Образи, до яких звертаються пам’ятники, часто здаються застиглими в просторі та часі.
Проте все може бути інакше: монументи здатні взаємодіяти з аудиторією, якій вони адресовані. Щоб зрозуміти, як це працює, пропонуємо вам таке завдання: виріжте й склейте
власний постамент для монумента.
По всій Україні можна знайти велику кількість порожніх постаментів, які утворилися після
демонтажу пам’ятників у межах декомунізації. Пофантазуйте разом з учнями, як порожній
постамент може набути нових значень, якщо доповнити його тимчасовими елементами.
Пропонуємо зробити це в кілька кроків.

ВИЗНАЧТЕ ТЕМУ
Подумайте, як саме можна пам’ятати про події та
людей. Які емоції вам хочеться відчувати, коли ви
бачите монумент у місті? Чи варто взагалі нагадувати про певні речі в публічному просторі —
і якщо так, то чому? Поміркуйте з учнями над тим,
яким міг би бути монумент про події останнього
десятиліття.
Складіть список із п’яти подій чи імен. Це
можуть бути офіційні події, що вже стали важливими для історії України чи світу. Але також
ви можете обрати щось з особистих історій
учнів, маловідомих фактів про рідну вулицю чи
населений пункт, розглянути біографії цікавих
людей із вашого регіону.
Обговоріть, які з цих подій чи імен мають остаточно увійти до макета монумента. Можете
послуговуватися такими критеріями: скільки
учасників групи відчувають причетність до
теми? Чи співвідноситься тема з особистими
історіями учнів? Наскільки вона актуальна для
вашого рідного міста чи села?

СТВОРІТЬ ФОРМУ
Перед вами на постері декілька конструкцій, які
потрібно вирізати й зігнути в зазначених місцях.
У результаті ви отримаєте кілька макетів постаментів, які за потреби можна склеїти між собою.
Допоміжні елементи мають розкрити вашу тему
й допомогти працювати з пам’яттю. Ви можете
вирізати й наклеїти фігури з набору: людина,
рослини, скульптури, абстрактні об’єкти, екран,
предмети побуту. Не обов’язково використовувати всі фігури — оберіть потрібні для вашого
задуму або створіть свої.
На порожній таблиці, яку ви бачите на постаменті, ви можете вказати назву, придумати
підпис, проігнорувати її чи вигадати щось своє.

лінія розрізу

лінія згину

місце для нанесення клею

зігніть фігуру по лініям згину,
наклейте стопи на платформу
зворотною стороною або посадіть
фігурку зігнутою в талії

зігнути тут, приклеїти колеса
до нижньої частини скейту

у складеному вигляді:
проріз для клапана,
конструкція без клею

складіть дві частини дерева
крізь прорізи одна в одну, щоб
отримати таку конструкцію:

у складеному вигляді:

