
Програма арт-фестивалю CHERNOBYLING 

30 серпня – 01 вересня 2017 року, м.Славутич  

 

Мета фестивалю – об'єднати людей, небайдужих до історії Зони відчуження. За 

допомогою музики, мистецтва і незвичайних активностей фестиваль покликаний 

розповісти про страшну катастрофу, показавши її з іншого боку. 

Три основны напрямки фестивалю: 

- Геокешінг – туристична гра із застосуванням супутникових навігаційних 

систем; 

- Урбекс – індустріальний  туризм, відвідання, дослідження і вивчення покинутих 

будівель і міст 

- Мистецтво – фото, арт, музика. 

 

30 серпня, середа 

 

07.30 – 18.00  Фотомистецький тур зоною відчуження (для зареєстрованих 

учасників) 

Зона відчуження 

09.00-12.00   Гео-кешинг: Активний відпочинок, сходження, підйоми 

Незакінчений готель "Вікторія" 

10.00 – 20.00  Фотовиставка Stalker Photo  

Фойє кіноконцертного комплексу 

10.00 – 20.00 Перформанс «Апокаліпсис та відродження у вбраннях-

протестах Ізаґус Тауш» 

Фойє кіноконцертного комплексу 

10.00 – 16.00  Мистецький майстер-клас з виготовлення цианотипів та книг 

Міська бібліотека  

13.00 – 15.00   Дитяча програма: Мистецький майстер-клас для дітей 

Центральна площа 

14.00-19.00   Гео-кешинг: Активний відпочинок, сходження, підйоми 

Незакінчений готель "Вікторія" 

15.00 – 16.00   Дитяча програма: Фото-презентація для дітей 

Центральна площа 

31 серпня, четвер 

 

07.30-18.00  Квест гео-кешингу в зоні відчуження (для зареєстрованих 

учасників) 

Зона відчуження 

13.00 – 16.00  Дитяча програма: Розважальна гра для дітей «Полювання за 

скарбами» 

Центральна площа 

11.00 – 12.00  Мультимедійна презентація на тему вуличного мистецтва від 

майстрині NeSpoon 

Дитяча школа мистецтв  

9.00 – 10.30  Лекція Владислава Вознюка про незвичайні історії, 

приголмшливий досвід та приховані місця в зоні відчуження 

Кіноконцертний комплекс  



11.00 – 12.30  Лекція Олександра Купного про експедицію до зруйнованого 

реактора та будівництво саркофагу  

Кіноконцертний комплекс 

13.00 – 14.30  Лекція Олександра Єсаулова про життя в доаварійній 

Прип’яті, евакуацію пожежних з Прип’ятської лікарні та 

проблеми управління містом-привидом 

Кіноконцертний комплекс  

15.00 – 17.00  Лекція Івана Івановича про евакуацію та повернення до зони 

відчуження, життя в Чорнобилі як воно є 

Кіноконцертний комплекс  

 

18.00 – 23.00  Офіційне відкриття фестивалю. Виступи гуртів: Наст 

(Чернігів),Yoko-гамма (Славутич), Cinemon (Польща), « …Та 

інші» (Славутич), Signature (Словаччина), Mnaga Zdorb (Чехія)  

Центральна площа  

 

23.00 – 2.00  Дискотека. Андрій Ромашов (Славутич), DJ Андре Пастор 

(Словаччина) 

Центральна площа  

01 вересня, п’ятниця 

 

07.30-18.00   Квест гео-кешингу в зоні відчуження  

Зона відчуження 

09.00-12.00   Активний відпочинок: катапульта, гойдалка адреналіну   

Центральний парк  

9.00 – 10.30  Лекція Юрія Фомічева про заснування міста, життя у місті-

супутнику ЧАЕС, проблеми і перспективи 

Кіноконцертний комплекс  

11.00 – 12.30  Лекція Дениса Вишневського про радіаційну ситуацію в зоні 

відчуження та дику природу Чорнобиля  

Кіноконцертний комплекс  

11.00 – 12.30  Лекція Олексія Москаленка про перші години і дні міста після 

катастрофи 

Кіноконцертний комплекс 

14.00-19.00   Активний відпочинок: катапульта, гойдалка адреналіну   

Центральний парк  

16.00 – 17.00   Офіційне закриття фестивалю 

Центральна площа  

 
 


