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Вона для людей, що працюють у галузі культури пере
важно з візуальним мистецтвом, але не тільки. Завдання
цієї книги — показати залаштунки культурного проєкту,
аби зробити вас більш конкурентоспроможними як грав
ців культурної індустрії. Хочу вірити, що моя праця стане
корисним інструментом для тих, хто не знайшов відпові
дей на актуальні фахові питання у вишах, де викладають
культурний менеджмент, або на курсах з керування куль
турними проєктами.
Менеджменту культури я присвятила дванадцять років,
і досвід моєї команди унікальний. Ми розробили алго
ритми, яких не було в нашій країні: чимало відомого у
світовому культурному менеджменті ми в Україні робили
вперше, адаптуючи для вітчизняних реалій. Тут ця індус
трія тільки формувалася. Ми діяли, мов першопрохідці,
та вчилися на своїх помилках, яких, сподіваюся, допомо
жемо уникнути вам.
Для мене все почалося 2009 року з невеликої попапвис
тавки у просторі недобудованого магазину — ми
створили її з чистого натхнення. На момент друку книги
наша команда вже провела понад сімсот подій, зокре
ма сотні виставок, десятки художніх конкурсів та інших
заходів — від фестивалю сучасної скульптури до кола
борацій із бізнесом у публічному просторі. Про те, як
зробити культурний проєкт від початку до кінця, і йдеть
ся в цій книзі.
Я також розповім про те, чому креативність важлива і як
ми застосовуємо цей актив у роботі Port.agency. Про те,
як займатися підприємництвом у культурі, щоб це було
цікаво і вигідно. Про етапи створення культурного про
єкту й цикли взаємодії зі спонсорами та партнерами.
Крок за кроком: від ідеї та написання концепції до обслу
говування виставки чи фестивалю після відкриття.
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Ідеї в цій книзі ґрунтуються як на аналізі
світових прикладів, здатних мотивувати вас,
так і на досвіді агенції Port.agency. Крізь
призму нашого досвіду я показую, як втілити
культурний проєкт в українському контексті.
Але головне, що мені хотілося б закласти
в цю книгу, — це натхнення. Нехай воно стане
імпульсом, що допоможе створити проєкт
вашої мрії.
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ЧОМУ Я ПИШУ КНИГУ
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Як склалося, що мистецтво в моєму житті посідає таке
важливе місце? У 1990 році мені виповнилося сім. Це був
занепад Радянського Союзу. Культурний контекст, у яко
му я зростала, відрізнявся від нинішнього. Тоді культура
була підпорядкована пропаганді. У моєму місті працю
вали державні музеї, театри, філармонії, цирк. З нагоди
свят відбувалися номенклатурні заходи. Але не було при
ватних ініціатив (крім підпільних), і культурний розвиток,
як уся економіка, був плановим, регламентованим.
Сьогодні я бачу чимало низових ініціатив і проєктів, що
змінюють культуру. І хоча ми всередині індустрії часто
скаржимося на те, що в культурі все кепсько, варто по
вернутися на три десятиліття, щоб оцінити, наскільки
швидко відбулися позитивні зміни. Сьогодні з’явилися
простори та проєкти, що змінюють якість дозвілля міс
тян. Щодня відбуваються концерти, лекції, виставки. В ін
дустрії мистецтва з’явився вільний ринок. Український
кінематограф здобуває міжнародні нагороди на кшталт
Кришталевого ведмедя «Берлінале», рекламні агенції —
«Каннських левів», а дизайнери — премії рівня Red Dot.
Українська культурна індустрія пройшла чималий шлях.
І я тішуся тим, що долучилася до цих змін.
Я часто думаю про те, чому вибрала керування культур
ними проєктами за фах. Що вплинуло на цей вибір? Пер
ше, що можу згадати: батьки завжди підтримували мої
творчі пориви. Звісно, якщо не йшлося про реконструк
цію манікюрними ножицями маминої нової сукні. Я малю
вала, грала на піаніно, співала, шила одяг спочатку для
ляльок, а потім для себе. Загалом була творчою дитиною.
Я часто брала в мами велику цукрову вазу та носила її на
голові. Цукрова ваза — мем повоєнної епохи та наступ
ного радянського покоління. Це плетена гачком із білих
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котушкових ниток ажурна форма, яку занурюють у цук
рову воду — і вона застигає. У ній можна зберігати сухі
квіти. А ще її можна спробувати з’їсти, бо вона солод
ка. Вазу я носила на голові не знічев’я. Це був мій спо
сіб торкнутися прекрасної епохи — XIX століття. Мене
чарували написані Карлом Брюлловим портрети дам із
високими зачісками та феєричними капелюхами. Моїм
феєричним капелюхом була цукрова ваза. Мене щойно
поголили, тож із цукровою вазою на лисій голові я була
схожа на героїню Брюллова. Ну, майже.
Тато був фотографом-любителем і багато знімав сім’ю,
а потім ми разом проявляли плівки в темній ванній кімна
ті. Вдома лежали альбоми Третьяковки та листівки з Во
ронцовського палацу. Я годинами розглядала їх і уявляла
себе в сукнях з кринолінами на палацових сходах. Сотні
картин українських, російських і європейських майстрів
на сторінках альбому, який я затерла до дірок. Напевно,
я багато дивилась на мистецтво, тому й полюбила його.
Однак і мама віртуозно малювала. Гадаю, саме вона при
щепила мені цей інтерес.

Я вірю, що виховання та середовище —
захоплення близьких людей — вплинули на те,
що мистецтво стало моїм фахом. Своя історія
взаємодії з мистецтвом, коли воно вражало,
надихало та позначилося на формуванні
особистості, є в кожного.
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Я багато подорожую та відвідую виставки сучасного
мистецтва. Спочатку я на ньому не розумілася, але мене
приваблювала атмосфера загадковості та мінімалізм вис
тавкових просторів. І те, що ці місця були наче для обра
них — а мені хотілося опинитися серед таких.
Перший усвідомлений крок у професії я зробила, всту
пивши на короткі курси фотографії в Лондоні 2007 року.
Попередні сімнадцять років я не займалася мистецтвом,
але воно завжди було в моєму житті.
У Лондоні зрозуміла, що знаною на весь світ фотогра
финею не стану, проте мене захопила історія мистецтва,
і я вирішила, що, ймовірно, зможу бути однією з цих му
зейних кураторок, які працюють в ідеальних білих залах,
розвішуючи та розставляючи твори мистецтва. Вирішила
я так, бо мені вдавалося організовувати людей, процеси,
події — наприклад, подорожі.
Виявилося, що артменеджмент — це навіть більше, ніж
навколосвітня подорож. Наступного року я вступила до
коледжу Christie’s Education на спеціальність «Куратор
ство й аукціонна справа». Відтоді кожен мій день пов’я
заний з мистецтвом. Я маю фах, про який мріяла, хоч і не
завжди працюю в ідеальних музейних залах.

Сьогодні я займаюся підприємництвом у
культурі. Роблю культурні проєкти зі своєю
командою — Port.agency.
2009 року, коли я тільки починала працювати в Киє
ві, кураторство в Україні було не надто популярне.
Пам’ятаю, щойно повернулася з Лондона та намагалася
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знайти роботу: гуглила слово «куратор», сподіваючись,
що якийсь музей чекає саме на мене. Google повідомив,
що потрібні куратори будівництва.
Ще тринадцять років тому не було курсів про те, як управ
лятися з мистецтвом, якщо ти сам не митець, асоціацій,
консультацій, лекцій і всього того, чим сьогодні культур
ний ландшафт переповнений. Кожен, хто хотів займатися
мистецтвом і культурою, був сам-один. Я нікого не знала
в галузі, у мене не було досвіду та розуміння, куди рухати
ся. Я та мої сучасники самі прокладали цей шлях.
У двохтисячних у Києві було кілька інституцій нового фор
мату на кшталт PinchukArtCentre та «Мистецького Арсена
лу», галерей і музеїв, зо два десятки незалежних курато
рів, які займалися мистецтвом системно — не від однієї
поодинокої виставки до іншої, а так, щоби впливати на
культурний пейзаж щодня всупереч умовам господарю
вання, низькій оплаті праці, нерозвиненій індустрії. Саме
ці люди створили підґрунтя для розвитку культурної галу
зі, яка сьогодні налічує сотні інституцій по всій країні.

Усі ці роки я з колегами перевинаходжу
професію культурного менеджера,
пристосовуючи її до українських реалій.
Культурний менеджмент нині викладають в
університетах і на приватних курсах, після
яких можна одразу практикуватися в модній
галереї чи музеї. Чудово, чи не так? І це
відбулося лише впродовж одного десятиліття.
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Я вчилася в коледжі аукціонного дому, і моя зона експерти
зи — візуальне мистецтво. Тож у цій книзі саме про нього.
Це не означає, що досвід такої вузької сфери не можна за
стосувати до решти складників культури. Навпаки, ми по
глянемо на візуальне мистецтво в його взаємодії з модою,
музикою, архітектурою та іншими креативними галузями.
У цій книзі візуальне мистецтво стане вихідною точкою
для того, аби побачити керування культурою в деталях.
Досвід, який мені пощастило набути у взаємодії з мистец
твом, застосовний будь-де, адже він пов’язаний із ме
неджментом процесів, пошуком фінансування, горизон
тальним керуванням, кроссекторальними партнерствами
тощо. В агенції ми керуємо культурними проєктами та
будуємо зв’язки між бізнесом і мистецтвом заради важ
ливих соціальних змін.
Ми в команді часто говоримо про те, що менеджмент
культури — це на 80 % про менеджмент і на 20 % про
культуру. Цю книгу можна назвати біблією артменедже
ра та проводом до дії. Тут я не просто ділюся принципа
ми керування проєктами, а даю конкретні алгоритми.

Утім, саме бекграунд культурного менеджера
є вирішальним. Базові знання культурології,
мистецтвознавства, загальної історії та
філософії важливі навіть там, де, здавалося б,
є тільки менеджмент. Аби їх опанувати,
необов’язково закінчувати коледж: їх може
дати регулярна самоосвіта. Ви мусите добре
знати матеріал, з яким працюєте.
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Обізнаність не просто дає фору в професії,
а й збагачує ваше життя. Мені мистецтво
допомагає критично мислити й об’єктивно
сприймати реальність. Воно робить моє життя
насиченішим. Я розумію та відчуваю гостріше
й усвідомленіше.
Для мене мистецтво — це лінза,
крізь яку я дивлюсь на світ.
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АБИ ЛЕГШЕ ЗРОЗУМІТИ,
ЯК ВЛАШТОВАНА
ІНДУСТРІЯ КУЛЬТУРИ,
МОЖНА РОЗДІЛИТИ
КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС
НА ТРИ ІСТОРИЧНІ
ЕТАПИ1 Й ОКРЕСЛИТИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОЖНОГО З НИХ.
1
Sacco P. L., Ferilli G., Tavano Blessi G.
From Culture 1.0 to Culture 3.0: Three
Socio-Technical Regimes of Social
and Economic Value Creation through
Culture, and Their Impact on European
Cohesion Policies // Sustainability, 2018,
10, 3923.
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ПЕРШИЙ ЕТАП.
КУЛЬТУРА 1.0
Найдавнішою «галереєю мистецтва» донині є печера
Альтаміра в Іспанії. Печера була населеною понад двад
цять тисяч років, а наскельний живопис зберігся завдяки
тому, що колись трапився зсув ґрунту і вхід до неї засипа
ло. Найдревнішому малюнку в Альтамірі 38 000 років —
поки що його атрибутують як абстрактний символ. Далі
за часом йдуть відбитки долонь і контур коня, створені
приблизно у 22-му тисячолітті до нашої ери, а потім —
зафарбовані зображення бізонів (14 500 років до нашої
ери). Багато віків печера стояла законсервованою, тому
коли в середині XIX століття її досліджував іспанський
натураліст Марселіно Санс де Саутуола, вона була в чу
довому стані. Поки де Саутуола вивчав гірську породу
в глибині печери, малюнки знайшла його дочка, яка ба
вилася поруч. Розповідають, що, побачивши малюнки,
дівчинка вигукнула: «Бики, бики, намальовані бики!» (на
справді це бізони).
Опинившись у печері з наскельними малюнками, ми мо
жемо відчути зв’язок із предками, пофантазувати про
їхнє життя, уявити, що вони їли, як виховували дітей і як,
власне, полювали на бізонів.
На стіні печери зображені тварини на бігу. Прадавні ма
ляри — їх було, імовірно, кілька десятків поколінь — хо
тіли не просто намалювати бізонів. Вони прагли показати
рух, красу стада, злитого в єдиний потік. Стіни печери
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