
МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
«ЗОЛОТИЙ МОЛЬБЕРТ 2020»
слідами Митрополита Андрея Шептицького

Шановні  лауреати  та  учасники очного  етапу  Міжнародного  конкурсу  дитячої  творчості  «Золотий
мольберт» 2020 р.
Просимо підтвердити статус учасника очного етапу Конкурсу «Золотий мольберт 2020» та надіслати до 20.03.2020 р. конкурсну
роботу, яка відзначена Журі у заочному етапі конкурсу на адресу оргкомітету:
Нова пошта – с. Сокільники,  Львівська область, відділення N1; Вачкову Олександру Олеговичу  0934943693
Робота повинна бути підписана на звороті: Прізвище, ім’я учасника, рік народження; контактний телефон., електронна пошта; країна, місто, 
вулиця, номер будинку, квартири. 

Проект програми очного етапу для лауреатів Міжнародного конкурсу дитячої творчості 
«Золотий мольберт 2020» (30.05.2020–06.06.2020)
Лауреати очного етапу прибувають на Львівщину у першому заїзді 29.05.2020 р.
Проїзд, проживання, харчування учасники оплачують самостійно. 
Майстер-класи, екскурсії та поїздки по замках і монастирях організовуються за бажанням учасників. Детально графік буде 
узгоджуватись з кураторами з травня 2020 р.

 29.05.2020 р. – заїзд, поселення та знайомство з кураторами


 01.06.2020 р. – відкриття виставки та нагородження. Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17
 02–03.06.2020 р. – творче завдання з композиції. Учасник повинен мати мольберт, розкладне крісло, фарби, папір
 04–06.06.2020 р. – додаткові майстер-класи та поїздки по замках та монастирях

В рамках організації проведення очного етапу конкурсу учасники зможуть замовити у кураторів:
Відвідування Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької; Львівської національної філармонії; 
Львівського драматичного театру ім. М. Заньковецької; інших театрів Львова
Екскурсії за інтересами: мандрівки вечірнім Львовом, Стрийським парком тощо; у Національному музеї у Львові ім. Андрея 
Шептицького, Палаці Потоцьких, Львівській національній галереї ім. Бориса Возницького; Музеї барокової скульптури Йоана Пінзеля; 
Музеї модерної скульптури Михайла Дзиндри; Музей народної архітектури та побуту ім.Климентія Шептицького в інших музеях та 
галереях Львова
Знайомство з видатними українськими художниками у їх майстернях
Майстер-класи (з 30.05–06.06.2020) разом з екскурсіями у Національному музеї у Львові (проспект Свободи, 20): декоративний живопис 
за мотивами Марії Приймаченко; сакральний живопис на склі; у Львівській дитячій школі народних мистецтв (вул. Антоненка-Давидовича,
6) : таємниці давнього стібка (вишивка); витинанка; ткацтво; паперпластика; іконопис; травомотанка.
Одноденні поїздки по мальовничих місцях Львівщини (згідно з попереднім записом у кураторів): Крехівський монастир, Свіржський 
замок, Олеський та Підгорецький замки, фортеця Тустань, водоспади Кам’янки тощо. 

Знайомство і спілкування кураторів з учасниками буде налагоджено у травні 2020 року

Проект програми очного етапу для учасників Міжнародного конкурсу дитячої творчості 
«Золотий мольберт 2020 р» (28.07.2020–30.07.2020) буде висвітлений на сайті artclass.lviv.ua 
20.04.2020 р.

Для підтвердження статусу учасника, організації виставки у Львівському палаці мистецтв, виготовлення електронного 
каталогу, просимо до 20.03.2020 р. надіслати благодійний внесок – 500.00 грн. на рахунок 
Благодійна організація Благодійний фонд «Львівська дитяча галерея»: UA183253210000026006053707508; 
ЄДРПОУ 26412772 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 14360570

Оргкомітет

30.05.2020 р. о 10.00 – реєстрація  на площі Ринок, 1. Учасник повинен мати мольберт, розкладне крісло, фарби, папір
30-31.05.2020 р. – пленери з художниками у Львові, згідно дорожньої карти.




