
















МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

кандидатки на посаду  

генерального директора Державного підприємства  

“Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал” 

 

ДЕМУРИ АЛЛИ АНАТОЛІЇВНИ 

 

Мені 40. Рівно половину життя присвячено ефективному управлінню. За 

плечима – десятки реалізованих проєктів в міжнародних відносинах, бізнесі, 

культурі та просвітництві. В часовому еквіваленті, це 10 років у культурному 

менеджменті, 15 – на керівних посадах, 20 – в організації масштабних заходів.  

Перед очима, ніби вчора, 2001 рік, Нью-Йорк, Волл-Стріт, центральний офіс 

Американського форуму з глобальної освіти. Мені 20. Презентую проєкт 

розвитку молодіжного лідерства. В результаті – півсотні українських та 

американських підлітків беруть участь у програмі обміну.  

2005 рік. Єлисейський Палац, президент Франції Жак Ширак тисне руку, поруч 

– Прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та Генеральний секретар ООН 

Кофі Аннан. Я говорю про Україну і відповідальний бізнес. Українська ТОВка 

потрапляє до 36 перших у світі компаній-членів Глобал Компакт ООН. 

За 2 роки – виступ у женевському Палаці націй. Маю розмову вже з наступним 

генсекретарем ООН, Пан Гі Муном. Знову говорю про Україну. Цього разу 

фокусуюся на культурній дипломатії.  

Через 10 років – співзасновниця Театру Єсіних – на сцені Одеської Опери, 

координую монтаж декорацій та репетицію масштабного видовища. За годину 

дві тисячі глядачів побачать український мюзикл “Лускунчик: війна і мир”.  

Тим часом у науковому віснику “Курбасівські читання” №12 виходить стаття 

під назвою “Що гальмує розвиток української культури. Естонський досвід”. В 

ній разом зі співавтором Олексієм Єсіним проводимо моніторинг роботи 

Культурного фонду Естонії та закликаємо до створення подібної інституції в 

Україні. Український культурний фонд розпочинає свою роботу наступного 

року.  



Тоді ж, у 2018, Київ приймає фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА. 

Фінал Кубку європейських чемпіонів відбувається 26 травня і співпадає з Днем 

Києва. Святкування Дня міста опиняється під загрозою, адже за правилами 

УЄФА в радіусі 5 км від місця розташування Фестивалю чемпіонів – 

Хрещатика – не допускається проведення конкуруючих заходів. Зала для 

зустрічі офіційних делегацій КМДА. За столом навпроти мене – організатори 

Фестивалю чемпіонів. В результаті переговорів 27 травня на сцені УЄФА на 

Хрещатику відбувається 8-годинний Великий концерт до Дня Києва за участі 

400 музикантів та трьох оркестрів. Свідками видовища стають понад 20 000 

глядачів. 

Мені 40. Половину життя присвячено ефективному управлінню. Я прагну через 

наступні 5 років озирнутися назад і побачити дуже непростий, але красивий і 

подоланий шлях з досягнень і результатів Мистецького арсеналу, отриманих 

завдяки чітким і далекоглядним управлінським рішенням, ефективному 

кризовому менеджменту та переговорним процесам. 

Я підтримуватиму і плекатиму його кращі практики та традиції, безжально 

викорінюватиму слабкі елементи, сіятиму нові можливості та вирощуватиму з 

них самобутні, потужні, масштабні проєкти. За кожен з них, як і за розвиток 

самого комплексу, готова взяти відповідальність. 

Я бачу Мистецький арсенал місцем, де зустрічаються історія, освіта, культура, 

мистецтво і бізнес. І де мірою всіх цих речей є Людина. 

 

 

 

10.06.2021       _____________   А. Демура 
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