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«Велике будівництво»
на Тернопільщині
набирає обертів
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 Тернопіль: у 35 працівників дитячого садка запідозрили коронавірус   Любомир Білик: «Ніхто із майже двох тисяч студентів та працівників коледжу не захворів»
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«Світло приходить з Тиші» – абсолютно влучна назва
персональної живописної виставки львівської мисткині
Олени Каїнської, відкриття якої відбулося у Тернопільському
арт-Бункермузі напередодні цих вихідних.

Сяйво кольорів на представлених полотнах відразу бере в полон.
Принаймні, так було зі мною, щойно переступила поріг галереї.
Полотно з дивовижною назвою «Прозорце» (з болгарської – вікно)
відразу притягнуло до себе, немов магнітом. На думку спадали різні
асоціації. Я – по цей бік вікна, а там, що там – за ним? Красивий
пейзаж, три гори, три річки, три сосни. По цей бік на підвіконні три
яблука і три груші. «Прочинене вікно і простір за ним символізують
Перехід душі в інший світ, народження її у Царстві Духа, – каже
авторка картини. – Це трансформація горя у чисту любов. Число три
– це ключ часу – минуле, що переходить у теперішнє, а те, у свою
чергу – в майбутнє. По боках два світильники, що символізують рід,
світло, що йде від предків, а ще маму й батька. Гасова лампа
означає предків по чоловічій лінії, а лампадка – по жіночій». Одна
картина, а скільки в ній сакральних символів-знаків! Триєдність
буття визначає сутність самого твору. А ще тут присутні п’ять
важливих елементів, з яких виник Всесвіт, зрештою, сама людина:
вода (річка), вогонь (гасова лампа, лампадка), земля (гори, фрукти),
етер-звук (півень, курочка), повітря (небо, хмарки). Ще є сосни. У
деревах також присутній вогонь.
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25 травня деякі вулиці Тернополя залишаться
без світла

З 25 травня у Тернополі відновлюється
робота маршруток і тролейбусів
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Її «Фонтан» надзвичайно життєдайний, бо в ньому циркулює і не
виливається вода – символ життя. Не виливається – рухається по
колу, а коло – це гармонія, це вічна енергія, це безкінечність. В іншій
картині «Чайки наплакали море» вода, як символ, змінює свою
якість, вона стає солоною, бо це сльози. Чайка – символ жінки, яка
втратила свого коханого. Але знову ж таки: пташки сидять на
гілочці омели, а як відомо з давнини, це дерево символізує
відродження та відновлення.

Олена Каїнська, яка не вчилася «на художника», несподівано ним
стала. І це не може не вразити. Саме тому її праці щиро-світлоносні і
не такі, як в інших, бо головним наставником і «промоутером» у неї є
не класичні «догми і канони», яким навчають у художніх академіях,
а серце і голос інтуїції, іншими словами – Творець. Прагнучи власної
досконалості, можна несподівано відкрити в собі ще незвідані
«скарби» творчості. Яскравим прикладом є молода художниця із
вже власним стилем, із власним світобаченням. Пізнаючи красу
довколишнього світу (мандруючи Сходом), вона відкрила для себе
іншу красу – внутрішню. І віднедавна дарує її нам з вами через
творчість. Її полотно з промовистою назвою «Бог», постає перед
нами плодоносним деревом, де яблука – це люди. І кожне яблуко
має таке саме око, як і дерево. У такий спосіб пензлярка доносить
інформацію-нагадування (звістку) про те, що кожна людина
створена за Божим образом і подобою. А мені на думку спали рядки
з чудової поезії індійського письменника Рабіндраната Тагора: «Я
попросив дерево: «Розкажи мені про Бога…», –  І воно зацвіло».
Спочатку був цвіт, це вже потім – плоди (яблука). А в кожному
яблуці безліч зерняток. І в кожному з них вже закладена інформація
про те, скільки плодів матиме майбутнє дерево, скільки листочків,
скільки цвіту. Ось воно – несподіване таїнство буття, свідками якого
ми з вами є. Лише не всі знають про це і навіть не замислюються.

«Ці картини – як портали в повернення до чистого дитячого стану та
радості буття, – каже художниця». І з цим твердженням неможливо
не погодитись. Опинившись віч- на- віч перед полотном Олени,
відчуваєш якесь невидиме дійство: енергетична «тиша», яка
присутня у всіх її роботах, трансформується у духовне світло, воно
струменіє у фізичний простір. Однак «зливається» не зі всіма, хто
знаходиться перед полотном і споглядає його, а лише з тим, хто
готовий його (світло) прийняти (акумулювати) в себе. Справді,
вищий пілотаж вміти перебувати у стані внутрішньої тиші не десь в 
гірському монастирі, (бо це найлегше), а там, де людина
знаходиться в даний момент. Це може бути… навіть базар, основне
місце роботи, транспорт тощо.  «Світло приходить з Тиші». Це –
метафізика. Не всі приходять до такого глибокого усвідомлення, та
ще й в ЧАСИ – ПОЧАТКИ свого втілення на Землі. Зазвичай, люди
приходять до розуміння ЦЬОГО або посередині «ріки життя», або ж
в момент ПЕРЕХОДУ на інший Його берег (як от у «віконній»
картині), або ж наприкінці її (ріки)  «злиття» з Океаном-Творцем...

«Я хочу повернути людям чисті, щирі та безпосередні переживання
навколишнього світу, які були в нас у дитинстві. Діти сприймають
світ таким, яким він є, і проживають його напряму, без
розмірковувань. Мої картини по-дитячому прості й безпосередні,
вони допомагають пригадати дитячий стан безпеки та довіри, стан
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цікавості до світу, казковості, любові. Так ніби тебе тримають на
руках і розповідають казку. Ми забули відчуття безпеки, коли про
нас турбуються та нас люблять. Якщо його пригадати і відновити
довіру, світ повернеться до нас своєю доброю стороною. Ці картини
– як портали в повернення до чистого дитячого стану та радості
бутя» – ділиться сокровенним Олена Каїнська. Тож поспішайте аби
зануритись в енергію Світла, яке… приходить з Тиші – і стати самим
собою.

 

 

 

 

Вибір редакції
Історія однієї мрії: пивоварня
«Опілля» презентувала
новий відеоролик

Поросятко кричить, шинки
вудяться, а в бутлик капає
самогонка, – спогади

жительки Тернопільщини

Отримати консультацію
ветеринара чи юриста
зможуть власники тварин та

зоозахисники за телефоном гарячої лінії

Геній з Тернопільщини Іван
Марчук святкує 84 день
народження: найкращі

роботи генія

Ігор Гуда: «Карантин, мабуть,
вплинув на будівельну галузь
загалом і фірму «Креатор-

Буд»

https://skrynya2017.prom.ua/
https://www.tenews.org.ua/post/show/1589804228-istoriya-odniei-mrii-pivovarnya--opillya--prezentuvala-noviy-videorolik
https://www.tenews.org.ua/post/show/1589535805-porosyatko-krichit-shinki-vudyatsya-a-v-butlik-kapae-samogonka-spogadi-zhitelki-ternopilschini
https://www.tenews.org.ua/post/show/1589479392-otrimati-konsultaciyu-veterinara-chi-yurista-zmozhut-vlasniki-tvarin-ta-zoozahisniki-za-telefonom-garyachoi-linii
https://www.tenews.org.ua/post/show/1589299990-geniy-z-ternopilschini-ivan-marchuk-svyatkue-84-den-narodzhennya-naykraschi-roboti-geniya
https://www.tenews.org.ua/post/show/1589206406-igor-guda--karantin-mabut-vplinuv-na-budivelnu-galuz-zagalom-i-firmu--kreator-bud


 

 

 

Фото: Валентина Семеняк

Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну
адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими
новинами в Твіттер , долучайтеся до нашої групи і сторінки у
Фейсбук , підключайтеся до каналу Телеграм .

Джерело: TeNews   
Теги: #тернопіль , #новини тернополя , #новини тернопільщини , #тернопільські
новини , #виставка , #картина , #Каїнська
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0 коментарів Впорядкувати за 

Плаґін коментарів Facebook

Найстаріший

Додати коментар...

загрузка...

«Плюються, агресивно
поводяться і псують
товар» – кременчани
скаржаться на психічно
хворих 
2020-05-25 13:56:26

Працівників
тернопільських дитячих
садочків тестують на
COVID-19, - батьки
можуть не турбуватись 
2020-05-25 13:38:32

Тернопільський хакер за
злив баз даних може
сісти у в’язницю на п’ять
років 
2020-05-25 13:16:19

«Якщо ви йдете через
пекло, не зупиняйтеся», –
на що перетворили ліс на
Бережанщині (фото,
відео) 
2020-05-25 12:56:35

Спортивний огляд тижня:
Тернопіль готується до
проведення міжнародних
змагань 
2020-05-25 12:40:58

Любомир Білик: «Ніхто
із майже двох тисяч
студентів та працівників
коледжу не захворів»

 25.05.2020 13:43

У Чернівцях готують
дитсадочки до
відкриття

 25.05.2020 13:18

Рідний край,
намальований з любов’ю

 25.05.2020 12:43

У Тернополі з 25 травня
змінено деякі маршрути
громадського
транспорту (Новий
графік)

 25.05.2020 11:43

Епідемія коронавірусу:
52 буковинців наразі
перебувають у важкому
стані

 25.05.2020 11:14
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загрузка...

5 Moves Responsible
For Perfectly Shaped
Body!Get in shape fast!

The Fans Of Xena
Were Shocked To
See How Looks NowCheck out how our 90's
crushes have changed over
these years

Top 11 Hot And
Badass Female
Video Game
Characters Ever
Most of us have a secret
crush on these girls

He Made A Huge
Mistake When He
Uploaded This Selfie17 selfies that prove the
stupidity knows no limit

9 Shocking
Underwater
Discoveries Nobody
Still Can Explain
These photos will take your
breath away

"Chronicles Of
Narnia" Fans Were
Bemused To See
How She Looks Now
40 star-kids who look
unrecognizable today

р-н Бам 
318 квартир

2-х кімнатні квартири 
Cередня ціна 33 280 $

р-н Центр 
163 квартири

1-но кімнатні квартири 
Cередня ціна 25 861 $

Sexy Asian Women In Montreal

One Cup Of This (Before Bed) Burns
Belly Fat Like Crazy!

Як буде організована робота дитячих
садків на період карантину

 25.05.2020 14:01

«Плюються, агресивно поводяться і
псують товар» – кременчани скаржаться
на психічно хворих

 25.05.2020 13:56

На Тернопільщині міграційна служба
відновлює роботу

 25.05.2020 13:55

На території Бучацького району
поліцейські впіймали викрадача
каменю

 25.05.2020 13:50

У соцмережі опублікували відео, на

Шукаєте квартири
Тернополя?

 Дивитись
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Tired Of The Women In Your City?
Meet The Most Beautiful ...

Legal Steroid Turning Men Into Beasts
With No Exercise!

1 Spin Can Change Your Life! Get 125
Of Them Now!

Michelle Obama Revealed The Sad
Truth About Her Marriage

Аптеки Канады скрывали
средство которое в 37 раз
мощнее ботокса! Морщины
разглаживает обычный...

Стареет лицо? Избавиться
от морщин поможет способ
из Канады! Запишите
рецепт…

Стареет лицо и появляются
морщины? Канадский
способ, запишите рецепт…
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Медики ахнули! Морщины
разгладятся в 50 лет, если
по вечерам...

С 25 апреля 2020 в аптеках
Канады выдают бесплатный
препарат от морщин, в 9 раз
эффективнее...

Морщины в 68 уйдут без
уколов! Достаточно на ночь
промочить морщины
обычным...
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