
Роз/архівування пост/індустрії 

Школа-резиденція 

Покровський історичний музей 

Центр міської історії Центрально-Східної Європи 

Університет Сент-Ендрюс (Велика Британія) 

 

20 липня, вівторок 

14-00 – зустріч (Покровський історичний музей, вул. Європейська 22) 

Тестування на Ковід 

Знайомство: оповідь про себе на 10 хв.  

16:30 – 17:00 – перерва на каву 

17-00 Сергій Луковенко, Екскурсія містом: репрезентативні будівлі, громадські простори, культурні 

інституції 

19-00 – фуршет (Шашличний рай, вул. Прокофʼєва 124). Ice breaking session 

 

21 липня, середа 

9-30 – 11:00 Вікторія Донован, Archive Fever in Pandemic Times (сквер Соборний) 

11-00 – 11:30 перерва 

11:30 – 13:00 Ірина Склокіна: фото та відео з індустріальних міст, їхні власники, користувачі та 

фігуранти: впровадження до колекцій (сквер Соборний) 

13-00 – обід у кафе «Старе місто» (вул. Центральна 148) 

14:00 – сесія-занурення в архів. Обговорення в групах (Покровський історичний музей) 

17:00 – 18-00 Ангеліна Рожкова і Олеся Кашивська: екскурсія музеєм 

 

22 липня, четвер 

9:30 – 11:00 Олександр Маханець: Феномен радянського кіноаматорства (сквер Соборний) 

11:00 – 11:30 перерва 

11:30 – 13:00 Ангеліна Рожкова: екскурсія до музею шахтоуправління «Покровське» (Палац культури, 

пл. Шибанкова 1) 

13:00 – 14:00 обід у кафе «Старе місто» 

14-00 -17:00 сесія-рефлексія: яку роль відіграють фото та відео у музейних і виставкових проектах у 

Покровську? Робота над проектами (сквер Соборний) 

17:00- 18:30 Кінопоказ: аматорські фільми із архіву Центру міської історії та їхнє «друге життя». 

Представляє Олександр Маханець 

 



23 липня, пʼятниця 

9:30 – 11:00 Victoria Donovan and Stefhan Caddick, Slag, Bing, Sump: Creative engagements with post-

industrial heritage in the UK (сквер Соборний) 

11:00 – 11:30 перерва 

11:30 – 13:00 Ірина Глік, Етика роботи із архівними колекціями у цифровому середовищі (музей) 

13:00 – 14:00 обід у кафе «Старе місто» 

14:00 – Робота над проектами 

17-00 -18:00 Вікторія Грівіна. Міф міста і медіа. Анімація про Харків 

 

24 липня, субота  

9-30 – 11:00 Дарина Скринник-Миська, Архівні/історичні аудіовізуальні матеріали та фільми у 

сучасному мистецтві (сквер Соборний) 

11:00 – 11:30 перерва 

11:30 – 13:00 Катерина Філонова: сімейні фото та сімейні історії (зустріч із власницею домашнього 

архіву) (сквер Соборний) 

13:00 – 14:00 обід у кафе «Старе місто» 

14:00 - 17:00 робота над проектами 

17:00 – 18:00 self-presentation: Олена Мартинчук та Анна Пилипюк/Володимир Шипотільніков: 

сімейні архіви радянської доби 

 

25 липня, неділя 

- Практичне завдання: спостереження у міському просторі і співставлення із оцифрованими 

фото і відео Покровська: парк, базар, площа, церква  

- Поїздка у Мирноград: кінопоказ: Роман Хімей та Ярема Малащук.  

 

26 липня, понеділок 

9:30 – 11:00 презентації-обговорення практичного завдання. Проміжні результати роботи над 

проектами, питання-відповіді 

11:00- 11:30 перерва 

11:30 – 13:00 Clemens Poole. Self-presentation: Using digital archives and sources 

13:00 – 14:00 обід у кафе «Старе місто» 

14:00 – 16:30 робота над проектами 

16:30 Розмова: неофіційні фото творчих середовищ: від Львова до Словʼянська через інструменти 

соцмереж. Анастасія Холявка про фейсбук-групу «Незабутні 90-ті рр. – фото від Вілі Фургало» та Кость 

Бялік “SALOviansk Underground” - візуальні та аудіо архіви рок-гуртів Словʼянська (зустріч із 

учасником).  

 



27 липня, вівторок 

9:30 – 11:00 Ірина Склокіна, Дмитро Білько. Пошук присутності: тема екології і середовища у 

радянських архівних колекціях 

11:00 – 11:30 перерва 

11:30 – 13:00 Анна Багаченко, Море і заводи на фото та відео з Маріуполя 

13:00 – 14:00 обід у кафе «Старе місто» 

14:00 робота над проектами 

18:00 візит у Молодіжний хаб Покровська у Донецькому технічному університеті та кінопоказ у ньому. 

Рух кіноаматорів у Маріуполі. Представляє Анна Багаченко 

Еко-тема у сучасному відеоарті. Представляє Еліас Парвулеско 

 (і з собою беремо піцу із кафе «Сімʼя»      ) 

 

28 липня, середа 

9:30 – 11:00 Self-presentation: Тетяна Павлюк/Ірена Тищенко та Олександр Кучинський. Образи 

Донбасу: ландшафти уявні та повсякденні 

11:30 – 13:00 робота над проектами 

13:00 – 14:00 обід у кафе «Старе місто» 

14:00 - 17:00 робота над проектами 

17:00 – 18:30 Володимир Орос: чи/як незалежні громадські та мистецькі ініціативи міняють життя 

мономіст? Зустріч із громадським активістом, засновником ГО з Добропілля 

 

29 липня, четвер 

Робота над проектами 

 

30 липня, пʼятниця 

9:30 – сесія-перед-презентація: ділення інсайтами та викликами 

Робота над проектами 

16:00 – публічна презентація проектів (сквер Соборний) 

19-00 фуршет 

 

31 липня, субота 

10-00 Сталість проектів, розмова про майбутнє 

Подорож залізницею із краєзнавцем Павлом Белицьким (опціонально для тих, хто має пізній відʼїзд) 

День відʼїзду 

 


