
XX МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
*ЗОЛОТИЙ МОЛЬБЕРТ 2022* 

проходить у боротьбі
За мирне небо над Землею

                                                    ПОЛОЖЕННЯ
XX Міжнародний Форум дитячої творчості «Золотий мольберт 2022» (далі Форум) 
проходить у військовий час у боротьбі «За мирне небо над Землею».
Форум проводиться на добровільних засадах. До участі запрошується талановиті діти 
та молодь, педагоги, художники без вікових обмежень, щоб у творчому спілкуванні 
з такими ж талановитими учасниками, які мають особливі потреби, розкривались їх 
здібності та популяризувались творчі досягнення в світі.  

Актуальність – участь талановитих дітей та молоді в творчому процесі, який буде 
проходити в онлайн режимі у військовий час, та на живо після перемоги України, 
незважаючи на можливі загрози військового вторгнення російських нацистів.

Мета проекту:
Залучити талановитих учасників та їх керівників до участі у Форумы «За мирне 
небо над Землею» та у майстер-класах в режимі онлайн.
Популяризувати творчі досягнення учасників Форуму на виставках у віртуальному 
просторі www.artclass.lviv.ua, у художніх галереях різних країн світу, на шпальтах 
часопису «Артклас.
  

ФОРУМ ПРОХОДИТЬ В ЗАОЧНОМУ РЕЖИМІ протягом 2022 року:
Реєстрація учасників відбувається на www.artclass.lviv.ua протягом 2022 року
Творчі роботи публікуються на www.artclass.lviv.ua та у художніх галереях світу. 
Майстер-класи в режимі онлайн (графік на сайті www.artclass.lviv.ua) для учасників 
та їх керівників проводяться щомісячно в Zoom за посиланням: 
https://us02web.zoom.us/j/3455366132?pwd=OUMyTUN0V1o1MzUybjQ0V3dqdVlIUT09
Ідентифікатор конференції: 345 536 6132   Код доступу: 0hfrKZ

За результатами реєстрації щомісячно формуються нові групи учасників, які 
запрошуються до творчого спілкування і майстер-класів. 
Перша зустріч запланована 15 квітня 2022 р. о 16.00 год. 
Тематика занять і майстер-класів заочного етапу на вибір учасників:
Майстер-класи на вибір учасників: Стилістичні особливості художнього образу 
за мотивами таких видатних художників: Яківа Гніздовського; Модеста Сосенка; 
Фернанда Леже; Густава Клімта; Віктора Вазареллі; Альбрехта Дюрера; Пабло 
Пікассо та інші.

Підсумкові заняття з учасниками будуть проходити щомісячно

За результатами творчої діяльності учасників відкриваються експо-
зиції віртуальних виставок «Ангели миру», «За мирне небо над Землею» у 
художніх дитячих галереях України, Норвегії, Болгарії та інших країнах. 

Учасники та їх керівники нагороджуються ДИПЛОМАМИ та СЕРТИФІКАТАМИ. 

Після завершення війни всі учасники та їх керівники запрошуються у Артрезиденцію 
на грандіозне святкування та для розпису монументального полотна у митрополичих 
садах собору св.Юра у Львові. 



IV. ФІНАЛ  
Композиції на теми креативних ідей учасників.  

Свято дитячої творчості. 

Нагородження всіх учасників дипломами, сертифікатами, золотими медалями  
та путівками в Артрезиденції.

Концертна програма

II. ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ: ОЧНИЙ ЕТАП 
Графік заїздів учасників очного етапу публікуються на www.artclass.lviv.ua). 
Учасники прибувають на очний етап разом з оригіналами завершених робіт

III. ВСЕНАРОДНИЙ АУКЦІОН
Роботи учасників очного етапу будуть опубліковані на сайті www.artclass.lviv.ua 

Літня школа 
в Артрезиденціях України 
та закордоном.

•	 2022–2023 – ПЕРЕСУВНІ ВИСТАВКИ  у музеях України і світу

P.S. 
Реєстрація на форумі «Золотий мольберт», списки членів Журі, команди художників-тренерів 
див на www.artclass.lviv.ua
Додаткові творчі роботи надсилати на mihajluk@gmail.com, Ольги Михайлюк. 


