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ВХІД

НОВИНИ  ВІДЕО  ПРОДАКШН-СТУДІЯ  САМОРОЗВИТОК  КОНКУРСИ  СПЕЦПРОЕКТИ  РЕКЛАМА  ПРО НАС  ENGLISH

CITYLIFE БІЗНЕС ОСВІТА І ЗДОРОВ'Я ART LIFESTYLE ІНІЦІАТИВИ ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА КОРОНАВІРУС ВІЙНА З РОСІЄЮ ТВОЄ МІСТО - КИЇВ

КНИГА ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ СПОРТИВНЕ МІСТО СВІТ  ГРОШЕЙ

«Святий Миколаю, принеси
подарунки нашим захисникам.
Нічого іншого не хочу»

Крафтовий сирник добра. Вісім
найкращих рецептів

У Львові зібрали 30 тисяч євро
для жінок, які постраждали від
війни

Українські діти отримали
благословення Папи. Фото

Із Львівщини понад  сотню діток
уперше відправили на
тимчасове проживання до
Великої Британії

Чи можна під  час війни
прихистити дитину, яка
залишилась без батьків.
Пояснення

Українців попереджають про
фейк щодо «швидкого
усиновлення» діток-сиріт

На Львівщину евакуювали 515
внутрішньо переміщених дітей-
сиріт

У школах та садках Львівщини
облаштували 35 тисяч місць для
переселенців

Гени не впливають на те, якою
буде дитина? Міфи і правда про
усиновлення

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

У ЛЬВОВІ ЗА УЧАСТІ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ВІДОМИХ
ХУДОЖНИКІВ РЕАЛІЗУВАЛИ УНІКАЛЬНИЙ
МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЄКТ

У шести музеях міста демонструватимуть їхні унікальні роботи.

З 19 – 30 жовтня у п’яти галереях Львова та у Національному музеї Андрея Шептицького представлені
мистецькі твори створені дітьми спільно з відомими українськими художниками.

Міра Бачкур, Людмила Давиденко, Ольга Пильник, Олена Каїнська, Юрій Коваль Лесь Панчишин –
далеко не весь перелік митців-учасників. Спільно з дітьми, вони створили неймовірні роботи. Саме їх можна
буде побачити у різних картинних галереях міста, зокрема у Арт-центрі «Дзига», Львівському
Муніципальному Центрі, Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького, PM Gallery, «Я
Галерея».

Загальна виставка мистецьких усіх творів триватиме з 26 – 30 жовтня у Національному Музеї імені
Андрея Шептицького. А вже на 31 жовтня запланований щорічний благодійний аукціон «Споріднені»,
де кожен бажаючий матиме змогу придбати унікальні твори мистецтва та долучитися до спільного
творення щасливого майбутнього дітей, які зростають без рідних.

«Проєкт «Споріднені» показує наскільки важливо для дітей мати наставників та безпечних дорослих, які
зможуть ділитися своїм досвідом, знаннями та давати дітям свою підтримку, сили і напрямок, щоб рухатися
вперед до своїх мрій», – зазначає керівник фонду Мар’яна Романяк.

Нагадаємо, Споріднені – це благодійний проєкт, створений благодійним фондом «Рідні», який реалізується
за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження», артцентру «Дзиґа» та Галереї 101.

Він має на меті об ‘єднати таланти відомих митців, дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківської опіки, для
того, аби підтримати їх захоплення та допомогти їм розкрити свій творчий потенціал.

Минулого року зібрані кошти з аукціону були спрямовані на облаштування артмайстерок для вихованців
ліцею «Просвіта» ЛМР та створення мистецького простору для десятків дітей у реабілітаційному центрі
«Мрія», що у Львові. Деталі тут.
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РЕКОМЕНДУЄМО

Афіша фільмів на KINOafisha.ua. 
Головні новини за день на UKR.NET. 
Купуй авто  у найкращіх дилерів на Avtosale.ua. 

22 ГРУДНЯ, 21:20

ДАТА РІЗДВА НЕ ВПЛИНЕ НА
НАШІ  ТРАДИЦІЇ , БО УСІ  ВОНИ
МАЮТЬ СВОЄ ПРИЗНАЧЕННЯ

22 ГРУДНЯ, 20:30

БАГАТО КОШТІВ «З’ЇДАЄ»
ТРАНСПОРТ . НА ЩО ПІДЕ

БЮДЖЕТ  ЛЬВОВА

22 ГРУДНЯ, 15:33

НА КОРДОНІ  З ПОЛЬЩЕЮ
ЗУПИНИЛОСЯ ПОНАД  700

АВТОМОБІЛІВ. ДЕ НАЙБІЛЬШІ
ЧЕРГИ
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