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Весняний сезон мистецького проекту «Lviv Art

Days» відбудеться у Львові

 12.03.2019, 10:05  361 Прес-служба ЛМР

Навесні цього року вже вдруге львів’яни та гості міста зможуть доторкнутися до

прекрасного у рамках мистецького проекту «Lviv Art Days». Захід, який створений за

аналогом світових тижнів мистецтва і має за мету популяризацію сучасної української

художньої майстерності, проходитиме 20−23 березня у музейно-культурному комплексі

«Львіварня».
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Цьогорічна експозиція «Lviv Art Days» презентуватиме понад сто робіт від більш ніж сорока

відомих, а також молодих і перспективних українських митців, які працюють

у різноманітних стилях та жанрах: живопис, графіка, фотографія, колаж, скульптура,

кераміка, скло, текстиль, витинанка, асемічна каліграфія. Зокрема, учасниками заходу

стануть: Олена Онуфрів, Володимир Цісарик, Петро Старух, Дарія Альошкіна, Андрій

Возницький, Олеся Возницька, Олена Жеребецька, Володимир Пінігін, Віктор Кудін, Віктор

Проданчук, Наталя Проданчук, Олександра Білобран, Леся Рось, Данило Славінський,

Богдан Лесів, Роман Дмитрик, Ольга Гладушевська, Олена Каїнська, Лєна Василенко, Рене

Берген, Олена Богацька, Дарина Давиденко, Артур Горшарік, Оля Заяц, Дарина

Ковальська, Єлизавета Портнова, Василина Буряник, Тетяна Король, Ірина Мацук-

Росоловська, Дмитро Величко, Ігор Гнатів, Ліна Штерн, Роман Домашич, Соломія Дорош,

Людмила Давиденко та Роман Опалинський, представляти якого буде галерея «ProArt

Gallery». Більше про учасників можна дізнатися на офіційних фейсбук- та інстаграм-

сторінках «Lviv Art Days».

Створена кураторами галереї ЛНАМ Юрієм Новачинським та Анною Єфімовою зона

молодих митців, буде локалізована безпосередньо у самій галереї ЛНАМ, що дозволить

у ширшому обсязі представити творчість молодих перспективних львівських

художників — Руслана Лучко, Ярини Короткевич, Миколи Курилюка, Бориса Гаврилюка

та Єгора Тітенкова.

Справжньою «родзинкою» експозиції стануть роботи закордонних гостей проекту —

ліванського скульптора Набіля Вехбе та італійського фотографа Фабіо Флоріо. В рамках

«Lviv Art Days» Фабіо Флоріо, який спеціалізується на технології фотореконструкції

класичних картин, презентуватиме два свої фотопроекти — «Молодий Ван Гог»

та «Іржавий». Почесним гостем події стане також піонер паризького стріт-арту — Блек

ле Рат (Ксав'є Проу), який вже понад тридцять років розвиває жанр вуличного мистецтва.

Важливою частиною цьогорічного заходу стане зона лекторію, де львів’яни та гості міста

зможуть поспілкуватися з учасниками та закордонними гостями «Lviv Art Days»

і прослухати лекційні доповіді. Серед доповідачів учасників круглого столу лекторію —

«батько трафаретного графіті» Блек ле Рат (Франція), фотограф Фабіо Флоріо (Сицилія,

Італія), представник фундації «BrovdiArt» Олександр Нікітчук, головний архітектор Львова

Юліан Чаплінський, керівник Львівського палацу мистецтв Юрій Візняк, арт-директор

мистецького об’єднання «Дзиґа» Влодко Кауфман, архітектор Віктор Романинець, стріт-

арт митець Сергій Радкевич.



Офіційне відкриття «Lviv Art Days» відбудеться спільно з творчими колегами й об’єднає 23-

й сезон «Львівського тижня моди» та «Французьку весну» — щорічний культурний захід,

організований Французьким Альянсом у Львові та Генеральним Консульством Франції

в Україні.

Для відвідувачів основна експозиція буде доступною 22 та 23 березня. Фотоекспозиція

Фабіо Флоріо залишиться у музейно-культурному комплексі «Львіварня» до 15 квітня

включно. Придбати вхідні квитки можна на сайті Gastroli.ua.

Акредитація журналістів і блогерів можлива на офіційних фейсбук- та інстаграм-

сторінках «Lviv Art Days».
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