
Vetoomus:  

Kulttuuripakotteiden asettaminen Venäjän federaatiolle 

  

Venäjän federaatio on tahallisesti ja vahingollisesti rikkonut olemassa olevia 
kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. Nykyisten poliittisten ja taloudellisten 
pakotteiden, samoin kuin urheilutapahtumia ja muita kansainvälisiä tapahtumia 
koskevan kilpailukiellon lisäksi vaadimme sellaisten pakotteiden asettamista, jotka 
rajoittavat Venäjän läsnäoloa kansainvälisessä kulttuurielämässä. 

Venäjä on käytännössä totalitaarinen valtio, ja liian usein se käyttää kulttuuria 
työkaluna, jonka se ottaa valtion propagandavälinelaatikostaan.  

Ukrainan vuoksi sekä rauhan ja järjestyksen periaatteiden vaalimiseksi ja 
säilyttämiseksi kehotamme kansainvälistä kulttuuriyhteisöä tekemään seuraavaa: 
  

1. Perumaan kaikki projektit, joissa Venäjän federaatio on mukana, mukaan 
 lukien Venäjän rahoittamat projektit. 

2.  Keskeyttämään kaikkien kumppanimaissa sijaitsevien Venäjän 
 kulttuurikeskusten toiminta.  

3.   Poistamaan Venäjän kansalaiset hallintoneuvostoista ja kulttuurialan 
 kumppanuuksista, perumaan sponsoroinnit ja lakkauttamaan 
 organisaatiotuet. 

4.  Sulkemaan venäläiset pois kansainvälisistä kilpailuista (esim. 
 Euroviisuista), ja kansainvälisistä näyttelyistä, foorumeilta ja muista 
 kulttuuritapahtumista, mukaan lukien seuraavat: 

a)  Nykytaiteen näyttelyt ja messut, kuten esimerkiksi Venetsian biennaali, Art 
 Basel, Documenta jne.; 

b)  Cannesin elokuvajuhlat, Berliinin kansainväliset elokuvajuhlat, Venetsian 
 kansainväliset elokuvajuhlat ja muut ns. korkean profiilin elokuvajuhlat;  

c)  Salzburgin festivaali, Avignon-festivaali, Arena di Verona -festivaali ja 
 muut musiikki- ja teatterijuhlat;  

d)  kansainväliset kirjamessut, mukaan lukien Frankfurtin kirjamessut, 
 Lontoon kirjamessut jne. 



5. Lopettamaan Venäjän kulttuurin käsittely mediassa. 

6.  Eroamaan kaikista kumppanuuksista sellaisten artistien ja 
 viihdetaiteilijoiden, jotka avoimesti tukevat Venäjän presidentti Vladimir 
 Putinia ja hänen toimiaan, kuten esimerkillään ovat jo osoittaneet 
 Münchenin filharmoninen orkesteri, Milanon Teatro alla Scala, Lontoon 
 kuninkaallinen ooppera ja monet muut teatteriryhmät. 

  

Me, ukrainalaiset taiteilijat ja kulttuuriaktivistit, arvostamme suuresti muutamien 
Venäjän kulttuurivaikuttajien kannanottoa, jossa he ovat avoimesti tuominneet 
Venäjän hyökkäyksen ja sotilastoimet Ukrainaa vastaan. Taide on aina pysynyt 
humanitaaristen arvojen eturintamassa. Uskomme lujasti, että kulttuuria ei voida 
alistaa poliittiselle propagandalle, sen sijaan sitä tulee käyttää kriittisen ajattelun ja 
keskustelun edistämiseen. 

  

Venäjän federaatio on roistovaltio. Venäjän kulttuuri, kun sitä käytetään 
propagandana, on toksista! Älä ole rikoskumppani! 

  
Allekirjoittaneet: 
  
Oleksandr Tkachenko, Ukrainan kulttuuri- ja tiedotuspolitiikan ministeri 
Galyna Grygorenko, Ukrainan valtion taide- ja taidekasvatusviraston johtaja  
Volodymyr Sheiko, Ukraina-instituutin johtaja 
Oksana Lyniv, kapellimestari 
Pavlo Gudimov, intendentti ja Ya Gallery -taidekeskuksen perustaja 
Marta Trotsiuk, Gallery 101 -taideprojektin perustaja, galleriayhdistyksen johtaja 
Artem Braichenko, Kyiv-sihteeristön johtaja, Britannia-Ukraina-seuran 
projektijohtaja  
Kostyantyn Shumsky, galleristi 
Olesya Domаradzka, galleristi 
Sergiy Savchenko, galleristi 
Vlad Troitsky, GogolFest-tapahtuman johtaja ja perustaja 
Svyatoslav Vakarchuk, muusikko, Okean Elzy -rockyhtye 
Maks Yakover, Big City Lab:in perustaja 
Oleksiy Botvvinov, muusikko 
Valentyn Vasyanovych, elokuvaohjaaja 



Olga Plyska-Pasichnyk, oopperalaulaja 
Andriy Bondarenko, oopperalaulaja 
Andriy Kurkov, kirjailija 
Andriy Yurkevych, kapellimestari 
Irma Vitovska, näyttelijä 
Natalia Vorozhbyt, elokuvaohjaaja 
Natalya Pasichnyk, muusikko 
Serhiy Zhadan, kirjailija 
Valentyn Sylvestrov, säveltäjä 
Oleg Sentsov, elokuvaohjaaja 
Nariman Aliyev, elokuvaohjaaja 
Kateryna Gornostai, elokuvaohjaaja 
Pavlo Makov, taiteilija, edustaa Ukrainaa Venetsian biennaalissa 2022 
Tamara Trunova, teatterin johtaja  

ja monet muut 
 
Luetteloa päivitetään jatkuvasti... 

  
 
Voit allekirjoittaa vetoomuksen myös täällä: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6fLmd1TfsHsVQFdtETfYg_eig
JpidA5natNkhET4epQU3Og/viewform?fbclid=IwAR2Y4J_NNIww4iQumYC
RGYVfIJYrgF2U5NssiPtOvaoZ7TqN85Ok6JHPV1E 

 


