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ПРОСТОРІ З ПАВЛОМ КАРУСОМ 

24. 2. 
2023

НАГАДУВАННЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

Програма безкоштовна завдяки підтримці ЮНІСЕФ, МНМР та ГГМП. 
Вона реалізується внутрішніми та зовнішніми викладачами ГГМП 

та викладачами –  співпрацівниками з України у закладах ГГМП та у 
громадських місцях

Програма для громадськості в Освітньому центрі  
у палаці Коллоредо – Мансфельдів (Karlova 2, Praha 1)
10:00 – 18:00  / презентація освітніх заходів для українських біженців – навчальні аркуші українською 
мовою, відео та фото з подій + майстер-клас «Світло для України» - створення світильників в українських 
кольорах (Луція Хашковцова, Маркета Слахова Голдова, Вероніка Стоянова, Аліція Ленска)

10:00 – 18:00 / благодійний ярмарок – продаж дитячих виробів, виручені кошти підуть на підтримку України 
– у співпраці зі спільнотою «Малин Волонтер» (Іванна Карпа) 

10:00 – 17:00 / майстер-клас – українська народна творчість – «мотанки» (Ольга Іванова, Таісія 
Котляренко)

14:00 / 16:00 / читання з дитячої книжки про слов’янську міфологію з українською письменницею 
(Олена Лань)

16:30 читання віршів українською мовою (Іванна Карпа + українські студенти)

17:00 спів з українськими дітьми з організації «Паляниця» (Іванна Карпа + українські діти)

Програма для закритих груп у закладах ГГМП:
10:00 – 12:00 / Будинок біля Кам’яного дзвону, огляд виставки «Пурпурова вертикаль» та майстер-клас для 
української групи (Іванна Карпа)

13:00 – 15:00 / Вілла Білека, огляд виставки для українських студентів з UJOP UK у рамках чеської мови для 
іноземців (Їндрішка Хавліцова)

15:00 – 18:00 / Освітній центр у палаці Коллоредо-Мансфельдів, інтеграційний та між інтеграційний майстер-
-клас (Єва Пейхалова, Вікторія Мащенко) 

24. 2., 26. 2. 
a 5. 3. 2023

 «Туристи проти своєї волі» 
Перформативні коментовані прогулянки з Павло Карусом (між Центральним вокзалом та 
Маріанською площею, зустріч завжди перед входом на Центральний вокзал біля статуї Вільсона у 
Врхліцьких садах)

24. 2. від 16:00 / 26. 2. від 14:00 / 5. 3. від 14:00
– призначені насамперед як подяка волонтерам (наприклад, з ініціативи Главака), але також і широкій 
громадськості

– коментарі до мистецьких творів у публічному просторі + до архітектури на маршруті від Центрального 
вокзалу до ратуші на Маріанській площі (твори, які стосуються або були створені у контексті історичних 
війн, кризи біженців, призову на військову службу та депортацій, та втеч з Праги і до Праги – завдяки 
комплексу центральноєвропейської історії тут є кілька творів мистецтва та цілі архітектурні одиниці)

- переклад українською (Ніна Саванчук, Іванна Карпа)    
У рамках проекту у громадському просторі Муніципальної бібліотеки на Маріанській площі буде 
встановлено пам’ятник Павла Каруса, який присвячений біженцям (Біженці шукають шлях  
на Google Maps).

СВІТЛО ДЛЯ УКРАЇНИ


