У серпні відбувся запуск фірмового стилю до Frankivsk Half Marathon’15. Розробники
фірмового стилю стала івано-франківська студія брендінгу «Вrendari»:
https://www.facebook.com/halfmarathon.if
Просування візуального стилю Івано-Франківська
 У серпні франківці поповнили серію «Франківських експедицій» фотографіями з 11
країн: Ірландії, Швейцарії, Польщі, Італії, Чорногорії, Хорватії, Сербії, Угорщини,
Словенії, Австрії та Румунії.
Робота з партнерами
 Налагоджено співпрацю з новими партнерами:
- Юридична компанія «Moris Group» - генеральний партнер;
- Житлова компанія «Аксіома» - партнер;
- Майстерня «Bukvica» - спонсор;
- Туристична організація «Два дні на Дністрі» - спонсор.
Медіа підтримка
 У серпні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
1

Інтернет-видання
"Курс"

02.08.15

Сьогодні ввечері франківці бігатимуть містом у піжамах

2

Інтернет-видання
"Стик"

02.08.15

3

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

02.08.15

http://kurs.if.ua/news/sogodni_vvecheri_frankivtsi_bigatymut_mistom_u_pizhamah_2
3202.html
З ліжка на пробіжку: у Франківську стартував перший любительський забіг у
піжамах та банних халатах
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/08/02/z-lizhka-na-probizhku-u-frankivskustartuvav-pershyi-liubytelskyi-zabig-uПерший любительский забіг в піжамах

4

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

02.08.15

http://www.blitz.if.ua/news/pershyy-lyubytelskyy-zabig-v-pizhamah.html
В Івано-Франківську стартував забіг у піжамах

5

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"
Інтернет-видання

02.08.15

6

02.08.15

http://www.blitz.if.ua/news/37624
Сьогодні іванофранківці бігатимуть середмістям в піжамах та банних халатах
http://typical.if.ua/sohodni-ivanofrankivtsi-bihatymut-seredmistyam-v-pizhamah-tabannyh-halatah/
Близько сотні іванофранківців пробіглись містом у піжамах і халатах
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7

"Типовий ІваноФранківськ"
Інтернет-видання
"Фіртка"

02.08.15

http://typical.if.ua/blyzko-sotni-ivanofrankivtsiv-probihlys-mistom-u-pizhamah-ihalatah-fotovideo/
Сьогодні іванофранківці бігатимуть середмістям у піжамах
http://firtka.if.ua/?action=show&id=83043
Близько сотні іванофранківців пробіглись містом у піжамах і халатах

8

Інтернет-видання
"Фіртка"

02.08.15

9

Газета "Репортер"

02.08.15

10

Інтернет портал
"telebudka.com.ua"

02.08.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=83106
У Франківську вперше провели піжамний забіг
http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-vpershe-provely-pizhamnyj-zabig/
Посеред Івано-Франківська пройшов забіг у піжамах

02.08.15

http://telebudka.com.ua/ukraine/75770-posered-vano-frankvska-proyshov-zabg-upzhamah.html
Коли піжама - не для сну: десятки франківців бігали містом у нічному вбанні
http://www.galka.if.ua/koli-pizhama-ne-dlya-snu-desyatki-frankivtsiv-bigali-mistomu-nichnomu-vbanni-foto-video/
Сотні франківців пробіглись містом у піжамах

11

Інтернет-видання
"Галка"

12

Інтернет-видання
"Курс"

03.08.15

13

Телеканал "ZIK"

03.08.15

14

Інтернет-видання
"НеМовчу"

03.08.15

http://kurs.if.ua/news/sotni_frankivtsiv_probiglys_mistom_u_pizhamah_23228.html
На вулиці Івано-Франківська увечері вибігли люди в піжамах та банних халатах
http://zik.ua/tv/project/stream/news/16228
Посеред Івано-Франківська пройшов забіг у піжамах

15

ТРК "Вежа"

03.08.15

16

ТРК "РАІ"

03.08.15

17

ТРК "РАІ"

03.08.15

18

ТБ "402 канал"

03.08.15

19

Інтернет-портал
"Сегодня.ua"

03.08.15

http://nemovchu.net/video/sobytija/posered-vano-frank-vska-proishov-zab-g-u-15-0803-09-48-2.html
Забіг у піжамах
https://www.youtube.com/watch?v=_12H272vStU
В Івано-Франківську влаштували 3-кілометровий забіг у піжамах
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=13213
Забіг у піжамах
https://www.youtube.com/watch?v=JdqT3sPyRo8
У середмісті Івано-Франківська влаштували перший любительський забіг у
піжамах
https://www.youtube.com/watch?v=duVuWacJDNM
В Івано-Франківську пройшов забіг в піжамах

03.08.15

http://ukr.segodnya.ua/regions/lvov/v-ivano-frankovske-proshel-zabeg-v-pizhamah637381.html
Забіг у піжамах пройшов в Івано-Франківську

20

Інформаційний
портал "znaj.ua"

21

ТРК Україна

03.08.15

22

Телеканал "Інтер"

03.08.15

23

Інтернет-портал
"infoua.org"

03.08.15

http://znaj.ua/news/society/11576/zabig-v-pizhamah-projshov-v-ivanofrankivskuvideo.html
Посеред Івано-Франківська пройшов забіг у піжамах
https://www.youtube.com/watch?v=VwOBflV9vqk
В Івано-Франківську влаштували 3-кілометровий забіг у піжамах
http://podrobnosti.ua/2050570-v-vano-frankvsku-vlashtuvali-3-klometrovij-zabg-upzhamah.html
На вулиці Івано-Франківська увечері вибігли люди в піжамах та банних халатах

24

Інформаційний
портал "nadia.if.ua"

03.08.15

http://infoua.org/news-123554-na-vulytsi-ivano-frankivska-uvecheri-vybigly-lyudy-vpizhamakh-ta-bannykh-khalatakh.html
1-й любительський забіг у піжамах

25

Інтернет-видання
"Версії"

03.08.15

http://www.nadia.if.ua/1-y-lyubitelskiy-zabig-u-pizhamah
Як франківці центром міста у піжамах бігали

26

Інтернет-портал

03.08.15

http://versii.if.ua/novunu/yak-frankivtsi-tsentrom-mista-u-pizhamah-bigali-foto-video/
Посеред Івано-Франківська пройшов забіг у піжамах
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"video.infoua.org"
http://video.infoua.org/video-334353-posered-ivano-frankivska-projshov-zabig-upizhamakh.html
Івано-Франківськом бігала молодь у піжамах

27

Інтернет-видання
"Правда.if.ua"

03.08.15

28

ТК "402 канал"

05.08.15

29

Телеканал "Третя
Студія"

05.08.15

http://pravda.if.ua/news-81622.html
Прикарпатські активісти порівняли вивіски Івано-Франківська та Львова
https://www.youtube.com/watch?v=igdm8RbEy3M&feature=youtu.be
В Івано-Франківську відбувся перший забіг у піжамах

30

Телеканал ZIK

05.08.15

https://www.youtube.com/watch?v=55Gc0dSbszY
В Івано-Франківську відбувся забіг у спальному одязі

31

Журнал "Версаль"

07.08.15

32

Газета "Репортер"

07.08.15

https://www.youtube.com/watch?v=d2-RpaTsorg&feature=youtu.be
Чому провалився Танець Міста і як це виправити? Ідеолог «Спекотних Танців»
Ігор Крицак відкриває подробиці
http://versal.media/chomu-provalyvsya-tanets-mista-i-yak-tse-vypravyty-ideologspekotnyh-tantsiv-igor-krytsak-vidkryvaye-podrobytsi/
Чому в сусіда краще? Львів VS Івано-Франківськ

33

Інтернет-видання
"Inspired"

09.08.15

http://report.if.ua/gazeta/poglyad/chomu-v-susida-krashche-lviv-vs-ivano-frankivsk/
Якщо радіо, то Urban Space Radio!

34

Інтернет-видання
"Фіртка"

11.08.15

http://inspired.com.ua/news/urban-space-radio/
Аргентинець намалює перший мурал у відкритому просторі Івано-Франківська

35

Інтернет-видання
"Галка"

11.08.15

36

Інтернет-портал
"The Chernivtsi
Times"

11.08.15

37

Інтернет-видання
"Стик"

12.08.15

38

Газета "Репортер"

12.08.15

39

Інтернет-видання
"Галка"

12.08.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=83784
До Франківська їде аргетинський ґрафіті-художник Хорхе Помар – в місті
з’явиться перший мурал
http://www.galka.if.ua/do-frankivska-yide-argetinskiy-grafiti-hudozhnik-horhe-pomarv-misti-z-yavitsya-pershiy-mural/
Франківці запросили аргентинця, щоб розмалював у місті стіни

http://times.cv.ua/2015/08/11/frankivtsi-zaprosyly-arhentyntsya-schob-rozmalyuvavjim-stiny/
Аргентинський художник перетворить будівлю підстанції обленерго на вул.
Курінного Чорноти на витвір мурал-арту
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/08/12/argentynskyi-khudozhnyk-peretvorytbudivliu-pidstantsii-oblenergo-na-vul-k
Аргентинський художник розмалює у Франківську підстанцію обленерго
http://report.if.ua/lyudy/argentynskyj-hudozhnyk-rozmalyuye-u-frankivskupidstanciyu-oblenergo/
Перший мурал в Франківську від аргентинця з’явиться на підстанції обленерго
http://www.galka.if.ua/pershiy-mural-v-frankivsku-vid-argentintsya-z-yavitsya-napidstantsiyi-oblenergo/
Аргентинський художник розмалює підстанцію обленерго
http://www.oe.if.ua/showarticle.php?id=3244

ПАТ
"Прикарпаттяоблене
рго"
Інтернет-портал
"Франківчани"

12.08.15

42

ТРК "РАІ"

13.08.15

43

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

17.08.15

Арґентинський ґрафіті-художник намалює в Івано-Франківську перший мурал
http://frankivchany.if.ua/zhittya/17944-argentynskyi-grafiti-khudozhnyk-namaliuie-vivano-frankivsku-pershyi-mural
Аргентинський художник перетворить будівлю підстанції обленерго на витвір
мурал-арту
http://www.trkrai.com/?page=post&m0prm=19&showItem=13476
У Франківську запустили унікальний проект – радіо-кафе

44

ТБ "24 канал"

17.08.15

http://www.blitz.if.ua/news/38450
В Україні запустили унікальний проект – радіо-кафе

40

41

12.08.15
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45

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

18.08.15

46

Інтернет-видання
"Курс"

18.08.15

47

Телеканал "ZIK"

18.08.15

48

Інтернет-видання
"Фіртка"

18.08.15

49

Інтернет-видання
"Фіртка"

18.08.15

50

Інтернет-видання
"Версії"

18.08.15

51

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

18.08.15

52

Газета "Репортер"

18.08.15

53

Газета "Репортер"

18.08.15

54

Інтернет-видання
"Галка"

18.08.15

55

Інтернет-видання
"UAZMI"

18.08.15

56

ТРК "РАІ"

18.08.15

57

Інтернет-портал
"znaj.ua"

19.08.15

58

ТК "402 канал"

19.08.15

59

Інтернет-видання
"Вікна"

19.08.15

60

Інтернет-видання
"Паралелі"

19.08.15

61

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

19.08.15

62

Телеканал "Третя
Студія"

21.08.15

http://24tv.ua/news/showNews.do?v_ukrayini_zapustili_unikalniy_proekt radiokafe
&objectId=603116
Аргентинський художник намалював в Івано-Франківську мурал з діаграмамипіцами
http://www.blitz.if.ua/news/38513
Аргентинський художник розмальовує будинки у Франківську
http://kurs.if.ua/news/argentynskyy_hudozhnyk_rozmalovuie_budynky_u_frankivskuf
oto_24171.html
Аргентинський художник намалював в Івано-Франківську мурал з діаграмамипіцами
http://zik.ua/ua/news/2015/08/18/argentynskyy_hudozhnyk_namalyuvav_v_ivanofrank
ivsku_mural_z_diagramamypitsamy_617235
Сьогодні франківчани матимуть можливість зустрітися з арґентинським ґрафітіхудожником Хорхе Помаром
http://firtka.if.ua/?action=show&id=84362
Аргентинський художник намалював в Івано-Франківську мурал з діаграмамипіцами
http://firtka.if.ua/?action=show&id=84455
Аргентинський художник намалював в Івано-Франківську мурал з діаграмамипіцами
http://versii.if.ua/novunu/argentinskiy-hudozhnik-namalyuvav-v-ivano-frankivskumural/
Аргентинський художник намалював в Івано-Франківську мурал з діаграмамипіцами
http://typical.if.ua/arhentynskyj-hudozhnyk-namalyuvav-v-ivano-frankivsku-mural-zdiahramamy-pitsamy-video/
Графіті-художник Хорхе Помар приїхав до Франківська, щоб намалювати
перший мурал у відкритому просторі міста
http://report.if.ua/rozvagy/do-ivano-frankivska-yide-ar%D2%91entynskyj%D2%91rafiti-hudozhnyk-horhe-pomar/
Аргентинський художник Хорхе Помар намалював у Франківську мурал з
діаграмами – зобразивши так ситуацію в країні
http://report.if.ua/rozvagy/argentynskyj-hudozhnyk-horhe-pomar-namalyuvav-ufrankivsku-mural-z-diagramamy-zobrazyvshy-tak-sytuaciyu-v-krayini-video/
Аргентинський художник у Франківську намалював діаграму, яка відобразить
ситуацію в Україні
http://www.galka.if.ua/argentinskiy-hudozhnik-u-frankivsku-namalyuvav-diagramuyaka-vidobrazit-situatsiyu-v-ukrayini-video/
Аргентинський художник намалював в Івано-Франківську мурал з діаграмамипіцами
http://uazmi.org/article/2223015835641296
Аргентинський художник Хорхе Помар намалював у Франківську мурал з
діаграмами – зобразивши так ситуацію в країні
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=13702&showItem=13612
Аргентинський графітіст прикрашає будинки Франківська
http://znaj.ua/news/society/14028/grafitihudozhnik-iz-argentini-prikrashaye-budinkifrankivska-foto.html
У місті стартував проект "Франківський вуличний малюнок"
https://www.youtube.com/watch?v=tyxrelm-Y24
Художник-графітист з Аргентини не дає себе фотографувати в ІваноФранківську. Хоче, щоб цінували його роботи
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/08/19/38922/view
Аргентинський художник намалював в Івано-Франківську мурал
http://paralleli.if.ua/news/56871.html
В Івано-Франківську аргентинський графіті-художник розмальовує будинки
http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-arhentynskyj-hrafiti-hudozhnyk-rozmalovujebudynky/
Політичний підтекст. Стіни будівель Івано-Франківська розмалює аргентинець
Хорхе Помар.
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63

Інтернет-видання
"Стик"

21.08.15

64

Інтернет-видання
"Фіртка"

21.08.15

65

Інтернет-видання
"Фіртка"

21.08.15

66

Інтернет-видання
"Вікна"

21.08.15

67

ПАТ
"Прикарпаттяоблене
рго"
Інтернет-видання
"Галка"

21.08.15

68

21.08.15

https://www.youtube.com/watch?v=X3l25ngkIM4
В Івано-Франківську ще одним арт-об’єктом стало більше
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/08/21/v-ivano-frankivsku-shche-odnym-artob%E2%80%99iektom-stalo-bilshe
Аргентинський вуличний художник розмалював одну із трансформаторних
підстанцій Франківська
http://firtka.if.ua/?action=show&id=84739
Аргентинець Хорхе Помар у суботу створить спільне вуличне полотно із
прикарпатськими художниками
http://firtka.if.ua/?action=show&id=84744
Аргентинець Хорхе Помар створить спільне вуличне полотно із художниками
Прикарпаття
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/08/21/39042/view
«Живописна» підстанція по-аргентинськи
http://www.oe.if.ua/showarticle.php?id=3257
Як аргентинський митець створював перший мурал в Франківську

Інтернет-портал
"Новини ІваноФранківська"
Інтернет-видання
"Правда"

21.08.15

71

Інтернет-видання
"Курс"

22.08.15

72

Інтернет-видання
"Вікна"

23.08.15

73

Інтернет-видання
"Фіртка"

23.08.15

http://www.galka.if.ua/yak-argentinskiy-mitets-stvoryuvav-pershiy-mural-vfrankivsku-foto/
Аргентинець Хорхе Помар у суботу створить спільне вуличне полотно із
прикарпатськими художниками
http://uanews.if.ua/other/2015/08/21/101887.html
Художники Івано-Франківська, спільно з гостем із Аргентини, розфарбовують
стіну дитячої лікарні
http://pravda.if.ua/news-82802.html
Художники Івано-Франківська, спільно з гостем із Аргентини, розфарбовують
стіну дитячої лікарні
http://kurs.if.ua/news/hudozhnyky_ivanofrankivska_spilno_z_gostem_iz_argentyny_ro
zfarbovuyut_stinu_dytyachoi_likarni_24418.html
Стіна дитячої лікарні стане витвором мистецтва завдяки художникам з ІвноФранківська та Буенос-Айреса
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/08/23/39142/view
В Івано-Франківську художники розфарбовують стіну дитячої лікарні

23.08.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=84825
Другий в місті мурал з’явиться на стіні дитячої лікарні

69

70

74

Інтернет-видання
"Галка"

22.08.15

75

Інтернет-видання
"PLATFORMA"

24.08.15

76

Газета "Репортер"

24.08.15

77

ТК "402 канал"

24.08.15

78

ТРК "РАІ"

24.08.15

79

Інтернет-портал
"Верховина"

24.08.15

80

Інтернет-видання
"Курс"

25.08.15

http://www.galka.if.ua/drugiy-v-misti-mural-z-yavitsya-na-stini-dityachoyi-likarnifoto/
Швейцарская гвардия: урбанист Урс Томанн о том, как он менял Винницу и чему
научит школа CANactions
http://pb.platfor.ma/urs-thomann/
Франківці спільно з художником із Аргентини розфарбували стіну дитячої
лікарні
http://report.if.ua/lyudy/frankivci-spilno-z-hudozhnykom-iz-argentyny-rozfarbuvalystinu-dytyachoyi-likarni/
Впродовж 5-ти днів у Івано-Франківську творив молодий аргентинський митецьмураліст Хорхе Помар
https://www.youtube.com/watch?v=d19JEVQvrVM
Франківські художники із аргентинським гостем розфарбовують дитлікарню
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=13749
Франківські художники із аргентинським гостем розфарбовують дитлікарню
http://verhovyna.org/index.php/using-joomla/extensions/modules/utilitymodules/smart-search?m1prm=4&entry=70&m0prm=2&showItem=13749
Художники Франківська спільно з гостем із Аргентини розмалювали стіну
дитячої лікарні
http://kurs.if.ua/news/hudozhnyky_frankivska_spilno_z_gostem_iz_argentyny_rozmal
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81

Інтернет-видання
"UFRA"

25.08.15

82

Телеканал "ZIK"

25.08.15

83

Інтернет-видання
"Фіртка"

25.08.15

84

Інтернет-видання
"Версії"

25.08.15

yuvaly_stinu_dytyachoi_likarni_foto_24506.html
Художник з Буенос-Айреса Хорхе Амор: «Війна – це бізнес малої групи людей з
великими інтересами»
http://ufra.com.ua/liudy/659-amor_interview.html
Художники з Прикарпаття і Аргентини разом розмалюють стіну дитячої лікарні
http://zik.ua/ua/news/2015/08/25/hudozhnyky_z_prykarpattya_i_argentyny_razom_roz
malyuyut_stinu_dytyachoi_likarni_618887
Впродовж 5-ти днів у ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ творив молодий аргентинський
митець-мураліст Хорхе Помар
http://firtka.if.ua/?action=show&id=84993
Аргентинський митець приїхав творити до Франківська
http://versii.if.ua/novunu/argentinskiy-mitets-priyihav-tvoriti-do-frankivska-foto/
Франківські митці спільно із гостем з Аргентини розмалювали стіну дитячої
лікарні
http://versii.if.ua/novunu/frankivski-mittsi-spilno-iz-gostem-z-argentini-rozmalyuvalistinu-dityachoyi-likarni-foto/
«Війна – це бізнес малої групи людей з великими інтересами», – аргентинський
художник Хорхе Помар у Франківську
http://report.if.ua/lyudy/vijna-ce-biznes-maloyi-grupy-lyudej-z-velykymy-interesamyargentynskyj-hudozhnyk-horhe-pomar-u-frankivsku/
Аргентинський художник Хорхе Помар створює вуличні розписи в ІваноФранківську

85

Інтернет-видання
"Версії"

25.08.15

86

Газета "Репортер"

25.08.15

87

Інтернет-портал
"Афіша
Прикарпаття"

25.08.15

88

ТРК "РАІ"

25.08.15

89

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

26.08.15

90

Центральна Міська
Клінічна Лікарня

26.08.15

http://www.ap.if.ua/index.php?page=2&id=10448
«Війна – це бізнес малої групи людей з великими інтересами», – аргентинський
художник Хорхе Помар у Франківську
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=13784
Художник з Буенос-Айреса Хорхе Амор у Франківську: Війна – це бізнес малої
групи людей з великими інтересами
http://www.blitz.if.ua/news/hudozhnyk-z-buenos-ayresa-horhe-amor-u-frankivskuviyna-ce-biznes-maloi-grupy-lyudey-z-velykymy-interesamy.html
Малюнок на фасаді

26.08.15

http://www.cmkl.if.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=940:201508-26-06-53-35
Піца про війну на трансформаторній будці

91

92

Інтернет-портал
"ZBRUC"
Інтернет-портал
"Новини ІваноФранківська"

26.08.15

Інтернет-портал
"Новини ІваноФранківська"
Інтернет-видання
"Курс"

27.08.15

95

ТРК "Вежа"

27.08.15

96

Газета "Репортер"

28.08.15

97

Інтернет-видання
"Курс"

30.08.15

93

94

27.08.15

http://zbruc.eu/node/40698
Художник з Буенос-Айреса Хорхе Амор у Франківську: Війна – це бізнес малої
групи людей з великими інтересами
http://uanews.if.ua/culture/2015/08/26/102587.html
Художники Івано-Франківська, спільно з гостем із Аргентини, розфарбовують
стіну дитячої лікарні
http://uanews.if.ua/politics/2015/08/27/103001.html
Вуличне мистецтво дозволяє говорити про політику, - учасник "Мистецької
резиденції" у Франківську, аргентинський художник-мураліст Хорхе Помар
http://kurs.if.ua/news/vulychne_mystetstvo_dozvolyaie_govoryty_pro_polityku ucha
snyk_mystetskoi_rezydentsii_u_frankivsku_argentynskyy_hudozhnykmuralist_horhe_
pomar_24676.html
Художники Івано-Франківська, спільно з гостем із Аргентини, розфарбовують
стіну дитячої лікарні
http://www.vezha.org/hudozhnyky-ivano-frankivska-spilno-z-gostem-iz-argentynyrozfarbovuyut-stinu-dytyachoyi-likarni/
Цього року кольоровий забіг для франківців буде у жовто-блакитних фарбах
http://report.if.ua/afisha/cogo-roku-kolorovyj-zabig-dlya-frankivciv-bude-u-zhovtoblakytnyh-farbah/
Франківці пробігли патріотичним кольоровим забігом “Sint Color Run”
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99

Інтернет-видання
"Курс"
Інтернет-видання
"Стик"

30.08.15

http://kurs.if.ua/news/frankivtsi_probigly_patriotychnym_kolorovym_zabigom_sint_c
olor_run_24856.html
Три кілометри кольорового забігу сьогодні пройдуть у національних кольорах

30.08.15

http://kurs.if.ua/news/try_kilometry_kolorovogo_zabigu_sogodni_prysvyatyat_natsion
alniy_symvolitsi_24829.html
Бігуни розфарбували небо над Франківськом у жовто-блакитні кольори

100

Інтернет-видання
"Фіртка"

30.08.15

http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/08/30/biguny-rozfarbuvaly-nebo-nadfrankivskom-u-zhovto-blaktyni-kolory-foto
Сьогодні в Івано-Франківську відбудеться кольоровий патріотичний забіг

101

Газета "Галицький
Кореспондент"

30.08.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=85366
Другий кольоровий забіг у Франківську. Як це було

102

Газета "Галицький
Кореспондент"

30.08.15

http://gk-press.if.ua/drugyj-kolorovyj-zabig-u-frankivsku-yak-tse-bulo/
У Франківську відбувся патріотичний кольоровий забіг “Sint Color Run”

103

104

105

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"
Інтернет-видання
"Галка"

30.08.15

30.08.15

http://gk-press.if.ua/v-frankivsku-vidbuvsya-drugyj-kolorovyj-zabig-sint-color-run/
У Франківську відбувся кольоровий забіг Sint Color Run-2015
http://typical.if.ua/u-frankivsku-vidbuvsya-kolorovyj-zabih-sint-color-run-2015-fotovideo/
Франківськ зафарбували синьо-жовтими барвами

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

30.08.15

http://www.galka.if.ua/frankivsk-zafarbuvali-sino-zhovtimi-barvami-foto/
У Івано-Франківську розпочався кольоровий забіг Sint Color Run
http://www.blitz.if.ua/news/u-ivano-frankivsku-rozpochavsya-kolorovyy-zabig-sintcolor-run.html
30 серпня відбувся кольоровий забіг "Sint Color Run"!!! Море драйву, позитивних
емоцій та незабутніх вражень

106

Інформаційний
портал
"alliance.if.ua"

31.08.15

107

Інформаційний
портал
"myinforms.com"

31.08.15

http://goo.gl/cUNqbP
В Івано-Франківську вже вдруге відбувся кольоровий забіг Sint Color Run…

31.08.15

http://myinforms.com/ru-ua/a/10081734-u-frankvsku-vdbuvsja-kolorovijj-zabg-sintcolor-run-foto--vdeo/
Франківські бігуни розфарбували небо у жовто-блакитні кольори

31.08.15

http://sport.if.ua/athletics/12050.html
Три кілометри кольорового забігу в Івано-Франківську
http://nemovchu.net/video/ukraina-5-kanal/tri-k-lometri-kolorovogo-zab-gu-v-vanofrank-vsku-15-08-31-09-28-4.html
У франківську відбувся кольоровий забіг Sint Color Run-2015

108

109

Інтернет-портал
"sport.if.ua"
Інтернет-видання
"НеМовчу"

110

Інтернет-видання
"Фіртка"

31.08.15

111

ТБ "5 канал"

31.08.15

112

Телеканал "ZIK"

31.08.15

113

ТБ "402 канал"

31.08.15

114

Інтернет-видання
"Версії"

31.08.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=85419
Три кілометри кольорового забігу в Івано-Франківську
https://www.youtube.com/watch?v=Xsf5uimE7ik
Бігуни та байкери Івано-Франківська розфарбували небо над містом у
патріотичні кольори
http://zik.ua/ua/news/2015/08/31/biguny_ta_baykery_ivanofrankivska_rozfarbuvaly_n
ebo_nad_mistom_u_patriotychni_kolory_620428
Останні літні вихідні В Івано-Франківську стали барвистими завдяки "Sint Color
Run"
https://www.youtube.com/watch?v=OgLKDEK9hSs
У Франківську відбувся кольоровий забіг Sint Color Run
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115

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

31.08.15

116

Інтернет-видання
"Фіртка"

31.08.15

117

Газета "Репортер"

31.08.15

http://versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-vidbuvsya-koloroviy-zabig-sint-color-run-fotovideo/
Іванофранківець візьме участь у першій школі урбаністики «CANactions School
for Urban Studies”
http://typical.if.ua/ivanofrankivets-vizme-uchast-u-pershij-shkoli-urbanistykycanactions-school-for-urban-studies/
Іванофранківець візьме участь у першій школі урбаністики "Canactions School
For Urban Studies"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=85443
У Франківську провели патріотичний кольоровий забіг
http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-vidbuvsya-patriotychnyj-kolorovyj-zabigfotoreportazh/
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