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Мистецтво проти рашистів: громадська організація зі
Старобільська в евакуації збирає на дрон для військових
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  7141  коментарі відсутні

Громадська організація «Центр спільного розвитку «Дієва громада» зі Старобільська в
евакуації влаштувала у Сваляві «Арттерапевтичну резиденцію «Аура міста». Цьогоріч у
ній взяли участь 5 художників та художниць, більшість з них – з прифронтових та
тимчасово окупованих населених пунктів. 

Фіналом «Аури міста» стала виставка, а вже поза резиденцією відбувся аукціон. На гроші,
які отримали від продажу картин, у «Дієвій громаді» планують купити дрон для
військових. Загалом зібрали 68 робіт: половина з них резидентів, інша – від художників,
які безоплатно передали свої картини на аукціон.
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Збирають на «очі» для військових
 

Свалява – місто розташоване у Закарпатській області, яке відоме своєю мінеральної
водою. Саме сюди після повномасштабного вторгнення та тимчасової окупації
Старобільська переїхала команда громадської організації  «Центр спільного розвитку
«Дієва громада». У Сваляві цього року відбулася четверта «Арттерапевтична резиденція
«Аура міста». Підтримали проєкт представники Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ). Цьогорічна програма отримала назву «Евакуйовані». Більше про
артрезиденцію можна прочитати тут.

Цьогорічну «Ауру міста» завершила виставка робіт митців у Сваляві. Керівниця ГО «Центр
спільного розвитку «Дієва громада» Оксана Очкурова каже, що перед командою постало
питання, що робити з картинами. Представники організації нині є переселенцями, дехто з
них двічі, як наприклад, Оксана. До повномасштабного вторгнення у Старобільську після
закінчення минулих резиденцій картини збирали, оскільки планували відкрити галерею
чи іншу художню атракцію, аби зробити місто більш привабливим для туристів. Нині ж не
мають місця для зберігання, тож вирішили: нехай картини послугують іншим людям, які
готові допомогти ЗСУ. Поза проєктом команда «Дієвої громади» вирішила провести
аукціон, аби зібрати кошти на підтримку військових. 

Загалом було 68 робіт: 34 з них від резидентів, а інші від художників, які безоплатно
передали свої картини на продаж. Найвища ціна картини, яка пішла з молотка, склала 8
тис грн.

“Плануємо кошти витратити на покупку дрона. Якщо нам вдасться
назбирати 250 тис грн, то це буде дрон з тепловізором – це ті очі, які як
раз потрібні нашим Збройним силам та допоможуть зберігати їхні життя
і дізнаватися про розташування ворога на тих об’єктах, де вони зараз
перебувають», – розповіла Оксана. 

Військові, для яких планують купити дрон, нині стоять на захисті Луганщини.

«Це наші земляки, які ще з 2014 року захищали Луганську область, а зараз з
24 лютого стали на захист території та наших людей. Ми їм
неодноразово допомагали різними речами: купували рації, одяг та інше, що
замовляли», – зазначає керівниця «Дієвої громади».

 

https://acmc.ua/starobilska-rezydencziya-aura-mista-czogo-roku-diye-u-svalyavi/


 

Намагаються наблизити перемогу
 

Для аукціону свої картини передали художники з різних куточків Україні. Серед них й ті,
хто брав участь у резиденціях протягом 3 останніх років.

«У нас були художники, які брали участь у нашій резиденції. Це – Сергій
Захаров, художник з Донецька, який свого часу у 2014 році перебував у полоні
в так званій «ДНР» в «Ізоляції». Потім, коли він зміг вибратися з полону,
переїхав до Києва, брав участь у нашій резиденції. Нині художник
задонатив свою роботу. У нас був Дмитро Коломоєць  – митець, який брав
участь в АТО і зараз продовжує боронити країну. Він надав свої художні
шеврони, які всі розійшлися. Люди різні, картини дуже різні. Цікаво те, що
художники зазвичай хочуть отримати за продаж робіт свій відсоток, а
тут вони абсолютно безкоштовно все надали, без відсотків», – зазначає
Оксана Очкурова. 

 

 



 

Свої зв’язки задіяла і кураторка цьогорічної артрезиденції «Аура міста», художниця з
Львівщини Олена Каїнська, яка також контактувала з митцями.  

«Я з кожним з них розмовляла, дякувала за те, що погодилися. Люди
кажуть,  – мало що можуть зробити, але хоча б таким чином їм хочеться
допомогти і наблизити нашу перемогу», – говорить керівниця ГО «Центр
спільного розвитку «Дієва громада» Оксана Очкурова. 

Аукціон проходив у змішаному форматі. Публічна частина відбулася 3 грудня. Після був
тиждень «тихого» аукціону. Під час нього людина, яка вподобала роботу, могла на аркуші
написати свою ставку і номер телефону. Якщо ніхто не перебивав ціну, то організатори
зв’язувалися з покупцем. 

 

 

Нині виставку переформатували і зробили з трьох один галерейний зал, оскільки почали
видавати продані картини. Для експозиції та аукціону приміщення безоплатно надали
представники благодійного фонду «Сім’ї Кошеля». Також вони допомогли з організацією.



 ДОНАТ ДЛЯ ЗСУ

представники благодійного фонду «Сім’ї Кошеля». Також вони допомогли з організацією.
Якби не продали половину картин, то виставку показали б в Ужгороді та Львові,
зізнається Оксана. 

Також продають календарі та портрети у форматі А3 з переселенками. Кожна світлина
зроблена у стилі епохи Відродження. На відміну від картин, ціна на портрети та календарі
фіксована. Також можна задонатити і без покупки робіт. Реквізити можна знайти тут. 

У майбутньому «Дієва громада» планує продовжувати влаштовувати пленери чи творчі
вікенди для художників. Таку ініціативу хочуть втілити вже цієї зими, коли випаде більше
снігу. Нині «Дієва громада» разом із партнерами благодійним фондом «Сім’ї Кошеля»
думають над формою своєї ініціативи.

Ірина Мартинова

Джерело фото – ГО «Центр спільного розвитку «Дієва громада»
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Читайте також:

Менш ніж за годину українці задонатили 10 млн грн на збір для ЗСУ 
10.10.2022

«Смілива гривня»: українців закликали здавати дрібні монети для підтримки ЗСУ 
01.08.2022

Новини
В Україні створили унікальний шкільний додаток, який дозволяє навчатися
навіть під час блекауту

23 Грудня, 2022 в 11:51

Українці можуть знімати до 6000 грн на касах та отримувати виплати за
кордоном

22 Грудня, 2022 в 12:27

Мистецтво проти рашистів: громадська організація зі Старобільська в
евакуації збирає на дрон для військових

21 Грудня, 2022 в 16:29

Благодійний фонд «Спасемо Україну» вивозить людей з гарячих точок та
надає прихисток у безпечних місцях

21 Грудня, 2022 в 16:09

Підприємці ВПО можуть отримати безкоштовні консультації щодо ведення
бізнесу

21 Грудня, 2022 в 14:17

Автоматичні нарахування соцдопомог скасують для більшості українців

21 Грудня, 2022 в 12:51
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ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Відео

Громадська організація «Клас» з Сєвєродонецька продовжує діяльність на
Полтавщині та на Одещині

21 Грудня, 2022 в 10:49

Відсьогодні «Білі Янголи» запрацювали на всій лінії бойових дій Донеччини

20 Грудня, 2022 в 15:31

Зеленський у Бахмуті вручив нагороди захисникам і отримав прапор України
для партнерів

20 Грудня, 2022 в 14:25

«ЯМаріуполь»: Майже 200 маріупольців подали заявки на соціальне житло

20 Грудня, 2022 в 13:57

Майстер-клас та лекцію зі свічкарства для переселенців влаштували у
Чернівцях

11 Грудня, 2022 в 11:18

Фотовиставка “Нескорений Херсон” триває у Черкасах

2 Грудня, 2022 в 20:56

«Від маріупольців для маріупольців»: як працює центр «ЯМаріуполь» у
Чернівцях

2 Грудня, 2022 в 19:57

Ми втратили близько 6,5% учнівського складу шкіл – Ігор Сташкевич

9 Листопада, 2022 в 9:41
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ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Аналітика

Про роботу гуманітарних штабів та порядок реєстрації для отримання
допомоги – Ігор Сташкевич

8 Листопада, 2022 в 8:52

Листівки для військових (підкаст)

4 Листопада, 2022 в 10:58

У Дніпрі повністю вигорів Центр для переселенців. Потрібна допомога

9 Грудня, 2022 в 19:47

БФ «Волонтерська мережа Схід»: від евакуації людей до виробництва
буржуйок та передачі авто ЗСУ

26 Листопада, 2022 в 18:42

Слов’янський притулок для тварин «Дай лапу» потребує допомоги

23 Листопада, 2022 в 14:09

Бахмутяни збирають кошти на буржуйки: донатять навіть з Мадагаскару

18 Листопада, 2022 в 20:30

«Олені святого Миколая»: як дітям-переселенцям отримати подарунок, та хто
може стати чарівником

16 Листопада, 2022 в 17:33
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ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Краматорська ІТ-компанія пропонує власну програму для підприємств
замість російської 1С

11 Листопада, 2022 в 13:00

Анонси

БІЛЬШЕ АНОНСІВ

Spatium у Черкасах!

28.10.2022

Телеміст: Інформаційний фронт: як війна змінила регіональну журналістику

14.10.2022

У гості до наших

01.10.2022

Телеміст: Культурний кордон: чи став він більш чітким під час війни?

30.09.2022

9 вересня, 14-00. Телеміст: Їхати «в нікуди» чи залишатись у небезпеці – складний вибір кожного

09.09.2022

  164490  0
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Календар подій

БІЛЬШЕ ПОДІЙ

День програміста від Краматорської ІТ-компанії QuartSoft

2022-09-13

ТИЖНЕВИЙ АНОНС З 08 ПО 14 СЕРПНЯ 2022 РОКУ (Вільнохаб, Олександрія)

2022-08-08 - 2022-08-14

Захід неформальної освіти з особистісного розвитку

2022-08-09

Захід неформальної освіти з отримання мікрокомпетенцій

2022-08-08

Онлайн-вебінар “Етапи старіння обличчя”

2022-08-14
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Навчальні курси

БІЛЬШЕ КУРСІВ

Покращення контенту локальних медіа через розвиток комунікацій та
медіаграмотності у громадах

11 вересня 2022 2:36
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