В рамках ХІІІ Міжнародної акції «НІЧ МУЗЕЇВ»

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
20 травня 2017 року з 16.00 до 24.00
музей працює безкоштовно

ПРОГРАМА
Місце проведення
Біля музею

Час
проведення
16.00-18.00

Назва заходу

«НАND – MАDЕ ФАНТАЗІЇ»
(виставка майстрів декоративно – ужиткового мистецтва, креативного дизайну та
предметів вжитку)

17.00-23.00

ВІЛЬНИЙ МІКРОФОН
концертна програма - виступи виконавців найрізноманітніших музичних стилів (за участі
сольних виконавців Андрія Гардашнікова, Марії Моренко, Карини Ченцової, Анастасії
Бабич, Андрія Шульги, Вадима Трусихіна, Антоніни Потієнко, Макса Карта, Оксани
Цуркан, Дар'ї Нікітіної, Вікторії Луценко, гуртів «Партизан BAND», родини Баранок
та ін.

19.30-20.00

Урочисте відзначення партнерів Let's do it, Ukraine! Всеукраїнської екологічної
акції «Зробимо Україну чистою разом» та Всеукраїнського екологічного фестивалю
«ЧИСТОFEST»

КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА «Весняний Зорепад»
експозиційний зал, ІІ поверх

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.15
17.45-18.00
18.10-18.30

КАЗКОВЕ ESPRESSO ДИТИНСТВА
Виступи учнів та викладачів музичної школи № 2 ім. Ю.Мейтуса
(8 номерів)
Музична казка для дітей «Рукавичка» у виконанні учнів молодшої групи – театру
«Менестрелі» музичної школи № 2 імені Ю. Мейтуса
(керівник – Ольга Черняхович, концертмейстер - Тетяна Шинкевич)
Демонстрація дитячої колекції одягу (за участі модельного агентства «Style
Models» (керівник - Вікторія Янішевська)
Класична музика від Світлани Капітоненко (Клод Дебюссі «Місячне сяйво»,
Bridgite Mendler «Ready or not»)
Танцювальна феєрія від учасників народного ансамблю бального танцю
«Конвалія» (керівник – Ігор Спінул)

18.30-19.00

19.00-19.15
19.30-20.20
20.30-20.45
20.50-21.00
21.00-21.10
21.30-23.30
фойє, ІІ поверх

17.00-19.00

фойє, ІІ поверх

17.00-19.00

Творчий клуб «Натхнення» (Кіровоградського музичного училища) представляє
уривок із вистави Михайла Старицького «По-модньому»
(керівник – Людмила Френчко)
Презентація «Перший режисер-мультиплікатор України Євген Горбач» за
участі студентки Кіровоградського музичного училища Катерини Дорошенко
Виступ муніципального хору Юрія Любовича
(керівник – Юрій Любович)
Виступи вихованців школи хіп-хопу та брейк-дансу «MIX OF STEPS»
(тренер – Олександр Сірий)
Демонстрація колекції одягу від Христини Ткаченко за участі модельного
агентства «Style Models» (керівник - Вікторія Янішевська)
Українські пісні а –капела у виконанні Ніни Кадацької
Виступ вихованців Кіровоградського музичного училища (директор - Лариса
Голіусова)
Майстер-клас з килимарства за участі члена Національної спілки майстрів
народного мистецтва України Валентини Добровольської
Play-zona для дітей 1-9 років

РУКОТВОРНІ ДИВА ПІД ОБРАЗАМИ
експозиційний зал
«Сакрального мистецтва»,
ІІІ поверх

18.00-22.00

фойє, ІІІ поверх

Майстер-клас по виготовленню іграшок із паперу «Хамелеончики»
(керівники - Світлана та Тетяна Стороженко)
17.00 -22.00 Презентація експозиційного комплексу «Картини-знахідки: допоможіть
«познайомитись»
Майстер-клас виробів із паперу «Метелики» від Вероніки Ноженко
19.00-22.00
Майстер-клас по плетінню волосся за участю учнів Кіровоградського професійного
ліцею сфери послуг
Майстер-клас із візажу за участю учнів Кіровоградського професійного ліцею сфери
послуг (керівник - Оксана Забабуріна)
Майстер-клас по плетінню волосся за участю майстра Вікторії Фрідман
17.00-23.00 Майстер-клас по виготовленню виробів у техніці «Печворк» від Ірини
Кудревич
18.00–22.00 СТУДЕНТСЬКІ ЕКО -СТУДІЇ:

фойє, ІІІ поверх
експозиційний зал
«Західноєвропейське
та російське мистецтво XVIII
– початку XX ст.», ІІІ поверх

фойє, між ІІІ та ІV поверхами
ІV поверх

17.00-19.00

Майстер-клас по створенню колективного гобелену для передачі у фондове
зібрання художнього музею у виконанні члена Національної спілки майстрів народного
мистецтва України Олександри Пренко
Майстер-клас по виготовленню листівок із природних матеріалів від
Ірини Поляруш

«Художнє тату» у виконанні студентів кафедри дизайну та мистецтва Кіровоградського
інституту «Університет сучасних знань» (керівник – Ірина Зантарія)
«Еко-ляльки» - майстер-клас по виготовленню ляльок із еко-матеріалів за участю
Аліни Дудник
Майстер-клас із плетіння коси за участю Антоніни Шершень

Експозиційний проект картина Войцеха Коссака
(1856-1942) «Кривава неділя у
Петербурзі 9 січня 1905
року», Виставка
голограм «Археологічні
скарби України»
відділ музею – картинна
галерея
Петра Оссовського «Світ і
Вітчизна»

17.20-17.30

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ:

21.00-21.20
16.00-23.00

Літературно-музична композиція «Весняний шлюб! Любов! Аврал!»
(виконавець та автор сценарію – Людмила Борисенко)
Літературно-музична композиція «Воїнам світла» за віршами Леоніда Беспалова
(виконавець (виконавець та автор сценарію – Людмила Борисенко)
«Відкрий музейний скарб – пізнай історію» (тематична екскурсія по залу, ІV поверх)

18.00-22.00

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ХУДОЖНИКА:
Створення колективної картини (куратор - Анатолій Кімнатний)

21.00-23.55

ВІДЕО - ЕКСКУРС «ПОДОРОЖ МУЗЕЯМИ СВІТУ»
(демонстрація науково – популярних фільмів)

МУЗЕЙ І СУПЕРЕЧЛИВА ІСТОРІЯ: РОЗПОВІДАЮЧИ ПРО
ЗАМОВЧУВАНЕ (ПРЕДВИСТАВКОВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ «СПЕЦФОНД» (автор
презентації - директор Національного художнього музею України Юлія Литвинець)
18.00-21.00

МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР – «Стежками творчості»
Проведення майстер-класів:
Виготовлення амулету «Ловець снів»
(проводить Варвара Діордієва – об’єднання «Світ креативу»);
Виготовлення ручки з квіткою із фоамірану
(проводить Світлана Бровенко – об’єднання «Світ креативу»);
Виготовлення браслету з резинок Reinbow
(проводить Любов Петлицька – об’єднання «Світ креативу»);
Виготовлення браслету Шамбала
(проводить Олена Цикаленко – об’єднання «Світ креативу»);
Виготовлення виробу з ниток «Пташки»

(проводить Наталя Собінова);
Розпис хною
(у виконанні студентки кафедри дизайну та мистецтва Кіровоградського інституту
«Університет сучасних знань» Анни Козлової )

Також відвідувачі будуть мати можливість ознайомитися з експозиціями музею:
«Сакральне мистецтво», «Західноєвропейське та російське мистецтво XVIII – початку ХХ століття», «Мальовничі
куточки нашого міста»; експозиційним комплексом декоративно-ужиткового мистецтва та відділом музею –
картинною галереєю Петра Оссовського «Світ і Вітчизна».
Та переглянути наступні експозиційні комплекси:
- Виставку творів сакрального мистецтва, переданих до фондів обласного художнього музею Службою Безпеки
України та Національним художнім музеєм України;
- Експозиційний проект - картина Войцеха Коссака (1856-1942) «Кривава неділя у Петербурзі 9 січня 1905 року»;
- Виставку голограм «Археологічні скарби України»;
- Виставку «Фотографізми Давида Ямпольського»;
- Виставку творів «Травневий вернісаж» до Дня Матері, Міжнародного дня музеїв, Дня Європи;
- Виставку творів «Совушкин дивосвіт» вихованців арт-студії «Совушка»;
- Експозицію «Мистецька перлина краю» до 10-річчя створення відділу обласного художнього музею – картинної
галереї Петра Оссовського «Світ і Вітчизна», 92-ї річниці з дня народження художника-земляка Петра Оссовського
(1925-2015) та Міжнародного дня музеїв.

