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20 грудня 2011 року біля приміщення Верховної Ради України відбулася мистецька акція
протесту проти прийняття Проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про
гастрольні заходи в Україні"
.
Законопроект був прийнятий в першому читанні ще 18 жовтня. Це одразу ж викликало в
інтернеті ажіотаж серед митців і артистів, які вважають, що його прийняття суттєво
скоротить їх права, змусить платити додаткові абсурдні податки, сприятиме поширенню
корупції і введе негласну цензуру мистецьких, театральних і концертних заходів.

Початок акції заявлено було на 13:00 в Маріїнському парку біля Верховної Ради України,
але станом на цей час учасників акції разом з журналістами не налічувалося і десятка.
Ситуацію врятувала поява відомого волинщика Олексія Шкуропатського, який грою на
своєму колоритному музичному інструменту і своєю поведінкою одразу ж задав тон
проведенню акції. Його перший же вигук: «Я український парубок з Луганська» був
схвально оцінений учасниками акції, яких, як і журналістів, вже за кілька хвилин його гри
стало набагато більше. Додавав колориту проведенню акції сніг, який саме в цей момент
почав йти особливо густо. Напевно саме негода стала причиною низької кількості
учасників акції. Загалом їх було не більше 50 чоловік. Але маленька кількість не стала на
заваді митцям, які схоже дійсно пройнялися моментом. Кілька хвилин і разом з волинкою
в унісон заграли численні інші музичні інструменти принесені на акцію. Бубни, діджеріду,
барабани, гітари, дудки, флейти, баян і звичайні пластикові пляшки – ось лише неповний
перелік того, що вдалося розпізнати. За задумом організаторів шумова атака на
Верховну Раду мала б стати какофонією, яка б символізувала майбутнє української
музично культури, але схоже що у учасників акції була інша думка. Більшість з них
вперше бачили, а тим паче грали один з одним, але в результаті замість какофонії
вийшла цілком пристойна музична композиція. Акустичні виступи чергувалися з
промовами різних артистів, так свої запальні думки донесли до присутніх відомий
джазмен Андрій Арнаутов і соліст гурту «O.Torvald» й ведучий калу «М1» Женя Галич.
Суттєвий ажіотаж серед журналістів викликала поява на акції інших зірок української
сцени. І якщо Сашко Положинський і Каша Сальцова воліли залишитися не дуже
помітними для преси, то джазова співачка Джамала стала просто зіркою телекамер і
однією з родзинок акції. Усміхнена співачка з радістю роздавала інтерв’ю, обдаровувала
всіх своїм шармом, щиро веселилася під час запального виступу гурту «Пушкін Клезмер
Бенд», а під кінець вирішила навіть спробувати на міцність неодноразово завалені раніше
грати довкола Верховної Ради. Щоправда повторити подвиг чорнобильців і афганців
співачці не вдалося, втім це не надто її засмутило. На завершення акції, після більше ніж
години проведеної під мокрим снігом, учасники, ще раз зіграли депутатам разом на всіх
доступних музичних інструментах, серед яких на цей раз виділявся юнак з діджеріду
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(величезна розмальована дерев’яна труба), і залишивши по собі кілька плакатів на ґратах
розійшлися відігріватися по домівках або найближчих кав’ярнях ділитися враженнями,
наголосивши при цьому, що вони обов’язково повернуться і в більшій кількості, якщо
депутати спробують таки прийняти цей законопроект.
Ініціативна група з питання протидії прийняттю законопроекту №8757.
Контактна особа: Ілля Кротенко +38(096)9590143
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