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Спеціальний проект Міжнародної трієнале еко-

плакату «4-Й БЛОК» спільно з ZERO CORRUPTION 
CONFERENCE

Проект здійснюється у вигляді міжнародної плакатної 

акції на підтримку міжнародного форуму Zero Cor-

ruption Conference, який пройде у Києві і Чорнобилі 

в квітні 2020. Захід покликаний показати зв’язок 

корупції та відмивання грошей з екологічними, 

економічними проблемами та регіональною 

безпекою.

Навіщо ми це робимо?

Всі країни, що переходять до демократії, ведуть 

складну боротьбу з корупцією. Мільйони їх громадян 

відстоюють справедливість і демократичні цінності. 

Однак потужні олігархічно-політичні групи активно 

протистоять цьому руху. Особливо це видно на 

пострадянському просторі, зокрема, в Україні. 

Перехід до демократії не може статися в країнах, 

що розвиваються без глибоких змін в розвиненому 

світі. Корупціонери з країн, що розвиваються купують 

активи, нерухомість, інвестують в бізнес розвинених 

країн. Таким чином корупція проникає в західну 

фінансову систему і заражає підвалини відкритого 

суспільства. Замкнуте коло брудних грошових потоків 

кидає виклик демократіям всієї планети. Як нам 

разом побудувати zero corruption future?

Цілі проекту

• Об’єднати дизайнерів світу і всі сили доброї волі в 

боротьбі проти глобальних негативних викликів.

• Здійснити вплив на політиків і державні структури 

для вирішення цих проблем.

• Сприяти зростанню морального самосвідомості і 

згуртованості суспільства.

ТЕМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ

(1) Екологія і кліматична криза 

Незворотні негативні кліматичні зміни мобілізували 

мільйони громадян для захисту планети від неминучої 

екологічної катастрофи, попередити яку можна 

лише змінивши спосіб мислення. Соціальні мережі 

та нові цифрові технології стали зброєю як в руках 

сучасних лицарів світла, так і в руках темних діячів 

дезінформації та брехні. 

Ланцюжки ключових слів: земля, ресурс, 

відповідальність, життя, оточення, природа; криза, 

клімат, потепління; хаос, страх, неуцтво; сім’я, 

міграція, стан.

(2) Корупція як загроза глобальній безпеці
Люди по всій планеті відчуваю себе незахищеними. 

Відбувається протистояння правди і фейків, 

автократії та демократії, прав людини і права сили, 

вільного світу і закритих товариств. Диктатори і злодії 

при владі кидають виклик ідеї ліберальної демократії, 

яка забезпечила відносну стабільність і мир в останні 

70 років. Усталений порядок і безпеку, побудовані 

на попелищі воєн XX століття, захитався і вимагає 

змін. Корупція, яка висмоктує природні ресурси 

бідних народів світу, долає кордони через брудні 

фінансові потоки і отруює розвинені демократичні 

держави. Армія лобістів, юристів, піар-консультантів, 

банкірів та інших професійних західних експертів стає 

провідником злочинного капіталу з клептократичних 

товариств в товариства демократичні. Корупція і 

організована злочинність стає загрозою глобальної 

безпеки. Вона діє, як радіація, яка непомітно отруює 

вільний світ з середини.

ZERO 
CORRUPTION



Ланцюжки ключових слів: економіка, мафія, 

суспільство, кримінал, бюрократія, політика, 

мораль, інтерес, закон; злочин, продажність, суд, 

відкат, хабар, банк, доходи, збагачення, жадібність, 

гроші, бізнес, вигода, совість, злодій, економіка, 

держава, чиновник, влада, клани, еліта, світ.

(3) Цифрова реальність 
і ментальне здоров’я людини
Цифрові корпорації стають державою в державі 

без необхідності платити податки, так як їх доходи 

приховані в офшорах. Брудний клептократичний 

капітал через фінансові установи отримує доступ 

до інформації про приховані страхи і бажання 

людини і створює новий світ пост-правди, брехні і 

дезінформації. Цей світ спирається на страх, гнів, 

жадібність і пропонує прості рішення складних 

проблем, створює ворогів в образі біженців та 

іновірців, а зі злочинців робить героїв. Світ пост-

правди називає біле чорним, а чорне білим. 

Ланцюжки ключових слів: негатив, суспільство, 

хвороба, деградація, обмеженість, гаджети, система, 

стандарти, брехня, клітина, мутація, боти.

Види плакатів
(А) Друковані

(B) Aнімовані

(C) Інтерактивні
 

Технічні вимоги
(А) Друковані плакати:
формат вертикальний

розмір 70 ° 100 sm

колірна модель CMYK, 200 dpi

тип файлів JPG, PDF

 

(B) Анімовані плакати:
Max. time 20 sec

codecs: full HD 1920/1080

MP4 (H.264 50 mb / s) or

MOV (H.264 quality 100)

+ PDF (still frame) файл для каталогу

Кадр з анімаційного плаката CMYK, 

300 dpi, PDF, TIF

(C) Інтерактивні плакати:
файл має бути готовим в закодованому форматі

 + PDF (still frame) файл для каталогу

Interactive poster CMYK, 300 dpi, PDF, TIF

Файли повинні бути підписані англійською мовою 

в наступному порядку: 
Країна_Прізвище_Ім’я_Назва плаката.

Тема листа: Zero Corruption

Адреса
Файли надсилаються за адресою: 

10triennial4block@gmail.com

Дедлайн
31 січня 2020

Виставки
Прем’єра проекту відбудеться в квітні 2020 року в 

рамках міжнародного форуму Zero Corruption Con-

ference в Києві, в Арт-центрі «Арсенал» (https://ar-

tarsenal.in.ua/en/). Частина експозиції буде показана  

в Чорнобилі. Продовження проекту відбудеться на 

XI Міжнародній трієнале еко-плакату 

«4-й Блок» у Харкові в квітні 2021 року.

Каталог
До виставки в Києві та Чорнобилі буде видано 

каталог. Крім того, роботи увійдуть окремим 

розділом в загальний каталог трієнале «4-й Блок».

Дипломи учасників отримають всі учасники 

виставки, які пройшли відбір.

Умови
Надіслані плакати можуть бути використані 

оргкомітетом Zero Corruption Conference в 

некомерційних цілях, в друкованих матеріалах, 

громадських заходах і рекламі форуму. Участь в 

проекті означає згоду авторів з цими умовами.

Куратор
Олег Векленко (Президент міжнародної Трієнале 

«4-й Блок»)

Партнери
Golden Bee Global Biennale Of Graphic Design

(Сергєй Сєров) http://www.goldenbee.org/ 

PosterTerritory (Ольга Северина) 

http://www.posterterritory.com/


