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Громадянське суспільство | Київ  
 
Перформанс «Споглядач» 
 
Ініціативна група багатодітних сімей, а також група українських 
та американських митців 23 серпня на Софіївському майдані 
Києва проводять в межах акції громадської непокори перформанс 
«Споглядач». 
 
24 серпня 2005 року об 11.00 на Софіївському майдані в рамках 
проведення акції громадської непокори багатодітних сімей м. Києва – 
дитяча вистава «Рукавичка».  
 
24 серпня 2005 року о 12.00 на Софіївському майдані в рамках 
проведення акції громадської непокори багатодітних сімей м. Києва – 
проект «Громадське зібрання» (“public gathering”) - групове фото всіх 
учасників акції з дітьми.  
 
Триває розпочата 16 серпня 2005 року акція громадської непокори 
багатодітних сімей, які вимагають від столичної влади розв’язання 
їхніх житлових проблем. Багатодітні сім’ї - дорослі та діти, на 
Софіївському майдані наочно продемонстрували, в яких умовах вони 
живуть та виховують дітей, і скільки людей вміщається на одному 
квадратному метрі житла.  
Було зібрано підписи громадян на підтримку заяви ініціативної групи з 
вимогою розв’язати житлові проблеми учасників акції. Цю заяву було 
передано в канцелярію Київської міської держадміністрації 17 серпня 
2005 року.  
 
Акція є безстроковою і проводитиметься до задоволення вимог 
учасників.  
 
23 серпня 2005 року до акції приєднується група українських та 
американських митців Vydavy sindikat. О 19.00 на Софіївському 
майдані – перформанс «Споглядач». Навкруги місця проведення акції 
громадської непокори будуть розташовані дитячі стільці для 
спостерігачів. Неможливість уміститися глядачам на дитячих 
стільчиках передає, на думку митців, мотив тісноти та байдужості до 
проблем співгромадян.  
 
Організатори акції мають підстави остерігатися, що в ніч на 24 серпня 



буде здійснено спробу силою припинити акцію, адже вона «заважає» 
проведенню національного свята Дня Незалежності. Ініціативна група 
багатодітних сімей запевняє що їхні дії не мають на меті 
дискредитувати Україну в день національного свята.  
 
Багатодітні сім’ї звертаються до громадськості з проханням 
підтримати спільну незалежність та права на громадянську непокору. 
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