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«СПОРІДНЕНІ»: 12

ГРУДНЯ ВІДБУДЕТЬСЯ
БЛАГОДІЙНИЙ

АУКЦІОН

Фрагменти робіт зліва направо: «Натюрморт без банана» (Юрій Коваль, Вишинська Анастасія), «Автопортрет» (Вероніка Чередниченко, Євгенія
Сердюкова), «Половина» (Поліна Щербина, Ірина Ужицька)

Прошковська Марія,
Олександра Єніна,
«Горизонти». Джерело:

.

Джерело: « »

Медіа Великих Історій

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки, стали учасниками

артпроєкту «Споріднені». Спільно з відомими українськими митцями вони

створили полотна, які можна побачити на виставці у Національному музеї

Андрея Шептицького, а вже 12 грудня ці картини будуть представлені на

благодійному аукціоні. 

Міра Бачкур, Людмила Давиденко, Ольга Пильник,

Олена Каїнська, Юрій Коваль, Лесь Панчишин —

далеко не весь перелік митців, які спільно з дітьми

створили неймовірні роботи. Саме їх львів’яни та

гості міста мали нагоду побачити у різних

просторах: в арт-центрі « », 

,

, творчому осередку ,

галереї .

Благодійний аукціон, який проводиться в межах мистецького проєкту

«Споріднені», відбудеться 12 грудня у приміщенні 

 На події можна буде придбати твір, який

створили діти спільно з художниками та митцями. Виручені кошти будуть

спрямовані на створення артстудії «Споріднені», де діти з інтернатних

закладів зможуть розвивати свої творчі здібності. 

Будь-яку з цих робіт ви можете придбати. Електронний

каталог робіт за .

Минулого року на першому благодійному аукціоні Споріднені вдалося виручити 353 500 грн.

Головна Новини благодійності

«Споріднені»: 12 грудня відбудеться благодійний аукціон

07 Грудень, 2021 790

МИСТЕЦТВО

електронний каталог робіт

Дзига Львівському

муніципальному мистецькому центрі

Національному музеї у Львові ім. Андрея

Шептицького PM Gallery

Ya Gallery Lviv

«Споріднені» — це проєкт, який відкриває таланти

дітей, їх бачення та перетворює його у мистецтво.

Він показує, наскільки важливо для дітей мати

наставників та безпечних дорослих, які зможуть

ділитися досвідом, знаннями та давати свою підтримку», — каже

керівниця фонду  Мар’яна Романяк. «Рідні»

Національного музею у

Львові ім.Андрея Шептицького.

Рідні

«У проєкті «Споріднені» вагоме місце займає мистецтво,

яке є однією з небагатьох сфер, де ми можемо

об’єднатися, щоб поділитися досвідом, навіть якщо

бачимо світ кардинально по-різному», — каже

кураторка проєкту Тетяна Білецька

посиланням

СХОЖЕ

14 Грудень, 2022

Найцінніший
дарунок:
«ДонорUA»
закликає здати
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12 Грудень, 2022

Благодійний
фонд «Клуб
Добродіїв»
шукаєС
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29 Листопад, 2022

#ЩедрийВівторок
2022:
найдобріший
день в році підС
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24 Листопад, 2022

У Ґданську відкрили школу
кодування для українських
підлітків-переселенців
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Перше медіа про благодійність
від zagoriy foundation

EN UA ПІДПИСАТИСЬ

ГОЛОВНА СПЕЦПРОЄКТИ ВЕЛИКА ІСТОРІЯ НОВИНИ БЛАГОДІЙНОСТІ ПРО ZAGORIY FOUNDATION АВТОРИ

https://media.zagoriy.foundation/
https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/
https://media.zagoriy.foundation/tag/mystecztvo/
https://issuu.com/natalia.heletiy/docs/_2021
https://www.facebook.com/DzygaLviv
https://www.facebook.com/lvivart.center
https://www.facebook.com/SheptytskyNationalMuseum/
https://www.facebook.com/galleryPM
https://www.facebook.com/yagallery.lviv/
https://www.facebook.com/RIDNIcommunity/
https://www.facebook.com/SheptytskyNationalMuseum/
https://www.facebook.com/RIDNIcommunity/
https://cutt.ly/NT5yHtC
https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/najczinnidonorua-zaklykaye-zdaty-krov-do-dnya-svyatogo-mykolaya/
https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/blagodijnyj-fond-klub-dobrodiyiv-shukaye-volonteriv/
https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/shhedryjvivtorok-2022-najdobrishyj-den-v-roczi-pid-chas-vijny/
https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/u-gdansku-vidkryly-shkolu-koduvannya-dlya-ukrayinskyh-pidlitkiv-pereselencziv/
https://media.zagoriy.foundation/
https://zagoriy.foundation/
https://media.zagoriy.foundation/en/home-page/
https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/sporidneni-12-grudnya-vidbudetsya-blagodijnyj-aukczion/
https://media.zagoriy.foundation/search-page
https://media.zagoriy.foundation/
https://media.zagoriy.foundation/speczproyekty-kategoriyi/
https://media.zagoriy.foundation/velyka-istoriya/
https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/
https://media.zagoriy.foundation/pro-zagoriy-foundation/
https://media.zagoriy.foundation/avtory/
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Київ +2° Вологість: 90% Тиск: 743 мм Вітер: 3.7 м/с, Погода на 10 днів від  sinoptik.ua
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21 Листопад, 2022

Українська
Волонтерська
Служба оголошує
набір на освітнюС
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18 Листопад, 2022

На Львівщині
відкривають
гуртожиток для
вимушенихС
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ПІДПИСУЙТЕСЯ НА НАШІ ЛИСТИ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ

НОВИН, ТРЕНДІВ БЛАГОДІЙНОСТІ ТА ВЕЛИКИХ ІСТОРІЙ

E-mail ГОТОВО

Facebook YouTube Telegram

м. Київ, провулок Рильський, 6
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmedia.zagoriy.foundation%2Fnovyny-blagodijnosti%2Fsporidneni-12-grudnya-vidbudetsya-blagodijnyj-aukczion%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96%C2%BB%3A%2012%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD&url=https%3A%2F%2Fmedia.zagoriy.foundation%2Fnovyny-blagodijnosti%2Fsporidneni-12-grudnya-vidbudetsya-blagodijnyj-aukczion%2F
https://ua.sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://ua.sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2/10-%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/u-gdansku-vidkryly-shkolu-koduvannya-dlya-ukrayinskyh-pidlitkiv-pereselencziv/
https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/ukrayinska-volonterska-sluzhba-ogoloshuye-nabir-na-osvitnyu-programu-agenty-volonterstva/
https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/na-lvivshhyni-vidkryvayut-gurtozhytok-dlya-vymushenyh-pereselencziv/
https://www.facebook.com/great.stories.media
https://www.youtube.com/channel/UCIQSrVC6tbMpK_oKXva08UQ/featured
https://t.me/greatstoriesmedia
mailto:media@zagoriy.foundation

