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ДОСВІД
- Арт Менеджер 
- нап�впрофес�йна музикантка
- Торонто, Канада 
- виросла в США, Коннектикут- м�ж Нью-Йорк � Бостон.
- онука б�женц�в з України
- виросла в українськ�й громад�

Аліна Кузьма
МИСТЕЦТВО - СПОСІБНИК ГРОМАДИ



Презентація

- Вс� системи осв�ти в Штатах- ун�кальн�...
це м�й особистий досв�д у мистецьк�й осв�т�

- навчання в сфер� мистецтва було у д�аспор�
та в американської публ�чної школи 

- як мистецтво сприяє в�дчуттю
приналежност� та сп�льноти, у канадському
сусп�льств� 



РОДИНА

ADD LINK OF
YOU AND
TERENIA





Українське-американське дитинство
\



Державна школа
Orange County Register,
2015



проекти

Korinya Women's Bandura
Ensemble of North America

https://www.youtube.com/watch?v=NwIc084Y3aI


дружба
бандуристів



ТОРОНТО



ТОРОНТО
- 50% жител�в м�ста народжуються за
межами Канади.

- р�зн� етн�чн� квартали

- десятки культурних фестивал�в щороку

Один з двох
китайських кварталів

Сусідство
"Маленька Корея"

Сусідство
"Грецтауна"



"Це мене потрясло до глибини душі"; У
метро TTC повідомляють про расистські
наклепи та анти-чорний расизм

"Це надзвичайно засмутило": бізнес, що
належить євреям, націлений на

антисемітські графіті

У звіті поліції Торонто зафіксовано зростання
злочинів на ґрунті ненависті на 51%, частково
стимульований пандемією.
Торік до поліції було повідомлено про 210 скарг
проти 139 у 2019 році.

Поліція Торонто заявила, що людину
звинувачують внаслідок антиазіатських

"нападів ненависті"



Спільне мистецтво
та пандемія

"Будьте в безпец� 
будьте вдома
будьте здоров�"



онлайн-концерт, який прославив місцевий талант Етобіко
онлайн-семінарам з мистецтва.  
охоплення абсолютно нового району...
Північна Етобікo: спільноту сомалійських мусульман.  

Спільне мистецтво та пандемія

photos: Arts Etobicoke

"мистецтвo ізольовано"



Спільне мистецтво та пандемія

photos: FabCollab

VIDEO: https://youtu.be/Jt2s7-iPm-w  

https://youtu.be/Jt2s7-iPm-w
https://youtu.be/Jt2s7-iPm-w


Торонто складає грошей та
ресурс�в у мистецтво, тому що це
визнано ефективним способом
створення сп�льноти, побудови
мост�в м�ж абсолютно р�зними
групами людей, прищеплення
гордост� та почуття
приналежност� до прибулих /
недавн�х �мм�грант�в до м�ст.

Базовий об'єднаний фактор для
всього людства є наша творч�сть.
Вс� люди вм�ють бути творчими.  

Це наша сп�льна людська
сп�льнота.

ВИСНОВОК



Мої поточні проекти

FabCollab Korinya Meta Women's Bandura
Ensemble of North America



ДЯКУЮ!
 

Аліна Кузьма


