
08.09 15:00 Палац Лозинського Про що говорить 
сучасна ангелологія

Оксана Дарморіз Ангели в історії людства присутні в різних культурних 
традиціях. Іноді вони тілесні, іноді – духовні, крилаті 
чи безкрилі, видимі чи невидимі. Часом мають релігійний 
вимір, часом – міфологічний, а подекуди є невід’ємною 
частиною людського повсякдення. В європейській 
культурі ангели безперечно займають значне місце. 
Про їх природу і походження, зміну уявлень щодо сутності 
та зовнішнього вигляду, релігійну ангелологію та вихід 
за межі релігійної парадигми – відповіді на ці та інші 
питання шукатимемо на лекції.

12.09 15:00 Палац Лозинського Античне коріння 
крилатих

Марта Тимошенко На лекції поговоримо про стародавні міфи та уявлення, 
пов'язані з крилатими створіннями. Йтиметься не лише 
про форму, але й зміст і функції: якого значення греки 
і римляни надавали крилам, з якими міфічними 
персонажами вони асоціювались, а, особливо, 
хто з них дотичний до нашого Північного Причорномор'я - 
йтиметься про найстаріші експонати виставки "Ангели". 
На завершення проаналізуємо вплив античних коренів 
на європейську культуру.

18.09 15:00 Палац Лозинського «Кременем об 
кремінь…»: ангели
в народній міфології 
та у масовій культурі

Володимир Арєнєв У кожної монети є зворотній бік, а в кожної легенди – 
варіанти, які бувають навіть цікавіше канонічної версії. 
Історії про ангелів – не виключення. Зрештою, вони 
й виникли набагато раніше писемних джерел, що стали 
офіційною версією. 
Що розповідали наші пращури про народження ангелів? 
Яку роль відігравали вони у житті простих людей? І як 
цей образ трансформувався у масовій культурі, вкотре 
повернувши ангелів до життя у масовій свідомості? 
Про все це – у лекції письменника, сценариста, 
викладача Володимира Арєнєва (Київ).

20.09 15:00 Палац Лозинського Ангели у кіно Олег Яськів Для чого людям ангели в кіно?
Щоб втілити дитячі або релігійні фантазії? Чи привідкрити 
приховану правду? Зобразити їх чудернацькими істотами 
чи дозволити впізнати таку ж слабку людину? Перекласти 
відповідальність на іншого чи заглянути у дзеркало 
правди?
У лекції «Ангели в кіно», окрім відповідей на ці запитання, 
поговоримо про генеалогію ангелів у наймолодшому 
з мистецтв – кіно. Спробуємо зрозуміти яку роль зіграли 
фантазійні та релігійні образи у авторському та 
комерційному кінематографі, наскільки органічними 
вони стали для мистецтва, яке найкраще відтворює 
та конструює реальність.

21.09 14:00 Палац Лозинського Анатомія ангела 
у масовій культурі

Ольга Муха «Продаючий крилатий»: в чому секрет комерційного 
успіху образу ангела? Ангели в телевізорі, у рекламних 
роликах та на білбордах. Співвідношення божественного 
і людського, ринкової ціни та ірраціонального бажання 
володіти. «Внутрішня сторона» ангела. Трансформація 
образу ангела у кіно і серіалах. Найдорожчі ангели світу. 
Секрети масової культури з крилами від культурологині 
й дослідниці естетичної перцепції Ольги Мухи.

20:30 Порохова Вежа Чи мають янголи 
національність

Діана Клочко На початку ХХ століття українські художники активно 
"націоналізували" образ янгола, надаючи його 
зовнішності рис, що вирізняли б з-поміж усіх стилів. 
Навіщо це робилось? Звідки прийшла ідеологія 
національного вбрання небесних вісників? Як 
сприймались ці новації публікою тоді, що вони означають 
зараз? На дискусії, яку провадитиме мистецтвознавиця 
Діана Клочко, можна висловити свої враження від того, 
чому цей напрям "українізації вісників неба" не 
актуальний у сучасному сакральному мистецтві.
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