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Привіт, 2019.  
Привіт, майбутнє... 

Світ невпинно змінюється.  
Незаперечний факт. Але ми запере-
чимо — це люди невпинно змінюють 
світ. Ідеї змінюють світ. 

Неможливо встигнути за всіма нова-
ціями та трансформаціями інформа-
ційної сфери. Але можна відслідкува-
ти ті з ідей, що мають шанси стати 
трендовими у світі та Україні. 
Шановні новатори та креатори. 
Вас вітає перший випуск електронно-
го журналу трендів та ідей в Україні 
Trend_UA. 

Цей журнал для Вас та про Вас.  
Він містить огляди світових трендів 
для різних сфер, а також історії украї-
нців, чиї ідеї трансформувались в ре-
альні справи і мають всі передумови 
для того, щоб творити 2019 рік у сво-
їй галузі. 
Новий рік чекає від нас нових справ! 
І, можливо, саме тут Ви знайдете 
власне натхнення... 

з вірою в силу ідей,  

команда журналу Trend_UA 
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Trend is... 

Тренд – це зміна паттернів мислення, 
поведінки, бізнес-моделей, технологі-
чних підходів, економічних, соціаль-
них, політичних чи культурних взає-
модій, яка виникла певний час тому, 
набрала сили і стала помітною та  
буде, як очікується, і далі набирати 
силу у майбутньому, визначаючи  
сценарний простір майбутнього для 
людей, організацій та країн. 

 
 

Trends come like a series  
of ocean waves, bringing the high tide 
when things are good and, as 
conditions recede, the low tide appears.  
These trends come unexpectedly, 
unpredictably, and they  
have to be weathered  
with temperance, poise, and  
patience - good or bad.  

ВАЛЕРІЙ ПЕКАР 

Експерт, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи 

[kmbs] 

JESSE LAURISTON 
LIVERMOR  

American investor  
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World review 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ — В НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ 

TREND_UA  

відслідковує найцікавіші  тренди світу,  

які вже сьогодні творять майбутнє… 

Дзеркала доповненої реальності розробила компанія FXGear, що в Сеулі. FXMirror працює як віртуальна 
платформа, що розраховує точні параметри людини і демонструє максимально наближений до реальності 
вигляд тієї чи іншої речі.  Концепт було успішно випробувано в універмазі Lotte в Кореї. 
Нині розробники працюють над запуском мобільного додатку, що допомагав би користувачам з усього світу 
максимально влучно підбирати одяг.  

ВІРТУАЛЬНИЙ ГАРДЕРОБ 

Перший показ модної колекції за допомогою віртуальної реальності пройшов для  лінійки, що створена у 
колаборації брендів Moschino та H & M.  Новий формат для компаній зі світовим ім’ям розробили фахівці 
Warpin Media. Гостям запропонували оцінити колекцію через окуляри віртуальної реальності. І навіть біль-
ше — завдяки технології відстежування діяльності рук Magic Leap користувачі змогли "відчути" об'єкти на 
дотик. 
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Оживляючи казку 
изнання, високий рівень віральності та рекордні продажі… Мрія всіх компаній? 

Так! А ще — ефект від використання доповненої реальності (AR). Четвертий рік по-

спіль українські розробники компанії Live Animations творять цю магію за допомо-

гою технологій. Як результат — успішні кампанії для продуктів та брендів з 51 краї-

ни світу.  

Дослідження свідчать: попит на додатки та платформи AR у комерцій-
них, авіаційних, оборонних та інших галузях досягне майже 60 мільярдів 
доларів до 2020 року 

В 

Книги з доповненою реальністю, створені українцями для американсь-
кого видавництва, здобули найвищу світову нагороду — Parents Choice 
Awards 2018 
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Insights  
ВІД ІДЕЇ — ДО… 
 

Про поняття доповненої реальності вперше почув п’ять років тому 
від партнера по бізнесу із США. Пам’ятаю, він показав мені картин-
ку з акулою, що оживає. Я зацікавився технологією і вирішив реа-
лізувати власний проект з «живими» фото.  
Результатом став додаток «Live Photo», що вийшов у 2014 році.  
Звичайні предмети як-от: зошити, щоденники, пазли — за допомо-
гою додатку перетворились у щось дійсно дивовижне – вони взає-
модіяли із користувачем. Перший тираж такої продукції у 100 ти-
сяч одиниць був розкуплений за дві доби. Нині у 51 країні світу ви-
пускають продукцію з використанням «Live Photo».  

 

БІЗНЕС-ІНСТРУМЕНТ 
 

Доповнена реальність дає змогу зробити будь-який продукт більш 
цікавим і корисним. У цьому її суть і головна перевага.  
З позиції бізнесу, AR — ефективний маркетинговий інструмент, що 
створює сильний емоційний зв'язок між користувачем і брендом, 
сприяє підвищенню лояльності клієнтів завдяки унікальному муль-
тимедійному досвіду взаємодії з продуктом.  

 

ПРОЕКТИ ДЛЯ ГОРДОСТІ 
 

Складно виділити щось одне. Ми пишаємося книгами, які створили 
у партнерстві з Art Nation — «Аліса в країні див» та «Аліса в Задзе-
ркаллі». Їх сумарний тираж перевищив 850 тисяч примірників, що є 
рекордом продажів у Білорусі та Україні.  
Пишаємося проектом із «Конті», для якого створили AR-додаток, 
що дозволяє грати, вчитися, переглядати мульфільми в компанії 
персонажа TIMI. Пишаємося і розробками для американського ви-
давництва Little Hippo: всі чотири книги, створені для них, отрима-
ли найвищу світову нагороду — Parents Choice Awards 2018. 

 

AR = МАЙБУТНЄ 
 

У доповненої реальності велике майбутнє: згідно з дослідження-
ми, до 2020 року в AR буде мільярд користувачів. Але зараз ринок 
не сформований до кінця. Це відбудеться як тільки вийдуть досту-
пні окуляри та лінзи з AR. 
Що ж до України, то в нас поки що не кожен маркетолог чи власник 
бізнесу знає, що таке доповнена реальність та який вона має по-
тенціал. До того ж, це не панацея, а інструмент, складова марке-
тингової та PR-кампанії для продукту або бренду. Але я впевне-
ний, що нас теж чекає AR-майбутнє, і воно вже наближається... 

АНДРІЙ ТИМОШЕНКО 

СEO компанії Live Animations 

from the founder 
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World review 

У ФОРМАТІ «КОМПАКТ» 

TREND_UA  

відслідковує найцікавіші  тренди світу,  

які вже сьогодні творять майбутнє… 

Портативний скутер Trident для підводного плавання презентувала компанія Geneinno.   
Trident здатен занурюватися на глибину до 50 метрів та працювати під водою без підзарядки впро-
довж години. Серед подібних розробок ця поки що єдина, що дозволяє пірнальнику розвивати швид-
кість до 7 кілометрів на годину.  
 

ТЕХНОЛОГІЇ ЙДУТЬ ПІД ВОДУ... 

Компактний ховерборд, що здатен складатися за секунди, презентувала публіці компанія Urmo 
hoverboard. Механізм, розроблений та запатентований компанією, є відповіддю на запит користувачів 
отримати більш компактну версію індивідуального транспортного засобу. 
Поки що це єдина подібна розробка у світі. 
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Байк з майбутнього 
сторія електробайків Delfast — це історія про те, як модернізуючи транспорт для 

кур’єрської служби, розробникам вдалось винайти електробайк, що за технічними 

характеристиками в рази перевершив подібний транспорт на світовому ринку.  

Встановлення світового рекорду, успішна кампанія на Kickstarter… Таким був поча-

ток історії. Нині Delfast працює над створенням власного виробництва. 

Delfast має власну кур’єрську компанію, що є донором для подальшого 
розвитку власного виробництва електробайків в Україні. 

І 

367 кілометрів без підзарядки. Таке досягнення українських електро-
байків Delfast зафіксовано як світовий Рекорд Гіннеса. 
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Insights  
ТРАНСПОРТ МАЙБУТНЬОГО 
 

Щороку у світі більше 200 мільярдів доларів витрачається на бе-
нзин для мотоциклів. Зрештою, цей бензин опиняється у в повіт-
рі у вигляді СО2 та інших шкідливих речовин. 
Ми в Delfast впевнені, що електровелосипеди – індивідуальний 
транспорт майбутнього, оскільки  він дружній до навколишнього 
середовища і більш зручний. Більш зручний, ніж велосипед, 
адже далеко не всі люди фізично можуть крутити педалі. Більш 
компактний, ніж автомобіль, що дозволяє уникнути корків і вирі-
шити проблему з паркуванням. 
При цьому електробайки доступні за ціною.  
 

НОВЕ РІШЕННЯ 

 

До того, як з’явився Delfast, практично всі електробайки у світі 
доводилось заряджати кожні 30-40 кілометрів або кожні 2-3 годи-
ни безперервного використання. Тобто люди могли приїхати до 
офісу чи супермаркету, але не могли їздити на далекі відстані 
або ж впродовж усього дня. 
Delfast перевів електровелосипеди з категорії «іграшок» в роз-
ряд серйозної професійної техніки і дозволив кур’єрам, пошто-
вим службам, поліції та іншим користувачам їздити 150-200 і бі-
льше кілометрів без підзарядки.  
Байк Delfast встановив світовий Рекорд Гіннеса за дальністю 
пробігу – 367 кілометрів на одному заряді батареї без допомоги 
педалей. Ми зробили це на київському велотреці, і це досягнен-
ня перевершило попередній рекорд – 80 кілометрів — у кілька 
разів. Інакше кажучи, нам вдалось створити найкращий на сього-
дні електробайк у світі.  Те, що зробив Ілон Маск серед автомобі-
лів, ми зробили в сфері двоколісного транспорту.  
 

ПЕРСПЕКТИВА 

 

Експерти стверджують, що в найближчі десятиліття на планеті 
буде більше 2 мільярдів електровелосипедів. Тобто кожен чет-
вертий-п’ятий землянин пересуватиметься на електробайку.  
І ми в це віримо. 
Весь світ пересідає на електротранспорт. Наприклад, Норвегія 
та Нідердланди планують відмовитися від продажу бензинового 
та дизельного транспорту з 2025 року. Індія, Німеччина та Фран-
ція – з 2030 року… Цей процес незворотний. І ми впевнені, що 
займемо свою «двоколісну» нішу в загальному глобальному русі 
за перехід на електротранспорт. 

ДАНИЛО ТОНКОПІЙ 

СEO компанії Delfast 

from the founder 
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World review 

Захист для гаджетів і очей 

Протектор екрану “PURP" – новий винахід, що захи-

щає девайси від пошкоджень, а очі — від шкідливого 

синього світла.  Ефект досягається завдяки матеріа-

лу NanoTech Glass, що утримує небажані промені. 

Розробка компанії New Normal з’явилась на ринку, 

запустивши кампанію на Kickstarter. 

TREND_UA  

відслідковує найцікавіші  тренди світу,  

які вже сьогодні творять майбутнє… 

Інтерактивний тренажер Mirror і дійсно є звичайним дзеркалом… аж поки його не ввімкнути. Пристрій до-
зволяє проходити тренування від боксу до йоги як в записі, так і тренуючись спільно з групами в реальному 
часі. А ще — відслідковує біометричні дані для  створення системи оптимальних тренувань.  

Діджитал-тренажер 

Новий формат «зубної щітки» 

Новий спосіб чищення зубів запропонувала компанія 

UNOBRUSH. Їх зубна щітка — це пристрій із запатен-

тованою технологією, що очищує зуби від нальоту, 

каменів і бактерій за 6 секунд звуковими хвилями та 

ультрафіолетом. Новинка вже здобула неабияку по-

пулярність в США та Канаді. 
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Крайній до аптеки... 
е досі бігаєте аптеками у пошуках кращих цін? Українці запустили сервіс, що зро-

бить це за вас. Liki24  дозволяє не лише зібрати препарати за вигідними цінами в 

аптеках міста, але й доставляє замовлення додому. 

Проект стартував рік тому і за цей час встигли напрацювати не лише постійну кліє-

нтську базу, але й здобути визнання — сервіс було визнано найкращим стартапом 

року в Україні в межах  техноконференції Lviv IT Arenа. 

Liki24 запустили рекламну кампанію з Еритроцитом в головній ролі, спо-
діваючись розширити вплив на міста-мільйонники  

Щ 

Проект отримав грант на розвиток як найкращий стартап року в Україні 
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Insights  
ІДЕЯ ЯК РІШЕННЯ 

Одного разу мав придбати ліки для доньки, трохи згодом – для 
сина. Тоді в поле зору потрапила різниця цін на ліки в різних ап-
теках. Для мене стало відкриттям, що вартість препарату відріз-
няється в рази, навіть якщо аптеки знаходяться через дорогу од-
на від одної. Власне, тоді сформувалась ідея запропонувати ук-
раїнціям адекватне рішення.  
Торік у липні було сформовано команду проекту. А в листопаді 
liki24 повноцінно стартували в Україні.  
 

СУПЕРАНАЛІТИК 

Аналогів проекту немає в Україні та, наскільки нам відомо, у світі 
також. В основі сервісу лежить аналітична система, що має дос-
туп до облікових систем вже більш як 1300 аптек. Це дозволяє 
отримувати актуальну інформацію про наявність лікарських пре-
паратів та ціни на них в реальному часі. 
Також нам вдалось побудувати трирівневу систему логістики, що 
включає етап збору необхідних препаратів по аптеках, врахуван-
ня оптимального маршруту, комплектування замовлення та дос-
тавку його клієнту. 
Наш рекорд сьогодні — замовлення, укомплектоване з 14 аптек. 
Рекордно швидка доставка відбулась за 15 хвилин.  
 

НА ЧАСІ 

Нині насамперед працюємо над маркетингом та розширенням 
ринку. Співвідношення доставок по Києву та в інші міста складає 
80/20. У найближчих планах – зміна цього співвідношення як мі-
німум до 60/40. Плюс запланували зростання в обсягах до 30 % 
в місяць.  
 

МИСЛИТИ ШИРШЕ 

Уже нині більше половини клієнтів звернулись до сервісу повто-
рно. Це круто, але маємо ще більші амбіції. Плануємо повноцін-
ний вихід на міста-мільйонники в Україні. Другим, і можливо па-
ралельним кроком, стане вихід на ринки інших країн. Остання 
поїздка до США підтвердила, що потреба в такому сервісі не об-
межується Україною, аналогів поки немає навіть у суперпрогре-
сивних США.   

АНТОН АВРИНСЬКИЙ 

CEO liki24  
 

from the founder 
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World review 

ЗІРКОВЕ НЕБО — У ТЕБЕ ВДОМА 

TREND_UA  

відслідковує найцікавіші  тренди світу,  

які вже сьогодні творять майбутнє… 

Японська компанія Nitto запустила лінійку клейкої настінної стрічки, що дозволяє творити дизайн у новий 
спосіб. Стрічка підходжить як для стін, так і для меблів, підлоги та інших предметів. Легко усувається та не 
залишає слідів. Випускається у восьми кольорових гаммах. 
Розробники створили ряд готових дизайнерських рішень, які можна втілити за допомогою стрічки, але за-
кликають користувачів креативити та створювати власні проекти. 

«СКОТЧ» ДЛЯ ІНТЕР’ЄРУ 

Серія Chrona від Graypants – лінія світлодіодних підвісних світильників, що імітують зоряне небо. «Зіркові 
вогні», безумовно, мають найкращий ефект, коли встановлюються кластерно, у форматі на кшталт 
«сузір’я».  
Кожна одиниця може бути встановлена як вертикально, так і горизонтально, завдяки чому виникає безліч 
можливостей для комбінацій. Плюс технологічний дизайн досі в тренді. 
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World review 

Подушки-розфарбовки  

«Jurassic Dreams» – новий продукт на американсько-

му ринку. Перша серія випущена у настрої Юрського 

періоду. 

TREND_UA  

відслідковує найцікавіші  тренди світу,  

які вже сьогодні творять майбутнє… 

Лінійка меблів, що складаються без інструментів за принципом головоломки набуває дедалі ширшої попу-
лярності в США та Канаді. 
Компанія-розробник Fuzl позиціонує себе як «малий бізнес з великим амбіціями». 
Основою проекту стала мінімалістична естетика і концепція легкої збірки. Так, частини скріплюються між 
собою за допомогою спеціальних, легких у користуванні затискачів.  

Меблі-конструктор  

Лампа-місяць 

Модерновий декор від компанії Coocepts. Місячна 

сфера друкується на 3D-принтері та зависає у повіт-

рі над підставкою завдяки магнітному полю. 
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Справа в голові... 
країнський стартап Vase Head пропонує власний погляд на яскраві деталі для креа-

тивних просторів.  

Вазон, органайзер, ваза для фруктів? Так! Усе це — креативний органайзер від ук-

раїнців. Причому, ряд ідей для застосування можна продовжити. 

Проекту немає ще й року, а він вже вийшов на Kickstarter та зібрав 7000$ лише за 

два дні.  Що ж особливого в цих головах? TREND_UA дізнався... 

Скульптури-органайзери вийшли на ринок наприкінці минулого року  

Джобс, Енштейн, Будда,      
Давид…  

Хто  
наступний?  

Щомісяця проект запус-
кає нового героя 

У 
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Insights  
ПРО ІДЕЮ 

Усе почалось з банального пошуку вазона для квітів.  Вибір ви-
явися занадто обмеженим, а кількість вазонів, які захотілось 
придбати, рівна нулю. Тоді створив першу скульптуру. Це був 
Давид. 
Спілкуючись з різними людьми зрозумів, що не тільки нам бра-
кує креативу в звичних речах. Люди прагнуть доповнювати ін-
тер’єр свого простору незвичайними та яскравими речами. 
З цього розуміння виник Vase Head. 
 

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ 

Проект стартував у грудні 2017 року. Стартовим капіталом стали 
особисті кошти, кмітливість та наполегливість. На пілотний за-
пуск знадобилось 3000 доларів. Нині стільки ж коштує патент на 
три скульптури. 
Знадобилось чимало зусиль, щоб знайти виконавців ідеї. Потім 
був тривалий процес відбору та адаптації героїв – моделювання, 
випробування на практичність, визначення кольорової гамми і 
способів застосування.  
Після виходу на он-лайн майданчики моментально отримали 
зворотній зв'язок від закордонних ретейлерів та покупців. Вере-
сень став знаковим завдяки запуску кампанії на Kickstarter для 
аудиторії США та Канади. За перші дві години зібрали рекордні 
7000$. 
Уже сьогодні доставляємо скульптури в чотири країни світу на 
території двох континентів.  
 

ПРО ВИРОБНИЦТВО 

Це проект на сто відсотків створений в Україні. Усе робиться 
вручну  - від ліплення макету з пластиліну до формування кожної 
серійної скульптури. Щомісяця випускаємо новинку і вже маємо 
в колекції більше десятка героїв. 

 

ПРО АМБІЦІЇ 

Плануємо захопити світ. Щоб у домах та офісах по всьому світу 
замість нудних квіткових вазонів і офісних стаканчиків під ручки 
стояли наші круті скульптури та органайзери.  

СТЕПАН ЖЕНКОВ 

Засновник проекту Vase Head, 

юрист за освітою 

from the founder 
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World review 

РОЗДРУКОВАНО... 

TREND_UA  

відслідковує найцікавіші  тренди світу,  

які вже сьогодні творять майбутнє… 

Перший у світі музей цифрового мистецтва діє в столиці Японії. Десять тисяч квадратних метрів оформле-
но у фантастичний світ за допомогою світла, кольору, звуків… Кожен зал музею teamLab  в Токіо – це окре-
мий арт-шедевр та експонат музею. Зали доповнюють одне один, плавно змінюючи тему та настрій.  
«На відміну від фізичної картини на полотні, нематеріальна цифрова технологія може вивільнити мистецт-
во, – кажуть художники. – Через свою здатність вільно трансформуватися, вона може подолати кордони».  

МАЙБУТНЄ - ЗА ЦИФРОЮ 

Найбільша і найбільш складна футуристична скульптура в світі, що була надрукована на 3D-принтері. Та-
кий експонат  представили в Хорватії на щорічній Венеційській бієнале. 
Скульптуру Cloud Pergola створив хорватський архітектор Бруно Джуричеч. Його робота ще раз засвідчила 
тенденцію все більшого зближення мистецтва та технологій. 
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АРТ-стакан 
аперовий стакан як полотно для творчості обрала українська художниця Віталія 

Бойко. 

Проект, що стартував як експеримент, перетворився в креативний тренд! Роботи 

українки отримують тисячі схвальних відгуків з усього світу. Шанувальники нама-

гаються їх повторити, а успішні компанії запрошують українку до співпраці. 

TREND_UA поцікавився деталями... 

Розпис стаканчиків — лише половина справи. «Вишенькою на торті», що 
гарантувала проекту успіх, стала оригінальна презентація робіт в Insta-
gram... 

П 

Експеримент від українки: альтернативою полотну став стакан 
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Insights  
У ПОШУКАХ «ПОЛОТНА» 

Тривалий час працювала в класичній техніці – маслом на полотні. 
Але бажання знайти цікаву альтернативу не давало спокою. 

Малювала картини на тарілках, чашках, палітрах, запальничках, 
камінні, скрипках… І не тільки. 
В якийсь момент до рук потрапив паперовий стакан. Результат ви-
йшов досить цікавим. Для презентації в Instagram я відтворила на-
мальований сюжет в житті, а сестра зняла це на фото. Відтоді 
вдалось створити більше сотні таких креативних дизайнів.  
 

УПІЙМАТИ ХВИЛЮ 

У чому секрет моїх робіт? Гадаю, в оригінальності підходу. А та-
кож в любові до власної справи. Вірю: коли людина вкладає у ро-
боту душу — це неможливо не відчути. 
Спостерігаючи за розвитком успішних проектів в дизайні, можу 
стверджувати, що вирішальною для успіху може стати актуаль-
ність теми.  
Тенденції швидко змінюються. Цей факт потрібно сприймати як 
можливість «упіймати хвилю» ідей. Підкріпивши їх оригінальним 
підходом, вклавши у справу душу, можна розраховувати на до-
стойний результат, що має шанси на віральність. 
 

ЕКСПЕРИМЕНТИ НОН-СТОП 

Окрім відтворення сюжетів із стаканчиків у житті, мені подобається 
реалізувати і креативні фото. Особливо такі, де малюнки та реа-
льність плавно переплітаються в єдине ціле.  
Кожна робота вимагає досить багато часу. Окремо потрібно ство-
рити малюнок, окремо – фото, продумавши все до дрібниць. І ли-
ше потім можна сумістити ці два світи. 
Так, це скурпульозна робота. Однак вона того варта! Від творчого 
процесу я отримую величезне задоволення. 
 

ТЕНДЕНЦІЇ 

Спостерігаю дедалі більшу актуалізацію віртуального мистецтва. 

Поки що такий арт лише набирає обертів. Але, як і будь-яке мис-

тецтво, воно здатне вражати, інколи – шокувати. Ця здатність тор-

катися до найтонших струн душі, не гірше від будь-якого іншого 

мистецтва, стане вирішальною в його подальшому бурхливому 

розвитку. 

ВІТАЛІЯ БОЙКО 

Художник-портретист,  

автор арт-фотографії 

from the author 
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Thoughts  

Є три відповіді на результат ди-
зайну – так, ні і «НІЧОГО СО-
БІ!». «Нічого собі» – це те, до 
чого потрібно прагнути… 

 

 

Кожна хороша дизайнерська річ 
працює на апгрейд світу… 

 

 

 

Дизайн творить культуру.   

Культура формує цінності. Цін-
ності визначають майбутнє… 

МІЛТОН ГЛЕЙЗЕР 

Графічний дизайнер, розробник логотипу «I❤ NY»  

РОБЕРТ Л. ПІТЕРС 

Канадський графічний дизайнер, видавець 

НЕВІЛ БРОУДІ 

Графічний дизайнер, арт-директор журналу «Face» 
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World review 

РОЗУМНА ПЕРЕРОБКА 

TREND_UA  

відслідковує найцікавіші  тренди світу,  

які вже сьогодні творять майбутнє… 

Ілюзії — на вулицях міста… Нову серію робіт один з кращих художників Нью-Йорка Аакаш Ніхалані створив 
у дусі геометричного 3D. Художник давно експериментує з перспективою. Цього разу він подарував гро-
мадським просторам ряд незвичайних арт-об’єктів, що по-новому трактують реальність сірих стін.  
На думку Нахлані, кожна роботає візуальним викликом для жителів міста. Сенс стінописів не лише в тому, 
щоб перетворити буденні простори мистецтвом, але і в тім, щоб надихнути містян творити. 

ІЛЮЗОРНИЙ СТРІТ-АРТ 

Новий тренд на вулицях міст — автомати, розроблені компанією Coca-Cola у межах програми «Світ без від-
ходів». Смарт-рециркуляційна машина під назвою VenCycling має заохотити споживачів здавати пластикові 
пляшки для подальшої належної утилізації. 
Апарат інтерактивний. Він не лише «збирає» пляшки, але й зараховує споживачам кредити на подальшу 
купівлю напоїв або продуктів, що мають упаковку з переробленого пластику. 
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Анімалізм у місті 
ема стінописів стала трендовою для України ще минулого року. Перетворення міст 

за допомогою муралів масово стартувало з української столиці, а згодом ця хвиля 

покотилася регіонами і не вщухає досі… 

Роботи Віталія Гідевана дивують єдністю тематики та стилю. А ще, на відміну від 

більшості, цей художник працює не завдяки грантовим програмам чи меценатам, а 

дійсно дарує свої роботи місту.   

«Своїми малюнками я намагаюсь увірватися в настрій людей і підняти їм 
настрій, занурити в світ дитинства та добра», - зазначає художник 

Т 

Стінописи Гідевана легко впізнавані завдяки анімалістичній тематиці...  
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Insights  
ПРОЕКТ-ТЕРАПІЯ 

У Києві та Україні нині багато різних художників і всі по-своєму 
цікаві. Особисто я акцентую увагу на тому, що у світі існує багато 
цікавих та незвичайних видів тварин. А деякі знаходяться на ме-
жі вимирання. З відгуків, що надходять, розумію, що до появи 
моїх муралів багато хто навіть не знав про існування таких видів, 
як мала панда, фенек, пташка сизоворонка… 
Також сприймаю цей проект як частину терапії, адже багатьом 
людям тварини допомагають заспокоїти нерви, налаштуватися 
на позитив. Будьмо відверті – нині це те, що потрібно нам всім. 
Навколо забагато негативної інформації. 
 

ВЛАСНИМ КОШТОМ 

Скільки робіт створено в межах проекту? Важко порахувати. Де-
які я перекрив новими малюнками.  
Багато муралів створено безкоштовно як подарунок дітям. Я щи-
ро хочу, щоб вони бачили цей світ красивим та яскравим. Це 
противага сірим стінам старих будівель. 
Усі витрати по створенню малюнків переважно мої власні. Це 
дозволяє працювати без обмежень. Творити на замовлення та-
кож цікаво, однак тут вже потрібно дослухатися до побажань ін-
шої сторони…  
 

У ТРЕНДІ 

Вуличне мистецтво нині «на хвилі». Навіть дивно згадувати, як 
неоднозначно реагували люди, коли я брав дозвіл на створення 
малюнку ще кілька років тому. Реально не розуміли: навіщо це – 
малювати на стінах? Що таке мурал взагалі? Нині все інакше. 
Люди підтримують і дякують за перетворення сірих стін. 
 

СЕКРЕТ ВІРАЛЬНОСТІ 

Усе, що я роблю – від душі.  
Мої малюнки місцями легкі, але інколи змушують замислитись… 
Ще є чимало нових тем, які хочу підняти в майбутньому. 

ВІТАЛІЙ ГІДЕВАН 

Художник-мураліст 

from the author 
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Trend_UA 

Перший електронний журнал трендів та ідей в Україні 

Випуск №1, січень 2019. 

Поширюється в електронному форматі безкоштовно. 
Засновники:  

ініціативна група компанії 
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