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		АНОТАЦІЯ
У записці узагальнено очікування щодо діяльності Українського
інституту серед представників цільових аудиторій культурної дипломатії, зібрані на основі 148 інтерв’ю в рамках серії досліджень
сприйняття України за кордоном у семи фокусних країнах. Саме
у світлі цих очікувань експертного середовища за кордоном проаналізовано основні результати діяльності Українського інституту
у 2018 – 2021 роках.
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		ВСТУП
Аби культурна дипломатія була оптимально наповненою
і максимально ефективною, при розробці та плануванні проєктів
потрібно враховувати два фактори. Першим є те, чого актор культурної дипломатії – у нашому випадку Український інститут – прагне досягнути, виходячи з власних пріоритетів. Другим фактором є
очікування та інтереси ключових аудиторій, з якими ми плануємо
працювати і на які хочемо впливати у цільових країнах. Саме на
тонкому балансі між нашими стратегічними пріоритетами та очікуваннями експертних аудиторій у пріоритетних країнах варто будувати свою діяльність. Брак діалогу з партнерами загрожує тим, що
наші дискурси можуть бути незрозумілі, нецікаві і не достукатися до
бажаних аудиторій у відповідних країнах, тож культурна дипломатія не досягне своєї мети.
Триріччя діяльності Українського інституту, яке ми святкуємо цьогоріч, спонукає нас порефлексувати над цим питанням. Цей аналітичний матеріал присвячений результатам роботи Інституту протягом
трьох років у розрізі очікувань цільових аудиторій з різних країн.
Його мета – окреслити очікування експертних аудиторій від Українського інституту та проаналізувати його безпосередню діяльність
в цьому контексті: наскільки стратегічні цілі і практична діяльність
Українського інституту відповідають очікуванням ключових закордонних аудиторій, де вони розходяться і чому. Джерелами нашого
дослідження є результати 148 інтерв’ю, проведених в рамках дослідження сприйняття України за кордоном, яке наразі охопило
7 країн: Францію, Німеччину, Польщу, Угорщину, Туреччину, США та
Японію1, Стратегії Українського інституту, а також внутрішньої звітності та статистики щодо здійснених ініціатив та заходів.
На основі даних дослідження ми виділили та проаналізували три
групи запитів в розрізі практичної діяльності УІ, відповідно до яких
і структуровано цю аналітичну записку. Перша група запитів стосується очікувань щодо ролі, яку на думку респондентів мав би відігравати Український інститут у сфері культурної дипломатії та
міжнародної взаємодії. Друга група запитів стосується загальних
принципів, підходів, фокусних точок, які Український інститут мав би
застосовувати у своїй роботі. Третя група запитів стосується очікувань щодо конкретних форматів та напрямів діяльності Українського інституту.

1
Це комплексний проєкт з дослідження ставлення та очікування іноземних аудиторій – представників інституцій у сфері культури, освіти, науки, громадянського суспільства, місцевої і центральної влади, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, українського фахового середовища за кордоном
та закордонних українців – до України, її культури та можливостей співпраці з Україною у сфері культури.
У наступні роки таке дослідження буде поширене на інші країни пріоритетної географії Українського
інституту. Дані щодо сприйняття Українського інституту оброблені та опубліковані вперше.
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1. ОЧІКУВАННЯ ЩОДО РОЛІ УКРАЇНСЬКОГО
ІНСТИТУТУ У СФЕРІ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
ТА МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Першим і доволі логічним очікуванням, яке стосується більшості
опитаних експертів, є те, що УІ через промоцію культури має формувати образ України на міжнародній арені, зокрема створювати
нові позитивні контексти сприйняття України, пропонувати «українські наративи», диференціювати Україну від Росії у сприйнятті
іноземної аудиторії. У цьому контексті респонденти зазначають, що
Український інститут та інші агенти української культурної дипломатії повинні мати чітке бачення, який саме образ України вони будуть формувати через доступні їм інструменти, проявляти ініціативу
та активність.

«Український інститут має бути активним, не треба чекати, щоб іноземці сформували собі образ України, це їм не потрібно, цим має займатись
Український інститут, представники української культури»
– Франкі Бландо, Французький інститут.

«Основне завдання та загалом запит від американського суспільства та
професійного середовища – дати зрозуміти, що ми [Україна] – не Росія»
– Анонімно, експерт зі США.

«[…] пропагувати Україну як державу, яка переходить через реформи
і надає великі можливості для інвестицій. Ціль пропагування культури –
щоб Україна мала і політичну, і економічну підтримку»
– Марта Фаріон, Києво-Могилянська Фундація Америки, США.

«[…] надзвичайно важливо перетворити образ України з “troublemaker”
на “contributor”, коли участь української сторони у заході буде сприйматися як дія з доданою вартістю, а сама держава не буде асоціюватися
виключно з війною чи іншими соціальними негараздами»
– Андрій Сибіга, Надзвичайний і Повноважний Посол України
у Турецькій Республіці (2016-2021).

«Україні потрібно визначитися зі стратегією просування власної культурної
дипломатії, фокусуватися на чомусь»
– Шігекі Сумі, Посол Японії в Україні (2014-2018).
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Ці очікування фахового середовища узгоджуються з низкою ключових положень Стратегії Українського інституту на 2020-2024
роки (далі – Стратегія). Власне місія Інституту визначена як «зміцнення міжнародної та внутрішньої суб’єктності України засобами
культурної дипломатії», а одна зі стратегічних цілей – «покращення
розуміння та впізнаваності України серед закордонних аудиторій».
Для ефективної реалізації цієї місії Інститут активно розбудовує свою
діяльність в пріоритетних та важливих країнах, перелік яких також
визначено у Стратегії. Так, від початку роботи у 2018 році протягом
трьох наступних років географія діяльності Українського інституту
(далі – УІ) охопила 28 країн (Австрію, Велику Британію, Естонію, Іспанію, Італію, Латвію, Литву, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Португалію, Сербію, Угорщину, Францію, Хорватію, Чехію, Швейцарію,
Швецію, Канаду, США, Ізраїль, Індію, Ірак, Іран, Китай, Туреччину,
Японію та Україну) та буде розширюватись у наступних роках.
Протягом трьох років УІ реалізував близько 200 проєктів та заходів. Хоча практично всі ці проєкти в кінцевому рахунку посилюють
видимість України, серед проєктів, які безпосередньо покликані
формувати цілісний образ України на міжнародній арені, можна
згадати зокрема перший англомовний онлайн-курс про Україну
«Ukraine: History, Culture, and Identities»2, який знайомить закордонну аудиторію з історією та культурою України від Київської Русі
до проголошення незалежності та розвінчує поширені стереотипи
щодо України; видання «UKRAINE. Food & History / Україна. Їжа та
історія», яке представляє гастрономічну культуру регіонів України та демонструє її культурне різноманіття; «Ukraine Everywhere in
Wikipedia» – інформаційну кампанію з наповнення Вікіпедії статтями про Україну та українську культуру українською та 43 іноземними мовами.
Другим загальним очікуванням є те, що Український інститут
відіграватиме роль «сполучної ланки» в екосистемі агентів,
які представляють «м’яку силу» України, а також діятиме
як медіатор між українськими та іноземними культурними
агентами. Вона також знаходить своє відображення у Стратегії установи: «Український інститут є експертною, сталою
та авторитетною організацією, що має системотворчу роль у міжнародній репрезентації України через потенціал культури».
Розвиваючи свою діяльність в цьому напрямі, Інститут послідовно
розбудовує мережу партнерів. Станом на сьогодні укладено угоди про співпрацю з 42 партнерами в Україні та 35 партнерами за
кордоном у Польщі, Австрії, Німеччині, Франції, Чехії, Нідерландах,
Великій Британії, США, Японії, Туреччині. Інституція є членом міжнародних професійних мереж із культурної й публічної дипломатії:
Global Public Diplomacy Network (GPDNet), платформи, що сприяє міжнародному співробітництву та обміну знаннями із розвитку
2
Тут і далі згадуються проєкти, організовані, втілені або підтримані УІ переважно за участі партнерів. Детальніше про кожен проєкт та залучених партнерів можна ознайомитись за гіперлінками у назвах
згаданих проєктів.
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культурної та публічної дипломатії, та International Cultural Relations
Research Alliance (ICRRA), мережі, яка об’єднує міжнародні та наукові установи і сприяє співпраці у сфері культури.
Водночас Український інститут працює в напрямі налагодження
системної співпраці зі закордонними дипломатичними установами України: це й спільна участь у публічних заходах та масштабних
проєктах, і регулярна щоденна комунікація та обмін інформацією,
що дозволяє планувати діяльність з урахуванням потреб аудиторій
у відповідних країнах, дотримуватися єдиного курсу та пріоритетів
культурної дипломатії України.
По-третє, фахова аудиторія за кордоном в перспективі бачить
Український інститут і як платформу, через яку іноземна аудиторія може отримувати інформацію про сучасну українську культуру та її представників, та характеризує цю функцію як вкрай важливу для налагодження міжнародної співпраці у сфері культури між
Україною та іншими країнами. Чимало експертів очікують, що саме
у базах Українського інституту буде акумульована актуальна інформація та контакти українських інституцій та фахівців, та Інститут сприятиме іноземним експертам та організаціям в знаходженні
затребуваних українських партнерів для втілення спільних проєктів
та організації комунікації з ними.

«Іноземцю, який не говорить українською та російською мовами, важко
знайти інформацію про те, що відбувається в Україні. Український інститут
має представити культурну сцену України»
– Франкі Бландо, Французький інститут.

Розглядаючи діяльність установи в цьому розрізі, варто знову провести паралель з однією зі стратегічних цілей на 2020-2024 роки,
а саме «забезпеченням сталого запиту на фахову взаємодію з Україною», яка має проявлятись в розвитку Інститутом «проактивного
інтересу до співпраці з Україною у міжнародному та фаховому експертному середовищі, забезпеченні посередництва та експертної
підтримки». Серед втілених з цією метою проєктів варто згадати
проєкти програмного напряму «Музика»: Music from Ukraine: 20202022 – музичний каталог, який містить перелік 45 українських сольних виконавців та гуртів, представників актуальної мейнстрімної,
джазової, академічної музики, з метою представлення ключовим
гравцям музичного сектору за кордоном; «Київський авангард» –
антологія камерної музики українських композиторів-шістдесятників, орієнтовану на музикантів і академічну спільноту за кордоном.
Водночас фахова аудиторія за кордоном декларує запит на можливість мати доступ до бази представників усіх секторів культури
України. Це завдання вочевидь є вкрай важливим та достатньо амбітним. Команда Інституту вже розпочала розробку та наповнення
такої бази. Однак повна реалізація цього завдання та створення в
7

результаті узагальненої ґрунтовної бази, яка б охоплювала інформацію різного типу та рівня, вимагає чималих ресурсів, ймовірно,
залучення та співпраці ширшого кола профільних інституцій та міністерств та є питанням більш довгострокової перспективи.
По-четверте, фаховою спільнотою за кордоном озвучується й пов’язане з вищезазначеним очікування експертизи з боку Українського
інституту у питаннях сучасної культури та культурної спадщини
України, культурній дипломатії, яке є невипадковим, адже представники установи у формі відповідей на запити надають різного роду інформаційну та експертну підтримку як іноземним партнерам, так і представникам дипломатичної служби України. Крім
того, представники інституції діляться експертизою, інструментами
та набутим досвідом у форматі виступів, лекцій, участі у дискусіях
та робочих групах. Так, протягом 2020 року відбулося понад 70 подібних виступів членів команди УІ. У процесі втілення власних проєктів та програм команда Українського інституту також активно залучає зовнішню експертизу – з боку як українських, так і іноземних
фахівців та інституцій3. З огляду на такий чітко артикульований запит,
є сенс розширювати цей напрямок діяльності Українського інституту.
По-п’яте, практичним виміром такого формування образу в окремих країнах, про який традиційно говорить значна кількість представників іноземних цільових аудиторій, є відкриття офіційних
представництв за кордоном. Воно потребує значних часових, інфраструктурних та інших ресурсів. Попри те, що команда Інституту
проаналізувала ефективність роботи таких представництв, організаційні моделі аналогічних інституцій та необхідні передумови для
відкриття закордонних філій, повномасштабний розвиток цього
напряму наразі ускладнений обмеженнями нормативно-правового
поля та коротким бюджетним плануванням в Україні, хоча й залишається пріоритетним для ефективного функціонування інституції
в майбутньому.

3
Так, наприклад, до відбору дизайн-концептів промоційних та іміджевих матеріалів для представлення України за кордоном в рамках ініціативи «Український сувенір», до конкурсної комісії, окрім експертів Українського інституту, було також залучено: Першу заступницю Міністра закордонних справ України
Еміне Джапарову, засновника та куратора арт-центру Я Галерея у Києві та Львові Павла Гудімова, колишню директорку Українського культурного фонду Юлію Федів, засновника та партнера Creativity Lab,
директора Cultural Policy Designers Network (Естонія) Рагнара Сііла, проєктну менеджерку, керівницю програм управління, консультантку зі стратегічного розвитку, авторку книги «Spaces of Culture» (Нідерланди)
Марйо ван Шайк, засновицю School of Visual Communication Наталію Синєпупову та Заслуженого діяча
мистецтв України, художника-монументаліста, музеєзнавця, Генерального директора НЦНК «Музей Івана Гончара», члена Національної Спілки художників України Петра Гончара.
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2. ОЧІКУВАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПІВ,
ПІДХОДІВ, ФОКУСІВ У РОБОТІ УКРАЇНСЬКОГО
ІНСТИТУТУ

Цей підрозділ аналізує очікування фахової аудиторії за кордоном,
що стосуються наскрізних аспектів роботи Інституту, які, як правило, є універсальними для всіх напрямів програмної діяльності установи.
У цьому контексті, по-перше, фахова аудиторія за кордоном акцентує увагу на важливості програмування діяльності Українського
інституту з урахуванням очікувань, потреб, інтересів іноземних
цільових аудиторій та стейкхолдерів, а також специфіки кожної
окремої країни, в якій така діяльність здійснюється. Інститут активно послуговується цим принципом у своїй роботі, прагнучи вибудовувати та налагоджувати ефективну двосторонню комунікацію
із закордонними та українськими стейкхолдерами та цільовими
аудиторіями, а також уважно вивчаючи запити цих груп в рамках
різноманітних досліджень та враховуючи ці дані при програмуванні
діяльності. Тому зокрема Інститут позиціонує себе як установу, яка
у своїй роботі керується даними (data-driven organisation) та розвиває напрям програмної діяльності «Дослідження та аналітика»
як один із пріоритетних. Так, за три роки УІ було організовано та
проведено 10 досліджень, серед яких, наприклад, комплексне дослідження сприйняття України за кордоном серед фахових аудиторій.
Ще мінімум 3 дослідження на замовлення Інституту буде проведено
до кінця 2021 року.

«Це дослідження [сприйняття України за кордоном] є своєрідним показником серйозності підходу Інституту до своєї роботи і дійсно надихає
на подальшу та більш плідну співпрацю»
– Браян Фурман, Посольство США в Україні.

Крім того, щороку при розробці плану заходів Український інститут
бере до уваги відповідність кожного проєкту «очікуванням закордонних партнерів, запитам цільової аудиторії та локальному контексту» як один зі змістових критеріїв відбору.
Друга експектація, пов’язана з підходом до програмування діяльності установи, полягає в наявності чіткої стратегії розвитку кожного
сектору культури, в якому вона розвиває свою діяльність, прозорої,
зрозумілої та чітко артикульованої політики, що є детально прописаним в Стратегії в частині програмної діяльності Інституту. Вона
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є результатом тривалої підготовчої роботи команди УІ, що полягала в оцінці експертами кожного програмного напряму актуальних
практик та форматів, ключових проблем, викликів, запитів та потенціалу, визначенні основних стейкхолдерів та цільових аудиторій,
а також безпосередньо окресленні напрямів розвитку кожного
відповідного сектору. Сьогодні Інститут представляє українську
культуру за кордоном у розрізі 7 напрямів програмної діяльності:
«Мистецькі програми» (які розподіляються на сектори кіно, музики, літератури, перформативних мистецтв, візуального мистецтва),
«Кроссекторальні програми», «Академічні програми», «Громадянське суспільство», «Українська мова», «Розвиток культурної дипломатії», «Дослідження та аналітика».
По-третє, опитані цільові аудиторії вказують також на важливість
планування діяльності Інституту з огляду на принципи системності
та сталості, що мають проявлятись зокрема у постійній присутності та діяльності у пріоритетних країнах, акценті на заходах, які дають тривкі результати, зосередженні на довгострокових циклічних
програмах. «Сталість» є одним із засадничих принципів програмної діяльності Інституту, закріпленим у Стратегії, відповідно до якого кожна програма має включати «довгострокові моделі співпраці,
а також проєкти, придатні до масштабування і подальшого розвитку».

«Мені дуже імпонує, що Український інститут радше зосереджується
не на заходах, а на програмах. Це важливо, оскільки репрезентація
України у світі набуває системності, сталості, а відтак стає більш видимою»
– Ірина Шум, Генеральне консульство України в Дюссельдорфі,
Німеччина.

Перші подібні програми Інституту стартували у 2019 році, а у 2020
році запущено 17 довгострокових програм:
ЕКСТЕР
Visualise
Zapravka
Ukraine Everywhere
Extra Sound
Music from Ukraine
«Київський
авангард»
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програма міжнародних мистецьких
резиденцій
програма підтримки виставкових проєктів
за кордоном
ініціатива з підтримки мистецьких
резиденцій
програма презентації візуальної культури
України онлайн
представлення України на музичних
шоукейсах та фестивалях світу
музичний каталог для представлення
українських виконавців за кордоном
антологія української академічної музики

proMOTION
Ukrainian Doc
Preview
transmission.ua:
drama on the move
Drahoman Prize

програма підтримки міжнародної промоції
українських фільмів
програма підтримки міжнародної
промоції українських документальних
повнометражних фільмів
програма підтримки перекладу, промоції
та постановок сучасної української драми
у країнах Європи
премія для перекладачів з української мови

програма підтримки проєктів
з україністики в освітніх, наукових,
культурних інституціях та аналітичних
центрах, які зареєстровані за межами
України
промоція української кухні за кордоном
з метою зміцнення міжкультурних зв’язків
та покращення іміджу України
Онлайн-курси про
освітні курси про історію та культуру
Україну
України
Український сувенір конкурс створення дизайн-концептів
іміджевих матеріалів для репрезентації
культури України за кордоном
Міжнародний
фахова платформа для обговорення
форум культурної
сучасних підходів презентації країн на
дипломатії
міжнародній арені засобами культури
та шляхом встановлення міжкультурних
зв’язків
Кримська програма реалізація проєктів, пов’язаних із темою
Криму та Кримською платформою
Дослідження
серія досліджень про ставлення іноземних
сприйняття України аудиторій до України
за кордоном
Програма
підтримки
українських студій
ім. І. ЛисякаРудницького
Кулінарна
дипломатія

Четверте очікування стосується дотримання принципу «якість,
а не кількість», фокусування на масштабних подіях. Він також присутній у діяльності Українського інституту. Так, одним із напрямів діяльності установи є «Кроссекторальні програми», які розробляються на перетині кількох напрямів та секторів культури, орієнтовані на
досить широку аудиторію та фокусуються на представленні України на професійних міжнародних подіях високого рівня. Програмним завданням Інституту є забезпечення системної участі України
у ключових культурних подіях світу.
Серед здійснених за останні три роки подібних проєктів можна
згадати:
—

«Українську ніч у Museumsquartier» в рамках Двостороннього
року культури Україна-Австрія 2019, що включав денну інтерактивну програму з VR-турами, показами відео про міста та ланд11

шафти України, три музичні концерти гуртів DZ’OB, Zavoloka,
ONUKA та показ тривимірної відео-проекції анімованих українських мозаїк 1960-70-х років на Музей Леопольда у Відні, що супроводжувалася музикою електроакустичного колективу Ptakh
Jung.
— Участь українських музикантів (Gurt [O], Sasha Boole, Tik Tu,
Alyona Alyona, FO SHO, Dakh Daughters, The Castle, krapka KOMA,
Tse Sho) на фестивалі-шоукейсі Waves Vienna – одній із ключових музичних подій Європи, яка репрезентує усі жанри сучасної
музики та щороку збирає понад 15.000 відвідувачів, а завдяки
онлайн-формату у 2020 році зібрала понад 60.000 глядачів.
— Участь представників України у низці інших міжнародних ключових подій у різних сферах культури: міжнародному фестивалі
анімаційних фільмів у Аннесі, арт-ярмарку Hybrid Comtemporary
Art Fair, Паризькому книжковому салоні Livre Paris, Франкфуртському книжковому ярмарку, події у сфері дизайну Milan Design
Week, французькому міжнародному кінофестивалі La Rochelle,
міжнародному театральному фестивалі Wschód Kultury тощо.
По-п’яте, фахові кола за кордоном наголошують і на важливості робити акцент на представленні сучасної України та сучасної української культури (на противагу «шароварщині»), використовувати
інноваційні підходи та інструменти у роботі.

«З точки зору дипломата, відповідального за промоцію України
в Туреччині, я бачу своїм завданням на цій посаді показати Україну
як країну, що є частиною спільного європейського культурного простору
і водночас має надзвичайно самобутню, автентичну культуру, відмінну від
інших країн-сусідів. Але крім традиційних ремесел і традиційного мистецтва, Україна має також і дуже динамічне сучасне культурне життя, цікаве
сучасне мистецтво, самобутніх митців, скульпторів, художників, музикантів,
прекрасну нову музику. І це все має знати турецька аудиторія. Тобто знати
Україну не лише як Україну традиційну, але і як Україну сучасну»
– Ореста Старак, Посольство України в Анкарі, Туреччина.

Команда УІ цілком поділяє таке бачення. По-перше, однією із тематичних рамок, окреслених Стратегією, які визначають зміст проєктів
та програм установи, є «Досвід сьогодення», що передбачає об’ємний погляд на сучасну Україну. По-друге, представлення сучасної
української культури та/або робота з актуальною і фаховою інтерпретацією культурного надбання є ще одним зі змістових критеріїв
відбору проєктів та програм, які в подальшому втілюються в рамках
діяльності Інституту.
Серед окремих прикладів, які демонструють втілення цих принципів, можна навести такі проєкти:
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— Виставка сучасного українського мистецтва «Між вогнем і вогнем. Українське мистецтво зараз» (2019, Відень), яка прагнула
осмислити п’ятирічний досвід суспільних викликів в Україні після
Революції Гідності та представила роботи 22 українських художників, скульпторів, фотографів та інших митців, які працюють з
різними медіа.
— «Ukraїner мовами світу» – серія перекладів польською, чеською,
французькою, турецькою та японською мовами матеріалів проєкту Ukraїner про Україну, присвячених сучасним культурним
інституціям України (Довженко Центр, театр «Дах», ІЗОЛЯЦІЯ),
унікальним природнім локаціям, традиціям.
— Представлення української культури через формат шоукейсів у сферах музики (згаданий вище фестиваль-шоукейс Waves
Vienna, шоукейс джазової музики Am I Jazz?, в якому увазі міжнародної спільноти було представлено 5 українських джазових
колективів) та кіно (шоукейс українського кіно Focus Sur Ukraine,
в якому взяли учать 2 українські кінопроєкти, Ukrainian Showcase
at Cannes Doc, на якому було представлено 4 українські фільми).
Шосте очікування експертних кіл за кордоном щодо основних
принципів діяльності – це залучення Українським інститутом до заходів широкої аудиторії фокусних країн.

«… потрібно більше інформації, спрямованої на французів. Проблема
в тому, що мало заходів та інформації, спрямованої на французів –
все спрямовано на політиків, на виконавчу владу, на парламент.
А для французів Україна залишається невідомою»
– Валерія Фор-Мунтян, Національна асамблея Франції.

Широка українська та закордонна аудиторія, що цікавиться культурою та/або Україною разом із закордонними та українськими фаховими аудиторіями визначені у Стратегії установи як цільові, робота з якими розширюється з року в рік:

Загальна кількість учасників
і відвідувачів заходів
і проєктів
Охоплення аудиторії ЗМІ

2019

2020

Понад 100
тисяч

Понад 1 млн

10 млн

27 млн

Варто зазначити, що онлайн-формат, який став активно використовуватися з 2020 року через пандемію Covid-19, дозволив залучити
до заходів установи у рази більшу аудиторію, порівняно з минулим
роком. За 2020 рік загальна кількість відвідувачів офіційного сай13

ту та підписників сторінок Інституту в соцмережах зросла майже
вдвічі, порівняно з 2019 роком (від 84.500 до майже 143.000 відповідно). Водночас розширився і перелік самих соціальних медіа, з
якими працює Інститут: до Facebook, YouTube, Instagram у 2020 році
додались також Twitter та LinkedIn. З 2021 року Український інститут
також залучений до розвитку офіційних акаунтів України – на окремій платформі та в Instagram4.
Сьомою рекомендацією цільових аудиторій є потреба розширення географії заходів та проєктів у сфері культурної дипломатії
за межі столиць.
Так, у рамках Двостороннього року культури Україна-Австрія у 2019
році, окрім Відня, заходи також проводились у таких містах Австрії
як Зальцбург, Грац, Лінц, Штаєр; проєкти Інституту у Польщі охоплюють чимало міст, окрім Варшави: Гданськ, Білосток, Лодзь, Краків, Познань. Згадувані вище зміни у діяльності в 2020 році, пов’язані з пандемією Covid-19, а саме модифікація більшості заходів в
онлайн-формат, також призвели до значного розширення географії, залучивши аудиторії з різних частин світу.

«Сьогодні культурно-мистецькі заходи, що проводяться Україною
в Туреччині, мають безпосередню географічну прив’язку до місця знаходження наших дипломатичних місій – Анкара та Стамбул, рідше Анталія.
Україна має виробити функціональний підхід до розширення географії
використання інструментів публічної дипломатії з метою охоплення
максимальної аудиторії»
– Андрій Сибіга, Надзвичайний і Повноважний Посол України
в Турецькій Республіці (2016—2021).

Працює УІ і в напрямі представлення культури різних регіонів
України.
— Проєкти, які підсилюють репрезентацію Криму та кримськотатарської спільноти, зокрема проведення онлайн-концерту «Свої.
Корінні» за участі кримськотатарських артистів; підготовка документального перформансу «Крим, 5-та ранку»; 4 відеоісторії відомих українців Ахтема Сейтаблаєва, Мустафи Джемілєва,
Олега Сенцова, Джамали під назвою «Рідний Крим», тощо.
— Перекладені різними мовами матеріали проєкту Ukraїner презентують культуру різних куточків України: різноманітні регіональні традиції (витинанка, Самчиківський розпис, Криворівня),
унікальні природні локації (Тузловські лимани, Сент-Міклош,
Букатинка) тощо.
4
Крім того, в різні роки діяльність Інституту висвітлювали й численні іноземні медіа: національний
мовник Австрії ORF, видання Die Presse, Salzburger Nachrichten, Kurier, Der Standard, французькі видання
Le Monde та Liberation, німецьке Deutsche Welle, польські Gazeta Wyborcza та Polskie Radio тощо. Наступними роками представленість діяльності УІ в закордонних медіа варто надалі розширювати.
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3. ОЧІКУВАННЯ ЩОДО КОНКРЕТНИХ
НАПРЯМІВ ТА ФОРМАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ

Очікування фахового середовища за кордоном, що будуть окреслені у цьому підрозділі, здебільшого стосуються найбільш прикладних аспектів роботи Інституту: конкретних кроків на найближчу
перспективу, використання визначених форматів проєктів тощо.
Вочевидь, експерти за кордоном акцентують увагу на важливості
роботи Українського інституту з найрізноманітнішими форматами
проєктів. Нижче детальніше будуть окреслені згадувані респондентами формати в розрізі діяльності УІ, умовно поранжовані від тих,
які наразі активно представлені в діяльності Інституту до тих, які не
є пріоритетними.
Очікування іноземних аудиторій, які є в мейнстрімі діяльності
інституту
1) Проведення інформаційних кампаній, створення платформ для
представлення української культури за кордоном.

«Потрібно більше інформації про Україну, якщо не японською,
то хоча б англійською»
– Юджі Курокава, Посол Японії в Україні у 1996 — 1999 рр.

У 2020 році розпочалась активна підготовка до проведення інформаційної кампанії з наповнення Вікіпедії статтями про Україну,
українську культуру та культурну дипломатію українською та іноземними мовами, яка була втілена у 2021 році – в результаті було
створено і покращено більше 200 статей в українській Вікіпедії,
створено та покращено не менше 600 статей 43 іноземними мовами. Також у 2020 році Український інститут долучився до розробки бази даних Ukraїnica: The Primary Database of Ukrainian Studies
(Україніка: база даних першоджерел україністики) – проекту,
що здійснюється Українським науковим інститутом Гарвардського університету (HURI). Цей онлайн портал допоможе знаходити
і отримувати доступ до перекладів літератури українських авторів,
історичних документів, свідчень очевидців, фільмів та інших першоджерел, що були створені українською мовою і доступні у якісному перекладі англійською. Як приклад варто згадати також ще один
проєкт програми Ukraine Everywhere: «Харківська школа фотографії: від радянської цензури до нової естетики» – онлайн-платформа,
що представлена галереєю фотографій та кураторськими текстами
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та всебічно знайомить з цим важливим явищем українського мистецтва, зародженим у 1970-х роках.
2) Організація «днів України»/ «років України» в країнах діяльності.
У 2019 році у співпраці між Українським інститутом, Посольством
України в Австрії у ролі співорганізаторів та чималою кількістю
партнерів було реалізовано масштабний проєкт із презентації
української культури в Австрії – Рік Культури Україна-Австрія 2019.
У рамках цього проєкту Українським інститутом було проведено 39
заходів різних форматів у п’яти містах Австрії. Також Інститут реалізував кілька «тижнів України» у вигляді комплексних спецпроєктів
та програм на австрійському Radio Klassik та телеканалі ORF та долучився до організації подій у рамках Українського Тижня в Гданську, Тижнів України в Баварії.
3) Сприяння участі представників України в масштабних міжнародних подіях (фестивалях, ярмарках, конференціях тощо) у сфері
культури, науки.

«Мені були б цікаві будь-які заходи, які б додали можливості українським
науковцям отримати вихід на ширші наукові кола. Один зі способів виносити українські питання в ширші міжнародні дискурси – це помножувати
дослідження. І можливо, в Україні їх є багато, але міжнародна мережа так
працює, що якщо ви не публікуєтесь в міжнародних журналах англійською
мовою, то вага ваших досліджень надзвичайно обмежена. Тому мені б було
цікаво «витягнути» українських науковців на міжнародний рівень. Дати їм
можливість публікуватися, брати участь у форумах»
– Мар’яна Буджерин, Гарвардський університет, США.

Цей напрям роботи втілюється УІ з першого року діяльності. Команда Інституту збирає та щорічно доповнює базу міжнародних подій
у сферах кіно, перформативних мистецтв, літератури, музики, візуального мистецтва, моди, дизайну, креативної економіки та інших
сфер для представлення України на ключових культурних подіях
світу. Наразі база налічує близько 200 подібних масштабних подій
та регулярно доповнюється новими.
За три роки діяльності УІ сприяв участі українських представників у близько 30 міжнародних фестивалях. Окрім згаданих у попередньому підрозділі, можна згадати також міжнародний молодіжний фестиваль для хорів та оркестрів Summa Cum Laude Youth
Music Festival – SCL Festival (Австрія), міжнародний фестиваль Foto
Wien (Австрія), Бієнале в Каунасі (Литва), фестиваль документального кіно IDFA (Нідерланди), міжнародний театральний фестиваль
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Retroperspektywy тощо.
Цей напрям посилюють і згадувані вище довгострокові програми
Українського інституту (програма підтримки виставкових проєктів
за кордоном Visualise, програма з представлення України на музичних шоукейсах та фестивалях світу Extra Sound, програма підтримки міжнародної промоції фільмів proMOTION).
4) Організація спільних двосторонніх проєктів (в тому числі підтримка проєктів, започаткованих іноземними культурними агентами), професійних подорожей (іноземних експертів до України/
відрядження українських фахівців за кордон), резиденційних програм та програм обміну досвідом між українськими та іноземними агентами. Іншими словами: представники іноземних аудиторій
акцентували особливу увагу на будь-яких форматах, які ініціюють
та розбудовують взаємодію та співпрацю між Україною та іншими країнами.

«Співпраця – кращий шлях для налагодження зв’язків»
– Д-р Крістіан Дімер, «Дім Європи», Німеччина.

З цією метою Український інститут запускає відповідні довгострокові програми, організовує форуми, дискусії, робочі групи, ознайомчі
візити та прес-тури для іноземних та українських представників.
Для прикладу можна навести такі з них:
— програма творчих резиденцій «ЕКСТЕР», в рамках якої 21 представнику фахового середовища України (серед яких: митці, куратори, арт-критики та дослідники мистецтва) вдалось відвідати
одну з країн за кордоном (серед яких: Австрія, США, Іспанія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Литва, Польща, Великобританія),
ознайомитись із її культурним контекстом, обмінятись досвідом
та професійними контактами із закордонними колегами, втілити разом з ними спільні проєкти та/або представити власні;
інші резиденційні проєкти: ініціатива з підтримки мистецьких
резиденцій Zapravka, мистецька резиденція в рамках премії
ім. Казимира Малевича;
— Visualise – програма підтримки виставкових проєктів за кордоном, яка надає можливості спільної розробки, дофінансування
та інформаційної підтримки міжнародних виставок, що сприяють представленню мистецтва України за кордоном та налагодженню інституційної співпраці.
—

UA films Showcase: візит у 2019 році до України на Одеський
міжнародний кінофестиваль 20 закордонних експертів у сфері
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кіно для ознайомлення з українським кінопродуктом та налагодження професійних контактів. Можна також згадати подібну
за цілями професійну мережеву зустріч на Atlas Weekend.
5) Підтримка проєктів, започаткованих закордонними українцями, поглиблення співпраці з закордонними дипломатичними
установами України та закордонними українцями.
Приміром, Український Тиждень в Гданську та Тиждень України в
Баварії були започатковані закордонними дипломатичними установами України у відповідних регіонах за підтримки локальних
партнерів. Зокрема, Український тиждень в Гданську був ініційований Консульством України в Гданську. В рамках цього проєкту команда УІ організувала концерт української джазової музики, показ
сучасних українських театральних вистав «Страсті за дівчинкою з
сірниками», «Осінь на Плутоні», «APPOLO».
Для посилення взаємодії зі закордонними українцями УІ у 2018
році уклав меморандум про співпрацю з міжнародною громадською організацією Global Ukraine та взяв участь у круглому столі
присвяченому співпраці зі Світовим конгресом українців, під час
якого обговорювалися можливості співпраці Інституту та діаспорських організацій, у 2019 році забезпечив проведення форуму учнів
суботніх та недільних шкіл, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців тощо.
6) Розвиток культурної дипломатії (зокрема, розробка, програмування культурних проєктів для імплементації за кордоном; проведення професійної підготовки з проектного менеджменту у сфері
культури тощо).
Розвиток культурної дипломатії є окремим програмним напрямом,
закріпленим у Стратегії Інституту, в рамках якого у 2020 році командою УІ було реалізовано такі проєкти:
— Міжнародний форум культурної дипломатії, який об’єднав фахівців з України, США, Австрії, Польщі, Литви, Швеції для обговорення актуальних питань та обміну найкращими міжнародними
практиками у сфері культурної дипломатії. Захід втілюватиметься щорічно.
— Збірник рекомендацій з культурної дипломатії та онлайн-добірка українського мистецтва і культури для закордонних дипломатичних установ України. До публікації увійшла корисна
інформація про українську культуру та каталоги культурних продуктів, а також методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації проєктів культурної дипломатії. Підготовці цих матеріалів
передувало проведення опитування щодо потреб закордонних
дипломатичних установ України у сфері культурної дипломатії.
—
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Розробка освітнього курсу з культурної дипломатії для

Українського
католицького
університету
та
Навчального посібника з культурної дипломатії. Також представники УІ щороку читають лекції та проводять семінари з культурної дипломатії для студентів та дипломатів МЗС.
7) Кінопокази та шоукейси
Беззаперечно, кінопокази також присутні серед форматів, з якими
працює Інститут. Так, у 2019 році у різних містах та країнах відбулись ретроспективні покази фільмів Кіри Муратової (повна ретроспектива в паризькій Сінематеці, представлення 6 фільмів на
французькому міжнародному фестивалі La Rochelle, показ 13 фільмів в австрійському музеї та архіві кіно Filmmuseum). Того ж року
було організовано 9 показів сучасного українського кіно на міжнародному фестивалі кіно Viennale.
Представлення та підтримка розвитку українського кіно відбувається і за допомогою проєктів у форматі шоукейсів. У 2019 році
на світовому фестивалі неігрового кіно IDFA було представлено 10
українських кінопроєктів, на UA Films Showcase в рамках Одеського міжнародного фестивалю – 5 ігрових фільмів. У 2020 році УІ
було підтримано представлення українського кіно в межах таких
шоукейсів: Focus Sur Ukraine (3 кінострічки), Ukrainian Showcase at
Cannes Doc (4 документальних проєкти), Фокус: Україна-Франція
в рамках «4-го Київського тижня критики» (3 ігрових кінофільми),
The Ukrainian Doc Preview 2020 (6 документальних фільмів).
8) Підтримка виставкових проєктів
В рамках довгострокової програми Visualise, розробленої УІ для
підтримки виставкових проєктів, за результатами конкурсу 2020
року було обрано два виставкові проєкти «Eyes on Ukraine» та
«Trees of Memory: Roots and Runners», які представили Україну відповідно в Італії та Польщі у 2021 році. У 2021 році до представлення
також планується виставка українського мистецтва в Музеї Зіммерлі університету Rutgers (США).
9) Концерти та музичні виступи.
Українська музика була широко представлена в рамках року культури Україна-Австрія 2019: у чотирьох містах Австрії (Відні, Зальцбурзі, Граці, Штаєрі) лунала українська джазова, академічна, фортепіанна та сучасна музика. Сукупно у 2019 році було проведено
понад 20 концертів та музичних виступів. 2020 року через пандемію
Covid-19 Інститут більшою мірою змістив фокус на онлайн-проєкти,
реалізувавши в секторі «Музика» 8 проєктів, в рамках трьох із них
було організовано онлайн-виступи 14 українських колективів, які
виступають у різноманітних музичних стилях (джаз, фолк, електронна музика, реп тощо).
10) Літературні проєкти
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«У контексті попиту важливе місце займає переклад і відповідно представлення української літератури. Потрібно працювати з видавцями для вирішення репрезентації української літератури та історії. До минулого року
взагалі не існувало практики перекладу фрагментів українських книжок
(без цих фрагментів видавці не будуть приймати до розгляду для публікації
книги, тому саме з підготовки таких фрагментів починається конструктивний контакт з видавцями). Наразі запустилося декілька приватних ініціатив фондування таких перекладів, але цього дійсно недостатньо»
– Марія Генкін, Razom for Ukraine, США.

У 2020 році УІ у партнерстві з PEN Ukraine та Українським інститутом книги було започатковано Drahoman Prize – щорічну міжнародну відзнаку для перекладачів з української мови на мови світу
з метою підтримки перекладів української літератури та сприяння
розвитку діяльності у цьому напрямі. У 2020 році до довгого списку увійшли 27 перекладачів із Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Чехії, Італії, Сербії, Греції, Болгарії, Північної Македонії,
США, Австралії, Бразилії, Лівану. Серед літературних заходів, також
підтриманих Інститутом у 2020 році, варто згадати участь української письменниці (Тамара Горіха Зерня) у Європейському фестивалі дебютних романів; читання уривків роману «Довгі часи» українського письменника Володимира Рафєєнка в рамках фестивалю
«Ніч літератури» у Празі.
11) Лекції, конференції, дискусії, воркшопи
В рамках фестивалю «Sounds around me» у Відні було проведено серію майстер-класів з електроакустичної та акусматичної музики;
у рамках виставки «Project of Ruins» Нікіти Кадана в музеї сучасного мистецтва mumok – дискусію на тему періоду авангарду та
мистецтва модернізму 1910-1930-х рр., було організовано такі конференції: «Між Києвом і Віднем: історії людей, ідей і об’єктів в обігу
та русі» – на тему історії, «Актуалізація гендерних питань засобами
сучасного мистецтва: кейс Українського інституту і програми ООН
Жінки в Україні», присвячену гендерним питанням, тощо.

«[Цікавими були б] уроки/ лекції з української мови та історії в японських
університетах. Україну зазвичай вивчають через призму РФ, тому було б
добре мати окремі відділення/спеціалістів [які спеціалізуються саме на
Україні] у навчальних закладах. Наразі я проводжу пари у своєму університеті, і ми для цього шукали спонсорів. Якби український уряд/ УІ могли підтримати такі дії в Японії і допомогти зі спонсорством/ фінансовою
частиною та організацією, було б чудово»
– Йошіхіко Окабе, Університет Кобе Гакуін, Японія.
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12) Закордонна фахова спільнота також наголошувала на важливості підтримки українських студій та популяризації української
мови за кордоном, що цілком співпадає з баченням Українського
інституту, який має серед пріоритетів у своїй діяльності підтримку як
українських, так і кримськотатарських студій та поширення української мови за кордоном.
У 2020 році УІ запустив довготривалу програму підтримки українських студій імені І. Лисяка-Рудницького, виступив співорганізатором онлайн-дискусії «Перспективи викладання та вивчення української мови як іноземної», у 2021 – проводить дослідження стану
та потреб українських та кримськотатарських студій за кордоном.
13) Створення україномовних аудіогідів
Для популяризації української мови Український інститут також
забезпечив та підтримав створення україномовних аудіогідів для
семи музеїв в Польщі та Австрії, а саме: для Національного музею
у Варшаві, музею історії євреїв POLIN у Варшаві, «Королівського
замку у Варшаві», «Королівського замку на Вавелі», австрійської
галереї «Бельведер», Європейського центру солідарності та Музею
Другої світової війни в Гданську. Експерти наголошують на важливості створення аудіогідів для посилення присутності України в міжнародному контексті, тому вкрай важливо продовжувати роботу в
цьому напрямі і створювати україномовні аудіогіди у музеях інших
країн.
Очікування іноземних аудиторій, які сповнюються в рамках окремих проєктів, але не є провідними напрямками діяльності.

«У США люди просто божеволіють від їжі. Українська кухня реально може
стати тим, з чого почнеться зацікавленість українською культурою. Слід
більше уваги приділяти українській кухні та її представництву в США. Наразі репрезентативність української кухні у Сполучених Штатах вкрай обмежена – дуже важко знайти саме український ресторан»
– Кнут Детлефсен, Представництво Фонду ім. Ф. Еберта у Вашингтоні.

1) Представлення гастрономічної культури України
Першим проєктом в цьому напрямі є видання про українську кулінарну дипломатію «UKRAINE. Food & History / Україна. Їжа та історія», яке розповідає про сучасну кухню України, регіональні кулінарні традиції та рецепти страв-візитівок України. Книга доступна
онлайн англійською та українською мовами.
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«Також мені дуже подобається український національний одяг, хотілося б
якось включити вишиванку у наступні проєкти. […]. Думаю про показ мод.
Було б чудово, якби між дизайнерами українського традиційного одягу та
музикантами активізувалося співробітництво і проводились спільні заходи.
[…]. Якщо УІ сприятиме у проведенні таких заходів,
я буду тільки рада співробітництву»
– Чіе Савада, Japan Ukraine Art Association.

2) Реалізація чи підтримка проєктів у сфері моди та дизайну.
Український інститут має кілька проєктів на цьому напрямку, але
вони більшою мірою стосуються предметного дизайну, тоді як сфера моди наразі не присутня серед пріоритетних напрямів діяльності інституції. За сприяння УІ Україну було представлено на Milan
Design Week, а також на Голландському тижні дизайну в Ейндховені в проєкті Creative Ukraine: Modern_ism. Також Інститут провів
конкурс концептів українського сувеніру серед дизайнерів.

«Україна не є популярною туристичною країною серед японців. Наприклад, я не можу пригадати, що можна побачити, куди можна поїхати
в Україні. Тому було б цікаво дізнатись про подорожі до України (куди
можна поїхати, що в Україні знаходиться, що можна побачити, чим відомі
українські міста). Хочеться більше дізнатися про українську культуру, історичні пам’ятки, світову спадщину ЮНЕСКО»
– Такаші Окугі, мерія м. Саппоро, Японія.

3) Презентація та промоція туристичного потенціалу України
Цей напрям безпосередньо не входить до переліку прямих цілей та
завдань програмної діяльності Українського інституту, однак серед
проєктів, реалізованих або підтриманих установою, є такі, що сприяють досягненню цієї мети. Серед них – згадуваний вище спільний
захід з проєктом Ukrainer з поширення його матеріалів серед аудиторій, які говорять польською, чеською, французькою турецькою та
японською мовами. Так, за підтримки Українського інституту було
створено і перекладено 90 інформаційних матеріалів про Україну, присвячених унікальним природнім місцям (Тузловські лимани,
Сент-Міклош, Кам’янець-Подільський, Бакота), традиціям (витинанка, Самчиківський розпис, Криворівня, чайні традиції Карпат),
етносам, туристичним атракціям (Промприлад, карпатський трамвай, зона відчуження). А з 2021 року в партнерстві з МЗС Інститут
наповнює онлайн-платформу з промоції туристичного та інвестиційного потенціалу України Ukraine.ua, яка доступна англійською,
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німецькою та французькою мовами. Так іноземна аудиторія може
отримати інформацію про цікаві туристичні місця України та доступні активності, історію, культуру та креативні індустрії, гастрокультуру, необхідні для подорожі до України документи, можливості
для інвестування, навчання тощо.
Сфери, в яких діяльність Українського інституту не перетинається
з очікуваннями експертів:
1) Збереження/ управління культурною спадщиною та архівна
співпраця.
Цей напрям роботи виходить за межі мандату Інституту. Водночас
у відповідності до п’ятирічної стратегії УІ, серед проєктів Інституту є ті, що працюють з культурною спадщиною України в напрямі
її переосмислення в глобальному контексті. Цьому присвячені проєкти в межах програми Ukraine Everywhere: «60. Втрачені скарби»
через анімацію та інтерактивну гру розказує про українських художниць-шістдесятниць та їхній внесок до української та світової
культури; «UA View» за допомогою архівних фото, відео, зображень
художніх творів демонструє мистецький слід, який залишили українські художники на світовій мапі.
2) Організація проєктів у сфері спорту.
Український інститут як установа, що розвиває свою діяльність у сфері культурної дипломатії, безпосередньо не працює з даною тематикою. Спортивна дипломатія, зокрема, є одним з основних напрямів
публічної дипломатії, закріпленим у Стратегії публічної дипломатії
Міністерства закордонних справ України на 2021-2025 роки.
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ВИСНОВКИ

Проаналізована інформація дозволяє стверджувати, що Український інститут справджує більшість очікувань закордонних експертних аудиторій, що говорить про те, що він вписується в загальноприйняте розуміння ролі і функцій відповідних інституцій в інших
країнах, є зрозумілим партнером для іноземних ключових аудиторій. Чимало запитів закордонного експертного середовища відповідають основним положенням Стратегії Українського інституту, що
свідчить про спільне бачення розвитку і векторів діяльності Інституту і закладає міцний фундамент для подальшої співпраці.
На концептуальному рівні існує взаєморозуміння щодо ролі Інституту у проактивному формуванні та коригуванні образу України на
міжнародній арені засобами культурної дипломатії. У цьому контексті Українському інститутові варто надалі поглиблювати власну
роль сполучної ланки між українськими та іноземними культурними
гравцями, повнішої інтеграції у міжнародні фахові мережі та акумулювання ролі експерта та інформаційної платформи для міжнародних культурних контактів. З іншого боку, величезні очікування
іноземних аудиторій щодо відкриття представництв Українського
інституту за кордоном додатково наголошують на потребі пріоритетного вирішення цієї проблеми.
З іншого боку, справедливо відзначити, що достатньо мірою Інститут справджує очікування щодо принципів, підходів і фокусів
роботи. Насамперед, це вдається завдяки data-based підходу до
планування діяльності, фокусу на важливих темах та дослідженнях,
визначенню географічних пріоритетів, залученню широкої аудиторії. В кожному з цих напрямків, однак, є чимало простору для подальшого поглиблення діяльності.
Що стосується очікувань експертів щодо конкретних напрямів діяльності, Інституту загалом вдалося охопити протягом перших
трьох років діяльності переважно всі напрями діяльності та культурні продукти, які відзначили експерти. Наступним кроком може
стати більш систематична, географічно і тематично сфокусована
робота у кожній окремій країні.
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