ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРЕСИ

Війна в Україні – заклик до
мистецького середовища: існуючі
контакти підтримувати та
використовувати їх для надання
допомоги
Міністерка Бауер та Держсекретарка Ольшовскі:
„Через військову агресію Путіна політичне
переслідування особливо загрожує представникам
культурної сфери“.
В Баварії з’явилася гаряча лінія, куди можуть
звернутися українські митці-біженців та місцеві
культурні інституції, які пропонують свою допомогу.
Штуттґарт, 2.3.22 – З огляду на розв’язану Росією безпрецедентну війну проти
України, Міністерка культури Терезія Бауер та Держсекретарка з питань культури
Петра Ольшовські звернулися до представників культурної сфери у федеральній
землі Баден-Вюртемберґ із закликом продовжувати співпрацю з українськими
партнерськими інституціями наскільки це можливо в даний момент. Це
стосується спільних проєктів, що реалізуються як в Україні, так і в Німеччині.
„Через військову агресію Путіна і викликану цим нестачу матеріальних ресурсів
та загрозу політичного переслідування, представники культурної сфери
опинилися в особливо складній ситуації“, заявила Міністерка культури Терезія
Бауер в середу в Штуттґарті. Держсекретарка з питань культури Петра Ольшовскі
доповнила: „Зараз як ніколи важливо, підтримувати існуючі контакти та
використовувати їх для надання допомоги“.
„Чимало представників культурної сфери виступали за демократію та права
людини“, пишуть у своєму зверненні до керівництва мистецьких та культурних
закладів та творчих спілок у землі Баден-Вюртемберґ обидві політикині. Вони
пообіцяли, що уряд федеральної землі підтримає пропозиції німецького
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культурного середовища допомагати митцям-біженцям та їхнім родинам. Уряд
працює над власними проєктами підтримки.
Уряд землі Баден-Вюртемберґ діє в унісон з Держміністеркою Клавдією Рот та
Держміністеркою Катею Койль. „Ми підтримуємо надання невідкладної
допомоги для представників культурної сфери з бюджету Держміністерки з
питань культури та ЗМІ Клавдії Рот та розширення програми захисту для митців
та мисткинь, що буде реалізовуватися німецьким МЗС під керівництвом
Аннилени Бербок“.
„Допомога представникам культурної сфери з України“: інформаційний
пункт для митців та мисткинь
У співробітництві з ifa( Інститут міжнародних відносин, Штуттґарт) уже відкрито
інформаційний пункт, сюди можуть звертатися митці та мисткині з України та
місцеві культурні інституції. Інформаційний пункт пропонує консультації,
виступає посередником у контактах з представниками місцевої культурної сфери,
в перспективі планується культурний обмін в різних галузях та різні його
формати, курси, мережування з громадянським суспільством.
Номер телефону: +49 711 2225-200; Електронна пошта: kulturukraine@ifa.de
Ґітте Чош, Генеральна секретарка ifa: „Ми будемо акумулювати всю інформацію,
що надходить від нашої культурної сфери. Саме зараз вкрай важливе
мережування громадянського суспільства, культурного та мистецького
середовища. Зараз нашим завданням разом з нашими партнерами є надання
конкретної допомоги людям, які потерпають від війни, ми повинні проявити
солідарність з українцями та українками і підтримувати з ними контакти. Всі
можуть щось робити, кожні руки важливі“.
ifa - Інститут міжнародних відносин є найстарішою організацією у Німеччині, яка
активно сприяє культурним контактам. Інститут має високе реноме в цілому
світі, формує міжнародний культурний діалог та підтримує митців, які
потерпають від політичного переслідування.
Проживання, мережування, доброчинні проєкти, навчальні формати
„Наша мета – разом з культурними інституціями в землі Баден-Вюртемберґ та
представниками громадянського суспільства швидко та прагматично надати
допомогу митцям-біженцям“, написано у листі Міністерки до представників
культурного середовища. „Прошу Вас, інформувати нас про те, як Ви можете
допомогти та підтримати наше міністерство. Це може бути допомога із житлом,
благочинні заходи, спільні мистецькі проєкти та підтримка віртуальних
навчальних форматів“.
ifa
ifa (Інститут міжнародних відносин) активно виступає за мирне співіснування
людей та культур для взаємного збагачення. Ми підтримуємо обмін в галузі
культури та мистецтва: виставки, спрямовані на діалог конференції і програми,
діємо як компетентний центр зовнішньої політики у сфері культури та освіти. Ми
маємо широкі зв’язки в цілому світі, для нас важливою є довгострокова,
партнерська співпраця. ifa фінансується з бюджету німецького МЗС, з бюджету
землі Баден-Вюртемберґ та з бюджету міста Штуттґарта. www.ifa.de

2/3

Контакт для представників преси:
Miriam Kahrmann, Керівник прес-служби ifa, +49 (0)151 26455509, presse@ifa.de
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