
Посткарантинна ментальність і межі
відвертості: У Львові почався фестиваль

Параджанова
Цього року у межах фестивалю вперше відбувається мистецька резиденція

МІСТО

15:25, ЧТ, 20 СЕР 2020 ДАРІЯ КОСТИНЧУК

  

ЖИВЕМО У РИТМІ ПОДІЙ

УВАГИ: ЧОМУ У ЗАМКАХ ЛЬВІВЩИНИ НЕ ЛЮБЛЯТЬ ТУРИСТІВ У РОЗПАЛ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ЛЬВІВ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ ГОЛОВНОГО МЕДИКА. ХТО ЗАМІНИТЬ ВОЛОДИМИРА
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Ілюстратція зі сторінки організаторів

Вчора, 19 серпня, у Львові відбулося відкриття традиційного міжнародного фестивалю, присвяченого
режисеру Сергію Паранджанову.  Локація обрана не випадково – район Левандівка, де  розташована вулиця
Параджанова. Упродовж шести фестивальних днів – з 19 до 24 серпня – у культурно-мистецькому центрі
«Супутник» триватиме виставка.

Читайте також: Маски,  оленячі роги та шекспірівський «Глобус» :  Львівський Перший театр
готується до нового сезону

Олена Каїнська, фото: Galnet

Учасниками цьогорічної експозиції стали митці з усієї України.

«Цьогоріч разом із художниками ми обрали тему  фестивалю  – «Межі відкритості. Межі

відвертості». Разом з ними ми сформували цей мистецький простір. Ми хотіли, щоб кожен

задумався, що для нього є межею. Бо у кожної людини є своя межа, яку іншим не можна

переступати. Це те, що у психології називають особистими кордонами. І сьогодні ми вже

дослідили, що робота художника – це постійне відкривання власних меж перед іншими, бо він

показує Святую Святих  свого внутрішнього єства», – розповіла у коментарі Galnet кураторка

мистецької експозиції Олена Каїнська.

“
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Фото: Galnet

«Я бавлюся з багатьма стилями, сьогодні представила роботи у стилі флюїд арт. Мені дуже імпонує

цьогорічна тема. Але я переконана, що творчий шлях – це шлях для сміливих людей. Бо мало хто

може насмілитись представити своє творіння на загальний огляд», – пояснює учасниця художньої

експозиції Ніна Кулик.

“
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Ніна Кулик, фото: Galnet

Цього року у межах фестивалю вперше відбувається мистецька резиденція: 5 художників протягом
фестивального часу перебуватимуть у «Супутнику» і малюватимуть, розвиваючи тему особистих кордонів.

Через 5 днів художники представлять ще одну експозицію з картин, створених після дискусії про внутнішні
межі.

Читайте також:  У Львові відкрили виставку,  де можна побачити камеру-обскуру,  першу
«мильничку»  і радянський Polaroid

Фото: Galnet

«Ідея взяти участь у фестивалі постукала мені у двері. І я не відмовилась. Бо головне для мене –

щоб мої роботи мали відклик. Якщо тобі авансом дається дар до чогось – обов’язково ним

ділитись. Мої роботи – це різні стани. Я навмисно не писала описи до картин, щоб кожен глядач

знайшов своє тлумачення. Створення мистецтва і  його споглядання –дуже важливі для людини,

яка кожен день перебуває у шаленій гонці.  Мистецтво змушує зупинитись, не думати ні про борщ,
“
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Анна Верес, фото: Galnet

Фестиваль триватиме  до 24 серпня. Крім того, резиденція є відкритою, тож будь-хто з художників може
долучитися до виставки.

Читайте також:  Ройтбурд,  Ралко та Віль Фургало:  Чотири виставки,  які варто відвідати у
Львові

Підписуйтесь на наш Telegram. Ми цінуємо ваш час, тому надсилатимемо лише ті матеріали, які справді варті
вашої уваги.

ні про коронавірус. Бути у моменті, у просторі «я і полотно», у діалозі «я і мої відчуття», – ділиться

з Galnet Анна Верес.

Рудне  

1 новобудова

1-но кімнатні квартири

від 588 950 грн
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ПОЗНАЧКИ:    

НАЙБІЛЬШЕ ЧИТАЮТЬ:

НОВЕ НА САЙТІ:

   

ЛЕВАНДІВКА ЛЬВІВ СУПУТНИК ФЕСТИВАЛЬ ПАРАДЖАНОВА

Львівщину поділили на нові

карантинні зони: Які райони

куди увійшли

Карина Ляшенко

МІСТО

20:05, ЧТ, 27 СЕР 2020

ДЕТАЛЬНІШЕ

За минулу добу Covid-19

підтвердили у 190 мешканців

області: Звідки хворі

Карина Ляшенко

МІСТО

13:05, СБ, 29 СЕР 2020

ДЕТАЛЬНІШЕ

Як під час карантину

навчатимуться студенти

університету Франка у Львові

Карина Ляшенко

МІСТО

15:39, СБ, 29 СЕР 2020

ДЕТАЛЬНІШЕ

Львівські хірурги видалили

немовляті пухлину, яка займала

1/3 тіла дитини

Карина Ляшенко

ЛЮДИ

19:22, СБ, 29 СЕР 2020

ДЕТАЛЬНІШЕ

Чому дітям корисно кататися на

ковзанах. Пояснює львівський

реабілітолог

Марта Байдака

ЛЮДИ

18:10, СБ, 29 СЕР 2020

ДЕТАЛЬНІШЕ

Станьте першим із друзів, кому це
сподобалося

Galnet
22 972 вподобань

Вподобати сторінку Поширити

© 2018 GALNET – перше LIFESTYLE видання
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Відділ реклами:

0800-336-946

(067)333-88-97

(066)333-88-97

Львова. Ми пишемо про проекти та події, які
впливають на Львів та область, регіон чи Україну
вцілому. Ми працюємо для того, щоб Львівщина
змінювалась на краще.

Використання матеріалу з контенту GALNET

дозволяється тільки з письмового дозволу
агентства і при наявності активного посилання на
GALNET.FM не нижче першого абзацу публікації.

З питань реклами пишіть сюди:

reklama.galnet@gmail.com

Електронна адреса для спілкування з редакцією:

mega_galnet@ukr.net

  

м. Львів, пл. Соборна, 12/3
14261 22709

bigmir)net
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