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Як з'явився український арт-фемінізм: розмова з художницею Оксаною Чепелик 

Арт-фемінізм – це мистецтво, свідомо спрямоване на те, щоб жіночі голоси почули. У 

світі цей рух розпочався ще у 60-ті роки, але в Україні став можливим лише в 90-ті.  

https://suspilne.media/111363-ak-zavivsa-ukrainskij-art-feminizm-rozmova-z-hudozniceu-

oksanou-cepelik/ 

 

Його споруди стали символами міста: Маріуполь відзначає 150-річчя від дня 

народження Нільсена 

У Маріуполі відзначають 150 років з дня народження Віктора Нільсена. Як головний 

архітектор, протягом 30 років, він формував архітектурне обличчя міста. На початку 

20-го сторіччя спроектував водонапірну вежу, де наразі проводять екскурсії. Його 

споруди, побудовані понад 100 років тому, стали символами Маріуполя та 

архітектурними пам’ятками. 

https://suspilne.media/111050-jogo-sporudi-stali-simvolami-mista-mariupol-vidznacae-150-

ricca-vid-dna-narodzenna-nilsena/ 

 

Класика та розкіш: неймовірний квартирний будинок у Лісабоні 

Дім побудований наприкінці 19 століття і належить до історичної забудови м. Лісабон. 

Всередині будівлі провели масштабну трансформацію для оптимізації простору квартир 

та відновлення їх гідності. 

https://house.24tv.ua/klasika-rozkish-neymovirniy-kvartirniy-novini-ukrayini-i-svitu_n1562875 

 

«Це – театральна декорація»: кияни обурені тим, як відбудовують маєток на 

Пейзажці 

Містяни нарікають, що будівельники почали утеплювати залишки історичного фасаду, 

який раніше обіцяли зберегти.  

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/08/tse-teatralna-dekoratsiya-kyyany-obureni-tym-yak-

vidbudovuyut-mayetok-na-pejzazhtsi-foto-video/ 

 

Не прибирала 20 років: американка винайшла будинок, який самоочищається 

Робота по дому – найбільш виснажлива і невдячна, особливо якщо в сім'ї є діти або 

нечепура. Але знайшлася жінка, яка винайшла самоочисний будинок і забула не лише про 

прибирання, але і про миття посуду та прання. 

https://house.24tv.ua/amerikanka-vinayshla-budinok-yakiy-samoochishhayetsya-novini-

dnya_n1560711 

 

Найбільший в Україні осередок гончарства: відвідайте унікальний музей, не 

виходячи з дому 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, що на Полтавщині – 

основний центр дослідження, збереження й популяризації гончарської спадщини України. 

Відтепер його можна відвідати онлайн. 

https://innovation.24tv.ua/natsionalniy-muzey-goncharstva-opishnomu-vidvidayte-novini-

poltavi_n1561677 
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Як виглядала Меджибізька фортеця 100 років тому 

У мережі оприлюднили світлини Меджибізької фортеці 1930 року. Фортеця є пам’яткою 

фортифікаційної архітектури XVI століття. Стилістика пам’ятки змішана – від 

мурованого будівництва литовської доби до східноєвропейського ренесансу та 

псевдоготики XIX ст. 

https://shotam.info/yak-vyhliadala-medzhybizka-fortetsia-100-rokiv-tomu-foto/ 

 

Розстріляний. Київ. Хроніка XXI століття: у Києві відкрили виставку, присвячену 

хаотичній рекламі на фасадах 

На виставці можна побачити фото архітектурних пам'яток міста, які постраждали 

від необдуманого розміщення реклами. Також показують цілі квартали, які через 

відсутність концепції розміщення банерів і вивісок втратили своє унікальне обличчя. У 

проекті представлені фото за принципом було-стало, це дає можливість зрозуміти 

значний обсяг зусиль комунальних та державних служб в боротьбі з рекламою. 

https://nv.ua/ukr/kyiv/vistavka-reklami-na-fasadah-u-kiyevi-adresa-foto-dati-novini-kiyeva-

50146446.html 

 

Американська компанія планує відкрити орбітальний готель у 2027 році (проєкт) 

Готель буде розрахований приблизно на 400 гостей. Крім номерів, він вміщатиме 

ресторани, кінотеатри, спа, спортзали. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/08/amerykanska-kompaniya-planuye-vidkryty-orbitalnyj-

gotel-u-2027-rotsi-proyekt/ 

 

На Прикарпатті зроблять 3D-сканування 50 об’єктів історичних пам'яток 

Об'єкти, які будуть сканувати, мають культурно-мистецьку, історичну цінність і є 

туристично привабливими. Віртуальні версії історичних пам'яток розмістять на 

спеціалізованому сайті і на головному туристичному порталі області. Сканування 

розпочали із церкви Царя Христа в місті Івано-Франківськ, яка є пам'яткою архітектури 

місцевого значення. 

https://suspilne.media/111367-na-prikarpatti-zroblat-3d-skanuvanna-50-obektiv-istoricnih-

pamatok/ 
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