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ШЛЯХ СВОБОДИ 
5 років України в плакатах Нікіти Тітова 

відкрита в “Укрінформі" до 14 січня 
вул. Богдана Хмельницького, 8/16 

 
23 роботи харківського художника, створені у 2013–2018 роках, спокійно та проникливо           
розповідають про Україну й українців у цей час. Серед них – плакати про Майдан, про ключові                
події війни на Донбасі: Іловайськ, битву за аеропорт, режим тиші та життя на лінії зіткнення.               
Тітов втілив образи волонтера, добровольця, розвідника, навіть патріота. Низка плакатів          
присвячена бранцям Москви. “Про них треба говорити, їх потрібно підтримувати, давати їм            
відчувати і знати, що країна їх не покинула”, – коментує Нікіта Тітов. 
 
“Революція Гідності, російська агресія, окупація Криму, війна на Донбасі: всі ці події вкладаються у п'ять               
років. Але вони стали визначальними. Ми навчилися брати відповідальність за країну – волонтери,             
воїни, реформатори. Ми дізналися, як це – підтримувати наших бранців у російському полоні. Потрібен              
талант митця, щоб описати, проговорити, показати нам самих себе, і нас – світові. Тож пропонуємо               
озирнутися на шлях свободи завдяки роботам Нікіти Тітова”, – говорить директор Національного музею             
Революції Гідності Ігор Пошивайло.  
 
“З одного боку – це експеримент для нас: організація мистецької виставки. Але колекція робіт Нікіти               
Тітова, створених під враженням подій у нашій країні, нагадує своєрідний репортаж про ці 5 років. Тож                
ми раді співпрацювати із нашими партнерами, інформуючи громадян завдяки й художнім інструментам”,            
– підкреслює Олександр Харченко,  Генеральний директор агентства УКРІНФОРМ. 
 
“Напередодні свят багато розмов про свята і вихідні. Про старий і новий стилі. Про календар. І це                 
природньо і правильно. Ми живемо, плануємо і проектуємо. Але наш календар сьогодні – це календар               
війни. Щоб перегорнути його, треба перемогти. Щоб перемогти, слід планувати, проектувати і – жити.              
Художній проект “Шлях свободи” – про вміння бачити суть подій. Його робота “Календар” найбільше              
вразила мене. Тітов вміє бачити. Приходьте зазирнути й ви”, – запрошує Володимир В’ятрович, Голова              
Українського інституту національної пам’яті.  
 
“Шлях свободи – це ключові, героїчні та часом трагічні події, через які нам доводиться пройти на шляху                 
до змін і справжньої незалежності”, – описує колекцію її творець Нікіта Тітов. 
 
Більше цитат із відкриття та зразки плакатів дивіться на сайті Національного музею Революції Гідності. 
 
Над проектом працювали: Нікіта Тітов, Марина Сингаївська, Ольга Сало, Володимир В’ятрович,           
Олена Шарговська, Катерина Ніколаєнко, Петро Клим, Іван Кішка, Ярина Ясиневич. 
 
Нікіта Тітов народився 1973 року у місті Їхві, Естонія. Закінчив художньо-графічний факультет            
Харківського педагогічного університету. Працював у рекламі, книговидавництві як книжковий графік, як           
художник співпрацював із театрами. 
 
Участь у відкритті взяли: Нікіта Тітов – художник, автор проекту; Ігор Пошивайло – Генеральний              
директор Національного музею Революції Гідності; Володимир В’ятрович – Голова Українського          
інституту національної пам’яті; Олександр Харченко – Генеральний директор агентства УКРІНФОРМ;          
Ярина Ясиневич – керівниця програм Центру досліджень визвольного руху.  
 
Організатори: Національний музей Революції Гідності, Українське національне інформаційне агентство         
“Укрінформ”, Центр досліджень визвольного руху, Український інститут національної пам'яті. 

 
Виставка триває: з 18 грудня 2018 року до 14 січня 2019 року на вікнах і в приміщенні “Укрінформу” 
Довідки: press@maidanmuseum.org, 096 21 333 90, 044 222 50 14. 

http://maidanmuseum.org/uk/node/632
mailto:press@maidanmuseum.org

