
Байка про свободу – так назвали мистецьку
експозицію, яку сьогодні відкриють у замку на
Тернопіллі

11:21 |  15.06.2019

15 червня у суботу о 14.30 у галереї
Збаразького замку відбудеться відкриття-
презентація виставки живописних та
графіяних проектів молодих митців —
учасників ІІІ Всеукраїнської програми
Мистецької резиденції Ім.Назарія
Войтовича.   

Програма започаткована у рамках проекту
«Відзнаки Героїв» ГО «Конгрес Активістів
Культури» та ГО «Родина Героїв «Небесної
Сотні» у 2017 році. Програма щорічно
відбувається за підтримки Кола друзів проекту,
ГО МЦР Міст, Тернопільської ОДА та
Збаразької Міської Ради, НЗ «Замки
Тернопілля» задля вшанування наймолодшого
Героя Небесної Сотні ім’я якого носить
резиденція.

Експозицію складають 6 містичних живописних
та графічних серій, ідеї яких зібрані з реального
контексту села Травневого, наділені
символічними змістами, наскрізною темою якої
є філософські роздуми про свободу та
відповідальність. Молоді митці, що працювали
2 тижні у спільних майстернях та проживали в
одному просторі, у колаборації створили
загадкову реальність сповнену актуальними
викликами сучасного світу — «Байку про
свободу»

Учасники програми : Вартан Маркар’ян (Полтава), Анья Кисла (Херсон), Олена Каїнська (Львів),
Ярослав Леонець (Хмельницьки/Харків), Катя Єгорова (Одеса), Зірка Савка (Львів) були обрані за
конкурсом та отримали можливість реалізувати свої дослідження за підтримки програми.

Під час відкриття митці розкриють таємниці заховані у символи та образи, поділяться враженнями
про перебування на Тернопільщині та у рідному селі Назарія Войтовича. Куратор програми
Людмила Ничай розповість як проект виріс за останній рік та про його майбутнє.

Команда проекту практикує унікальний спосіб комеморації, надихаючи молодих митців,
створюючи умови для їх розвитку та надаючи можливості реалізовувати проекти про соціальні
актуальні виклики. Як проходитиме програма, можна подивитися тут:
https://www.facebook.com/Nazar.Voitovich.Art.Residence/

Виставка триватиме з 15 червня до 4 серпня 2019 року.
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ОСТАННІ НОВИНИ

Хто найбільше збагатився за час пандемії?  16:59

Інспекція кабінетами очільників ОДА: чи
послухались президента (Відео) 15:17

Сльзогінний газ проти демонстрантів: що
«збурило» народ Гонконгу 14:11

«З берега і в воду» — що стало причиною смерті
двох рибалок на Одещині 13:42

Ще більше, ніж пів сотні мешканців столиці
захворіло на COVID-19 10:48

УСІ НОВИНИ
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 НОВИНИ ВІД ТЕЛЕКОМПАНІЇ TV-4

Тернопільська погода на 25 травня 2020 року
24.05.2020

У Тернополі зафіксували 100 випадків зараження
коронавірусом 24.05.2020

Довідка та наявність щеплень: за яких умов
тернопільські малюки йдуть в садок 1 червня
24.05.2020

Тернопільська погода на 24 травня 2020 року
24.05.2020

На Тернопільщині підтвердили 1115 випадків
коронавірусу (станом на 24 травня 09:00)
24.05.2020

У Тернополі померла 72-річна жінка, у якої
виявили коронавірус 23.05.2020

Кількість хворих на COVID-19 на Тернопільщині:

Бойовики різко збільшили кількість обстрілів — повні дані Міноборони України про події на Донбасі (Відео)
З застінок російських окупантів на Донбасі утік український полонений

Подобається 4 Поширити

АКТУАЛЬНО

Уряд назвав умови відновлення
руху громадського транспорту з
22 травня (Графіка)

Зеленський про рік на посаді
Президента України: повна версія
прес-конференції (Відео)

Знищений ворог і його позиції:
бійці ЗСУ опублікували кадри
удару у відповідь на Донбасі
(Відео)

В Україні почали діяти нові
правила грошових переказів: як
це працюватиме на практиці
(Відео)

Вихід України з карантину через
Covid-19: Уряд оприлюднив
графік скасування обмежень
(Відео, Графіка)

ІНТЕРВ’Ю

«А приніс ту «заразу» онук з
роботи» — як сім’я з
Тернопільщини перехворіла на
Covid-19

БЛОГИ

23 травня – найголовніше в
Україні травневе свято

Хай вишиванка крокує планетою!

Догосподарювалися: у цьому
році Україна купила закордоном
2,8 тисячі тонн молока

Погода у Тернополі

+11°
вологість: 71%
тиск: 749 мм
вітер: 1.0 м/с, 

Погода на sinoptik.ua  у Києві

НОВИНИ REDTRAM

У містечку на Тернопільщині
назріває бунт проти місцевої ..

9 побутових предметів, які не
можна викидати на смітник

Укрзалізниця: відновлення
залізничних пасажирських ..

Погода 24.05.20, вечір
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    Коментарі закриті.

нові випадки за добу 23.05.2020

На Тернопільщині від коронавірусу помер голова
Кременецької райради 22.05.2020

У Тернополі прийом дітей в заклад дошкільної
освіти буде можливим за умови спеціальної
довідки 22.05.2020

Тиждень безпеки дорожнього руху: поліцейські
нагадали велосипедистам, як безпечно їздити
містом 22.05.2020

Еда, которая помогает
худеть
Каждый прием пищи сильно
усиливает метаболизм.
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Вот вам и революция.
Факты поражают
Такого вы в учебниках днем с
огнем не сыщете
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Уникальные кадры Земли
со спутника
Потрясные кадры, которые не
должны были попасть в сеть.
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Президент WBC заявил,
что «Украина – будущее
бокса»Подробнее

Стало известно, когда
пенсионеры получать
«коронавирусную» 1000
гривен
Подробнее
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