
НОВІ ГОРИЗОНТИ ОМ-ІВЦІВ 

Незабаром стартує VII Міжнародний зимовий пленер-виставка-ярмарок 

мистецтв та ремесел «Braterskie Spojrzenie (Spotkanie w zime) 2017». 

Традиційно місце проведення ярмарку м.Криниця-Здруй (Krynica-Zdroju), у 

Польщі. Організатори культурного заходу: Malopolska Fundacja przyjazni Polsko-

Ukrainsko-Slowackiej «BRATERSTWO» під керівництвом Владіслава Крейчі, 

спільно з художньою студією «Майстерня Сонця» під керівництвом 

Олександри Барбалат (члена НСХУ, викладача кафедри образотворчого 

мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка), при підтримці Мерії 

міста Криниця-Здруй (Burmistrz Krynicy-Zdroju), галереї «Centrnum Kultury» та 

галереї «Pasaż Krynicki». 

Автором ідеї створення такого дивовижного культурного заходу, що з 

успіхом відбувається вже шостий рік, є Владіслав Кpейчі (голова ради фонду 

«BRATERSTWO»), куратором проекту фонду в Україні є Олександра Барбалат 

(керівник студії «Майстерня Сонця», член Національної спілки художників 

України, викладач Університету Грінченка). Головна мета проекту – 

популяризація мистецтва та майстерності українських хуожників на теририторії 

дружніх Польщі, та Словакії, обмін творчим досвідом. 

У рамках культурного заходу «Braterskie Spojrzenie 2017» відбуватимуться 

майстер-класи для дітей та дорослих від Олександри Барбалат – автора перших 

в Україні пересувних майстер-класів з художньої гарячої емалі, Аннети Фокіної 

– художника-майстра декоративно-прикладного мистецтва, з розпису печива. 

Олени Завадської – художника-майстра декоративно-прикладного мистецтва, з 

техніки оріґамі та акварельного живопису. Цього року у рамках заходу буде 

проведено і виставку творчих робіт студентів Київського Університету імені 

Бориса Грінченка. Під керівництвом викладача Олександри Барбалат 

для участі у виставці були відібрані роботи Богдана Бунчака, Ярослава 

Білика, Марії Мороз, Юлії Шеменьової, Олени Карманської, Марини 

Іванової, Анни Сучок, Олени Завадської, Аннети Фокіної. Серед 

професійних учасників виставки такі майстри, як Надія Свердел (м.Вінниця) – 

майстер художнього розпису тканини, Олена Бугайченко (м.Київ) – народний 

майстер з виготовлення традиційних дукачів, Олександра Тітова (м.Київ) – 

вихованка інституту М.Бойчука, художник-графік. Олександра Барбалат 

(м.Київ) – вихованка інституту М.Бойчука, член НСХУ, дизайнер-ювелір-

емальєр, куратор проекту «Braterskie Spojrzenie» в Україні, Максим Столяр 

(м.Київ) – вихованець інституту М.Бойчука, кавалер Ордена Фаберже, дизайнер-

ювелір-емальєр, один з кураторів майстерні ювелірного мистецтва Університету 

Грінченка. Під час проведення підсумкової виставки буде виявлено найкращу 

роботу, автору якої буде надано право на проведення персональної виставки-

продажу в однієму з найкращих ресторанів-галерей Вінниці – «Dr.Goorvin».  

То ж, бажаємо учасникам успіху в підкоренні нових горизонтів! 



 
 


