
   17 травня 2014 року в Кіровоградському обласному художньому музеї  
відбудеться Х Міжнародна акція «Ніч музеїв», 

присвячена Міжнародному дню музеїв!  
                                    з 16.00 до 23.55 музей працює безкоштовно 

 

ПРОГРАМА 
 

Час 
проведення 

 
Місце проведення 

 
Назва заходу 

16.00 – 23.55      усі площадки музею                                           Проект музею «УКРАЇНА ЄДИНА!»   (фотосесії) 
ТАЛАНТИ   НОЧІ 

16.00 - 18.00   
 
 
17.00 - 23.00   
 
 

на подвір’ ї біля музею Вітальня майстрів декоративно – ужиткового мистецтва, креативного дизайну та 
предметів вжитку 
 

В рамках відзначення Дня Вуличної Музики відбудеться святкова концертна 
програма - виступ виконавців найрізноманітніших музичних стилів за участі  
Андрія Гардашнікова, Євгена Манженка, Павла Думайла, Наталії Сарандук,  
Максима Кисіля, Лізи Бабіної, Наталії Овчаренко та ін. 

ДО МУЗЕЮ НА ГОСТИНИ 
16.00 - 22.00 фойє, І поверх 

 
Виставка - продаж виробів із тіста «Смаколики» 
 

Виставка флористики «Квіткова феєрія» 
Учні Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування 
(керівник – Валентина Калужська) 

16.00 - 23.55 експозиційний зал «Західноєвропейське  
та російське мистецтво XVIII – початку 
XX ст.», ІІІ поверх 

Фото на згадку «Паралель століть» 

17.00 - 21.00 фойє, ІІІ поверх 
 

Студія раннього розвитку «НЕВГАМОВНІ» Play-zona для дітей 1-9 років 
       (керівник   -   Анастасія Шимченко) 

17.00 - 17.15 експозиційний зал, ІV поверх Відкриття персональної виставки Сергія Сєдова «Дива природи і рук людських»  
17.15 – 17.30 експозиційний зал, ІV поверх Відкриття персональної виставки  вихованки народної студії 

 образотворчого мистецтва «Соняшник» Кіровоградського обласного центру  
                  дитячою та юнацької творчості Софії Поливоди «Дивосвіт Софії» 

18.00 - 18.30 експозиційний зал,  ІІ поверх Презентація акції «Ніч музеїв», ознайомлення із програмою 
 

Музична вистава «Муха-Цокотуха» у виконанні учнів молодшої групи  - театру  
«Менестрелі» Кіровоградської музичної школи № 2 імені Ю.Мейтуса 
(керівник – Ольга Черняхович; концертмейстер -  Тетяна Шинкевич) 

18.30 – 18.35 експозиційний зал,  ІІ поверх  Східні танці у виконанні дитячого колективу «Інтісар» (керівник - Тетяна Степур) 



18.45 – 19.15 
експозиційний зал,  ІІ поверх 

Музична вистава «Огниво» у виконанні учнів старшої групи – театру «Менестрелі» 
Кіровогра       Кіровоградської музичної школи № 2  імені Ю. Мейтуса 

(керівник – Оксана Осадчук, концертмейстер -  Ірина Спірідонова)                               
19.30 – 20.30 експозиційний зал, ІІ поверх Театр «Резонанс» Уривок із твору Ольги Полєвіної «Санта Лючія» 

(керівник  -  Ірина Дейнекіна) 
20.35 – 21.00 експозиційний зал, ІІ поверх «Виступ хіп-хоп колективу «NRG»  (керівник –  Вадим Ласковський) 
21.00 – 21.10 експозиційний зал, ІІ поверх Східні танці у виконанні дитячого колективу «Інтісар» 

(керівник – Тетяна Степур) 
21.15 – 21.45 експозиційний зал, ІІ поверх Виступ учнів Кіровоградської  музичної  школи № 3   

(фортепіанні дуети, ансамбль скрипалів, саксофон, фортепіанний квінтет) 
(керівник – Лоліта Єршова) 

21.50 - 22.00 експозиційний зал, ІІ поверх Східні танці у виконанні студії «Фітнес манія» (керівник – Тетяна Степур) 
22.15 - 23.00 експозиційний зал, ІІ поверх Виступ гурту «Sound Age» (керівник – Роман Губенко)   

ТВОРЧІ ЛАБОРАТОРІЇ В МУЗЕЇ 
18.00 -22.00 фойє, ІІ поверх Майстер-класи по виготовленню мандал, орігамі  за участю членів Міжнародної 

організації «Лотос» (керівник –  Юлія Солонченко)    
18.00-22.00 експозиційний зал «Сакрального 

мистецтва», ІІІ поверх 
Майстер-клас по виготовленню вишитих виробів за  участю членів клубу народних 
ремесел «Ниточка» (керівник – Наталія  Ніжнікова) 

 
Майстер-клас по виготовленню троянд із цукерок (майстриня – Ірина Чорна) 
 

Майстер-клас по виготовленню кулонів із полімерної глини 
(майстриня – Олена Пупаза) 
 

Майстер-клас по виготовленню равликів у техніці «килимарство» 
(член Національної спілки майстрів народного мистецтва - Олександра Пренко) 
 

Майстер-клас по виготовленню виробів із глини (майстриня - Вікторія Пухинда) 
 

Майстер-клас по виготовленню квітів (член Національної спілки майстрів народного 
мистецтва, член Національної спілки художників України - Ольга Коломієць) 

18.00-22.00 експозиційний зал, ІV поверх Майстер-клас із квілінгу за участю студентів Кіровоградського державного    
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
 

Майстер-клас із виготовлення мініатюрної ляльки - мотанки за участю студентів 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка 
 

Майстер-клас із виготовлення квітів - маків за участю студентів Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 
(керівник - Лариса Гарбузенко)          
 



Живописна експресія у виконанні студентів кафедри дизайну та мистецтва    
Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки   
(керівник - Ірина Зантарія) 
 
«Художнє тату» у виконанні студентів кафедри дизайну та мистецтва    
Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки   
(керівник - Ірина Зантарія) 
 
Майстер-клас по створенню корзинок із газетного паперу  
за участю учениці ЗОШ № 14 Вікторії Чьошевої 
 
«Боді-арт» у виконанні студентки філології та журналістики Кіровоградського  
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка    
Ольги Макаревич                      

САЛОН КРАСИ ДЛЯ ПАНЯНОК 
19.00 - 22.00  експозиційний зал «Західноєвропейське 

та російське мистецтво XVIII -  
початку XХ ст.», ІІІ поверх 

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 
 
Майстер-клас із боді-арту 
за участю учнів Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг 
(керівник – Вікторія Данеко) 

КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ ПЕТРА ОССОВСЬКОГО «СВІТ І ВІТЧИЗНА» 
18.00 - 22.00  
 

відділ музею – картинна галерея   
Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» 

Відео лабораторія світового музейного фонду (демонстрація фільмів про музейні  
колекції світу) 
 

Творча     Творча лабораторія художника  (створення картини) 
18.00 – 21.00    відділ музею – картинна галерея   

Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» 
Лабораторія по проведенню майстер – класів: 
 
Майстер-клас по виготовленню виробів із соломи 
(керівник гуртка «Аплікація соломкою» міської станції юних техніків  -  
Людмила Смірнова) 
 
Майстер-клас по виготовленню квітів із тканини 
(керівник гуртка «Фітодизайн» міської станції юних техніків  - Людмила Смірнова) 
Майстер-клас по виготовленню квітів у техніці «канзаші» 
(майстриня – Алла Перекрестова) 



Майстер-клас по виготовленню квітів у техніці «в’язання гачком» 
(майстриня – Наталія Овчаренко) 

18.00 - 23.55   відділ музею – картинна галерея   
Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» 

Фото на згадку «Сибірська красуня» 

19.00 – 21.00 відділ музею – картинна галерея   
Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» 

Проведення  практичних занять Цигун 
інст.       (Куратор – Люция Тупчієнко-Кадирова) 

       
  
Також відвідувачі будуть мати можливість ознайомитися з експозиціями музею: 
 «Сакральне мистецтво», «Західноєвропейське та російське мистецтво XVIII – початку  ХХ ст.», експозиційний комплекс 
декоративно-ужиткового мистецтва, відділ музею – картинну галерею Петра Оссовського «Світ і Вітчизна»  
 
та переглянути наступні експозиційні комплекси: виставку творів сакрального мистецтва та переданих творів до фондів 
музею Службою Безпеки України та Національним художнім  музеєм України; 
 - Виставку художніх творів «Кіровоградщина очима художників»; 

- Виставку художніх творів «Мандрівка містами Європи» до Дня Європи;  
 - Виставку «Живописна містерія Петра Оссовського» до Міжнародного дня музеїв 
 
 
В музеї також діє поличка «Єлисаветградського книговиру «Буккросінгу» 
 

 
 
 


