ЕСТАФЕТА МИРУ

XX МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ *ЗОЛОТИЙ МОЛЬБЕРТ 2022*

ПОЛОЖЕННЯ
Міжнародний Форум образотворчості «Золотий мольберт» – культурно-освітня
платформа, що існує в реальному та віртуальному просторі із серією віртуальних галерей дитячих шедеврів* і навчально-освітніх програм.
Форум залучає до творчого спілкування талановитих дітей, популяризуючи їх
творчі здобутки на виставках у галереях та музеях світу, у ЗМІ.
У рамках Форуму щорічно відбувається у заочному та очному режимах Міжнародний Конкурс дитячої творчості “Золотий мольберт”, який з гордістю називають дитячим “Оскаром”. Переможці Конкурсу за створення оригінальних
композицій нагороджуються Гран-Прі – золотим мольбертом із благородного
металу та з діамантом. Усі фіналісти Конкурсу нагороджуються золотими медалями, путівками в Артрезиденції разом із керівниками.
Під час воєнної агресії рашистів в Україні творче спілкування учасників Міжнародного Конкурсу дитячої творчості «Золотий мольберт» на майстер-класах
віртуального простору переросло до Естафету Миру.
Незважаючи на військовий час, ми відродили у віртуальному просторі Дитячу
галерею «Золотий мольберт на Сході України», відкриту 16.10.20 р. у Краєзнавчому музеї у Станиці Луганській (анексованій рашистами) та назвали її «Ангели
Миру. Цією галереєю відкриваються експозиції виставок у різних країнах.
Естафета Миру 15 квітня стартувала в Україні на Львівщині галереєю дитячих
шедеврів «Ангели миру» у приміщенні Першого Західного телеканалу, а тепер
крокує Світом і відкривається виставками в різних країнах: разом з нашими
партнерами – Навчально-ететичним комплексом “Художня школа”, м.Херсон,
в особі директора пані Юлії Сліпіч, Естафета миру відкрилась 17 квітня експозицією виставки «Діти малюють світ» у Чехії, 27 квітня – у Мексиканських
Сполучених Штатах. 01 червня Естафету Миру переймають наші партнери у
Болгарії та інших країнах світу.
Актуальність
Естафета Миру з України крокує по всій Планеті заради мирного й щасливого
життя. Мир є і буде завжди актуальним, поки існуватиме людство. Участь талановитих дітей і молоді в освітньому (на майстер-класах) й творчому процесі
буде проходити в онлайн режимі у військовий час, а на живо – після перемоги
України, незважаючи на можливі загрози вторгнення російських нацистів.
Мета проекту:
1. Залучити талановитих учасників до творчого спілкуваня, щоб розказати
Світу, що Мир є і завжди буде найактуальнішими для нас і наших дітей.
2. Популяризувати творчі досягнення учасників на виставках у різних країнах
світу, віртуальному просторі, на шпальтах часопису «Артклас.
Реєстрація участі в Естафеті Миру безкоштовна, не має часових обмежень:
https://artclass.lviv.ua/ru/zolotij-molbert-2022/?contest=upload-photo
Творчі роботи обираються для експозицій виставок у галереях світу.
Майстер-класи для учасників проходять щомісячно в режимі онлайн (графік

проведення публікується щомісячно на www.artclass.lviv.ua) в Zoom за покликанням:
https://us02web.zoom.us/j/3455366132?pwd=OUMyTUN0V1o1MzUybjQ0V3dqdVlIUT09
Ідентифікатор конференції: 345 536 6132 Код доступу: 0hfrKZ
Тематика занять і майстер-класів: за мотивами таких видатних художників:
Яків Гніздовський; Модест Сосенко; Фернанд Леже; Густав Клімт; Віктор Вазареллі;
Альбрехт Дюрер; Пабло Пікассо, Київська Русь, Ангели в сакральному мистецтві,
оригінальні композиції у різних видах та жанрах мистецтва та інші.
Підсумкові заняття з учасниками будуть проходити щомісячно
Учасники Естафети миру відзначаються дипломами та сертифікатами.
* З колекції Ольги Михайлюк-Соронович, засновника Форуму, БОБФ “Львівська дитяча
галерея, головного редактора часопису “Артклас”, автора програми (к.т.+38 0678439767)

