Прес-реліз
За ініціативою управління культури департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради та МКЗК «Дніпровської дитячої художньої школи
№ 1» в музеї «Літературне Придніпров’я» презентована виставка робіт учнів
художніх шкіл та шкіл мистецтв із різних міст України.
VI всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Козацькому роду нема
переводу» ставить за мету зацікавити юних художників засобами
образотворчого мистецтва до вивчення історії рідного краю, матеріальної
культури та традицій українського народу.
На конкурс презентовані роботи, виконані в різноманітних техніках:
живопису, графіки, оригінального петриківського розпису, аплікації,
кераміки, прикладного мистецтва з різних регіонів Придніпров’я: Дніпра,
Кривого Рогу, Кам’янського, Тернівки, смт.Петриківки, Запоріжжя, а також
інших міст України: Полтави, Кременчука, Херсону, Рівного.
Автори представлених робіт є вихованцями художніх шкіл, шкіл
мистецтв, музичних шкіл, де є класи образотворчого мистецтва. Кожна
робота має свій неповторний стиль, відтворює художні традиції, які
сформувались у кожному колективі, відображають особливості художніх
напрямків того чи іншого регіону.
Головним є те, що учні виявились небайдужими до історії України і
досить вправно відтворюють історичний костюм, побут: освічені в народних
традиціях із неповторною лірикою та гумором української душі, відчувають
сучасний ритм життя нашої країни.
Відкриття виставки-конкурсу відбудеться 12 жовтня 2017 р. о 16.30 в
музеї «Літературне Придніпров’я» за адресою: пр.Д.Яворницького, 64,
приурочена Дню захисника України.
Так, зі слів постійного учасника конкурсу, члена журі, директора
Запорізької художньої школи Жолудя Олександра Семеновича, який
наголосив, що «Сьогодні, приймаючи до уваги історичні події в Україні, тема
історії, тема козацтва є найбільш актуальною в формуванні патріотизму
підростаючого покоління. Завданням художньої школи є не тільки надати
учням базові знання мистецької освіти, але й виховувати свідомих громадян
нашої країни».
За задумом організаторів конкурсу, дитячі малюнки, які експонуються в
музеї «Літературне Придніпров’я», за своїм різнобарв’ям мають нагадувати
яскравий український букет, що передає настрій великого родинного свята.
Тому, невипадково, творчі роботи дітей будуть супроводжувати виступи
дитячих музичних шкіл м.Дніпра.
Музей «Літературне Придніпров’я» щиро вітає учасників VI
всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу «Козацькому роду нема
переводу» і радо зустрічає гостей нашого міста, бажає шанувальникам
образотворчого мистецтва творчої наснаги, яскравих творчих звершень.

