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На благодійній виставці у Сваляві збирають кошти для
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На благодійній виставці у Сваляві збирають кошти для ЗСУ

У Сваляві 3 грудня розпочалась виставка «Евакуйовані», присвячена темі вимушеної евакуації.

Кожен охочий має змогу переглянути красиві виствори мистецтва, а також придбати їх на

аукціоні, тим самим зробивши внесок на підтримку ЗСУ. 

Виставка та аукціон триватимуть до 10 грудня включно. У день відкриття проходив так званий

«голосний» аукціон – бажаючі могли придбати картини вживу, безпосередньо у виставочній
галереї.

У наступні дні тривав «тихий» аукціон, коли за твори мистецтва можна було поторгуватись

безпосередньо у Сваляві чи в Інтернеті.

В перший день аукціону вдалось зібрати майже 100 тисяч гривень. При цьому продалось по

кілька картин кожного з художників-резидентів «Аури міста» та твори інших українських митців,

надані спеціально з цією метою.

Загалом лотами аукціону є понад 60 картин резидентів «Аури міста» та інших українських

художників, а також дизайнерські шеврони та світлини, моделями для яких виступили жінки-

переселенки.

Виручені кошти будуть витрачені на дрон (або дрон з тепловізором – якщо дозволить виручена

сума) для однієї з частин ЗСУ, яка наразі звільняє від окупантів Луганську область. Тож до 10

грудня до зборів можуть долучитись всі небайдужі!

Що відомо про організацію:

Артрезиденція «Аура міста» Арттерапевтична програма «Евакуйовані» реалізується

громадською організацією  «Центр спільного розвитку «Дієва громада» за підтримки проєкту

«Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психосоціального

забезпечення в Україні», що впроваджується GIZ за дорученням уряду Німеччини

#Свалява #Свалявщина #Вист авка #Карт ина #Під т римка Зсу #Культ ура #Україна #ВПО
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Свалявщина однією з перших відкрила лижний сезон
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На Свалявщині вперше на Закарпатті відкрили лижний сезон

3 грудня, у селі Поляна, що на Свалявщині офіційно стартував лижний сезон.

На відкриття сезону адміністрацію гірськолижного курорту «PolianSki» підштовхнули дві

причини.  

Підйомник знаходиться у селі Поляна на вул. Сонячна, 55 Б.

У цьому сезоні власники зберегли найбільш популярні тарифи — Ранкове та Вечірнє катання, а 

також тариф для навчання — «Новачок». 

З цінами на аренду спорядження, скіпаси та підйомник пропонуємо ознайомитись нижче.

 

#Свалява #Свалявщина #Лижний Сезон #Поляна #Від крит т я #Україна #ЗСУ
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«Виставка картин і світлин, створених у рамках проєкту Артрезиденція

«Аура міста», була запланована за цим проектом», – розповідає Оксана

Очкурова, голова ГО «Центр спільного розвитку «Дієва громада»

(організатор виставки). – «А ось аукціон – це вже подія поза

проєктом… Під час нашої артрезиденції українські художники

створили кілька десятків картин. Згодом знайшлись митці, готові взяти

участь у фінальній виставці. Але, з урахуванням реалій, зберігати всі ці

твори мистецтва в одному місці наразі не на часі. Отже, ми вирішили:

нехай вони оселяться у приватних колекціях, а зібрані кошти підуть на

допомогу для ЗСУ».

“

«Ми тільки на «живому» аукціоні продали 21 картину», – каже Марина

Бражнікова, заступниця голови ГО «ЦСР Дієва громада». – «І при

цьому «тихий» аукціон стартував одразу, вже є кілька бажаючих

поторгуватись за твори мистецтва протягом поточного тижня».

“

«Художники від нашого заходу не матимуть на свою користь жодної

копійки», – зауважує Оксана Очкурова.
“

«Важливо усвідомлювати, що нашим придбанням на таких заходах

стають не просто картини», – каже Іван Кошеля, представник

благодійного фонду «Сім’я Кошеля», у партнерстві з яким організовано

виставку й аукціон. – «На таких заходах ми вкладаємося в першу чергу

не в картини, а в мирне небо над тими чи іншими регіонами України».

“

ЧИТАЙТ Е НАС У СОЦМЕРЕЖАХ:

Не стригите грибковые ногти!
Грибок выводится мгновенно
- возьмите обычный...

Морщины на шее и лице
исчезли за 12 дней: покажу,
что нужно делать!

589 43 213 198 34 81

Перша – це наші малі та дорослі відвідувачі, це ви. Ми хочемо аби ви

мали змогу відпочити, перефокусуватися та жити життя. Не гучно з

фестами та музикою, а з вдячністю, проживаючи кожен день. І

шукаючи світло в собі та тих хто поруч. І друга причина – це

можливість підтримати економіку та дати робочі місця нашій команді, –

коментують у «PolianSki»

“

ЧИТАЙТ Е НАС У СОЦМЕРЕЖАХ:

10/12/2022 СУБОТА

Т ОПНовини

19:39  Сит уація щод о російського
вт оргнення в Україну 10 груд ня

16:4 5  За якими напрямками наст упного
року розширит ься програма
«Дост упні ліки» 

12:00  Пропаганд ист и рф розповід ают ь
про «ріст  захворюваност і на ВІЛ у
Польщі через біженців з України»

10:53  ОНОВЛЮЄТЬСЯ Реакція світу на
війну росії проти України 5-10
грудня 

09:23  Пологи т а жіноче зд оров'я: як на
них впливає війна 

21:53  ОНОВЛЮЄТЬСЯ Сит уація щод о
російського вт оргнення в Україну
9 груд ня 

20:32  СБУ виявила незареєстровану
зброю та атрибути російської
пропаганди в херсонському храмі

19:50  БЛОГ Кров Христ а пролилась на
Онуфрія 

18:01  Стартувала Новорічна поштова
резиденція для дітей 

16:16  Переохолод ження т а
обмороження: що це т а як їм
запобігт и 

15:08  Проведення невідкладних
хірургічних операцій та
госпіталізацій не призупиняється,
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Розмова з Костем Борисюком
в Музеї Корсаків

Всі блоги

За пе рший е тап роб оти віртуальний
це нтр Дія.Бізне с надав понад 14  тисяч
консультацій

На Рівне нщині прогнозують мокрий
сніг, дощ та оже ле дицю

У Горохові не вдовзі запрацює «Пункт
не зламності»

«Київ відповідає те рактами в росії», –
що пишуть світові ЗМІ про війну в
Україні

Студе нтка з Люб е шівщини
досліджувала особ ливості
національного одягу

У Львові триває б ієнале  цифрового та
ме діамисте цтва

У Нововолинській лікарні б е з розрізу
проопе рували ле ге ні пацієнту

В Україні триває Тижде нь цифрової
освіти

Фристайлісти з Рівного й Закартаття
стали призе рами на Куб ку Є вропи з
лижної акроб атики

ВОЛИНЬ РІВНЕНЩИНА ЗАКАРПАТ Т Я ЛЬВІВЩИНА

ХЕРСОНЩИНА

Медицина 24/7
1 ч. назад

Медицина 24/7
3 ч. назад
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