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У святковий період на
малопольських дорогах
чергуватиме більше поліцейських

Володимир Зеленський зустрівся з
Анджеєм Дудою у Польщі

Люблін може отримати почесний
статус “Місто-рятівник”

У Кракові запрацював новий сайт
для пасажирів громадського
транспорту

“Єва навчила мене, що таке любов”:
історія активістки Нії Нікель, яка
виховує доньку з рідкісним
діагнозом 

Як працюватимуть державні
установи в Кракові під час різдвяних
свят 

Як швидко і безпечно орендувати
житло в Кракові

З Кракова до України передали 4
автомобілі швидкої допомоги зі
спеціалізованим обладнанням

У Кракові запрошують на польські
колядки

Де купити ліки або отримати
медичну допомогу у період свят

Головна Культура Анонси Українські твори мистецтва потрапили на благодійний аукціон „Fight with Art”/ / /

Українські твори мистецтва потрапили
на благодійний аукціон „Fight with Art”

Зміст 



Упродовж серпня на онлайн-аукціоні можна придбати картини та підписану графіку
відомих українських художників. Метою аукціону є збір коштів на підтримку митців та
благодійних організацій.

Про це повідомляє UAinKrakow.pl з посиланням на Love Kraków.

Організація FestivALT після початку повномасштабної війни змогла привезти у Польщу
оригінальні роботи українських художників. Частину цієї колекції можна було побачити  в
музеї японського мистецтва і технологій Manggha.

Тепер ці твори можна переглянути на сайті Fightwithart.com, де проходить онлайн-аукціон.

Загалом представили понад  160 робіт українських митців. Дохід від продажу передадуть 
благодійним організаціям, які допомагають на передовій, інвалідам та переселенцям.

Як зазначають організатори, у цьому аукціоні  є можливість придбати роботи художників з
усієї України, від Львова до Києва, від Карпат і Дніпра від Маріуполя та Харкова. “Багато
творів безпосередньо пов’язані з поточною війною, але всі вони мають унікальну історію, на
яку впливають політика та конфлікт. Разом вони створюють запис моменту часу, у якому
ніхто з нас у Європі ніколи не думав, що знову опиниться.”- зазначили на сайті аукціону.

“Тепер настав час знайти сили та наполегливість, щоб показати всьому світу, що ми будемо
боротися своєю мужністю та справжнім українським духом. Щоб продемонструвати це, у нас
є дві основні зброї. Перше – це наші люди, друге – наше мистецтво. Мистецтво – це потужне
джерело, де ми можемо знайти натхнення для боротьби, і завдяки якому ми можемо
показати, ким ми є насправді”, – сказала Олена Каїнська, художниця зі Львова,  чиї роботи
також виставлені на аукціоні.

Вернісаж аукціону „Fight with Art” відбудеться цієї п’ятниці, 5 серпня о 18:00,  в аукціонному
домі Róża Wroniszewska на ul. Siemiradzkiego 13. Аукціон триватиме до 4 вересня.

Читайте також: “Ми весь час були в стані виживання”: інтерв’ю з режисеркою, яка
евакуювалася до Кракова

Розповідаємо першими новини для українців у Кракові – підписуйтесь на телеграм
UAinKrakow.

Читайте більше новин, вподобавши сторінку UAinKrakow.pl у соцмережі Facebook.

Фоторепортажі та корисні інфографіки – на нашому Instagram-акаунті.
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ПОПЕРЕДНЯ СТАТТЯ
У Польщі створили сервіс, який допоможе укра…

НАСТУПНА СТАТТЯ
Фінал Tour de Pologne: 5 серпня будуть перекри…
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