
ЛЕОНТОВИЧ АРТ - КВАРТАЛ

Організатори проекту:
Тульчинська міська об`єднана територіальна 

громада

ГО «Лабораторія актуальної творчості»

Партнер проекту 

Управління культури і мистецтва Вінницької ОДА

ПРОЕКТ 7



Унікальність ідеї (проекту)  для 
території
Інтеграція європейського та світового досвіду з організації 

мистецького творчого процесу в формі резиденцій. 

Створення галереї сучасного мистецтва просто неба в м. 

Тульчин. 

Організація творчого процесу на синтезі напрямків і форм 

сучасної культури та тематичне поєднання з феноменом 

культурно-історичного надбання міста Тульчин.



Програма проекту

 Організація та проведення мистецького міжнародного 

проекту стінопису «Леонтович арт-квартал»

 Організація та проведення всеукраїнського конкурсу 

об`єктів сучасного мистецтва та скульптури «Пам`ятник 

мелодії Щедрик»

 Організація та проведення проекту експозиції 

просторових світлових інсталяцій «Дивина» 

 Організація та проведення теоретичної частини програми 

«Університет резиденції»

 Презентація експозиційної частини проекту

 Поширення досвіду проведення проекту в інших містах 

України



Цільова аудиторія проекту:

 професійні митці, шо працюють у візуальних та народно -

промислових напрямках;

 туристи, які цікавляться культурно-історичним надбанням в 

контексті сучасних процесів;

 підприємці малого та середнього бізнесу сервісної 

сфери;

 мешканці міста Тульчин (зокрема творча молодь, 

студенти Тульчинського училища культури).

 керівництво та креативний клас об`єднаних 

територіальних громад та малих міст України



Етапи реалізації проекту
 Оголошення відкритих конкурсів на участь в проекті митців з різних 

регіонів України та європейських країн

 Проведення мистецької резиденції що складається:

 формування елементів галереї сучасного мистецтва під відкритим 
небом «Леонтович арт квартал»: стінопис, мистецькі інсталяції, 
креативні елементи відкритого простору

 конкурсу «Пам`ятник мелодії Щедрик»

 проекту світлових інсталяцій «Дивина»

 Презентаційний (експозиційний) етап

 Поширення досвіду в містах України



Міжнародна резиденція стінопису
«Леонтович арт – квартал» - відтворення архітектурних 

елементів відомих оперних театрів світу



Міжнародна резиденція «Леонтович арт – квартал»



Всеукраїнський конкурс  сучасної скульптури
«Памятник мелодії Щедрик»



Експозиційний проект
просторових світлових інсталяцій

«Дивина»



Експозиційний проект
просторових світлових інсталяцій

«Дивина» із облаштуванням зон відпочинку



Шляхи інтеграції культурної спадщини в 
життя громади за допомогою проекту

 Перетворення міського простору в арт 

квартал, межами якого є історичні будівлі: 

Палац Потоцьких, музична школа Леонтовича, 

суворовські казарми та будинок – музеї М. 

Леонтовича з постійно діючою мистецькою 

резиденцією та можливістю проведення 

оперних подій та мистецьких проектів, що 

пов'язані із класичною музикою



Інвестиційна привабливість ідеї:

Проект передбачає розробку комплексної стратегії розвитку 

малого бізнесу навколо обслуговування туристів – відвідувачів 

Галереї сучасного мистецтва під відкритим небом:

Очікується вплив на:  

 формування транспортної інфраструктури (міжміське сполучення)

 формування сервісного сектору міста (готелю, ресторації, 

сувенірної лінійки, тощо);

 Формування умов самореалізації та зменшення відтоку молоді з 

Тульчину

 Формування нових туристичних продуктів



Прогнозований туристичний 
продукт та кількісна аудиторія

Створення галереї сучасного мистецтва під відкритим небом 

вплине на розробку туристичних маршрутів в місті завдяки 

чому Тульчин буде внесено до туристичних маршрутів (до 100 

тис туристів у 2019 році)

Наявність пам'ятника «Мелодії Щедрик» - jingle bells вплине на 

збільшення потоку з країн Європи та США (до 20 тис у 2019 

році) 

В разі продовження роботи щорічної резиденції збільшення 

кількість туристів на 40 тис щорічно



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


