
ІV Міжнародний фестиваль Параджанова оголошує open-call для участі вІV Міжнародний фестиваль Параджанова оголошує open-call для участі в
мистецькій експозиції фестивалю 19-24 серпня.мистецькій експозиції фестивалю 19-24 серпня.

IV Міжнародний фестиваль Параджанова на Левандівці – це децентралізаційна,
інтегруюча та знакова подія, яка вже традиційно включає в себе мистецьку
експозицію в культурно-мистецькому центрі «Супутник», кіно просто неба в
Левандівському парку, «Ніч театру», музичні виступи та перформанси, лекції та
дискусії з гостями з різних куточків України та світу, майcтер-класи для дітей та
дорослих, гала-концерт до Дня Незалежності. 

Міжнародний фестиваль Параджанова проводиться на Левандівці вже
вчетверте. На початках фестиваль був подією, що активізовувала громаду
Левандівки, та розвинувся у щорічну платформу міжкультурної та міжнародної
комунікації. У 2019 році фокусом фестивалю стане 95-річчя з дня народження
Сергія Параджанова та феномен сімдесятників в українській культурі. Тематика
цьогорічного фестивалю – «Точка руху».

Фестиваль притягує актуальні культурні дискурси та робить їх доступними для
широкого загалу. Метою фестивалю є створення діалогу між митцями та
мешканцями Левандівки, створення нових культурних зв’язків, використання
лекторію як платформи для обговорення актуальних громадських та соціальних
проблем, переосмислення навколишнього простору. 

Мистецька експозиція є невід’ємною частиною фестивалю, через яку громада
входить в комунікацію зі світом сучасного мистецтва. Через актуальні мистецькі
практики молодь поборює маргіналізацію особистісного розвитку, що
спричинена нестабільною економічно-соціальною ситуацією в країні.

До участі запрошуються проекти у різних формах сучасного мистецтва: живопис,
графіка, скульптура, фотографія, інсталяція, перформанс, театральні та музичні
виступи, проведення майстер класів та лекцій. Участь у фестивалі безкоштовна.
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ТОП НОВОСТЬ

Art People.Space приглашает прослушать онлайн-
курс лекций, посвященных модерну.  Модерн -
один из самых изысканных стилей Европы.
Друзья, мы совершим с вами увлекательное
путешествие ...
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КУРС

0

Art People. Space приглашает прослушать
онлайн-курс лекций, посвященный сюрреализму.
Почему Сюрреализм для нас так притягателен?
Яркие образы, сумасбродные идеи, и главное в
этих картинах ...
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СЮРРЕАЛИЗМ: ИГРА ПОДСОЗНАНИЯ.
ОНЛАЙН-КУРС
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Кінцевий термін подачі заявок на участь у фестивалі – 10 липня 2019. Відбір
буде здійснюватися організаторами фестивалю через відкритий конкурс на
основі портфоліо та заповненої електронної форми.
https://bit.ly/2WzYWVC

Таймінг фестивалю:
10.05 – 10.07.2019 – подіння заявок на конкурс
20.07.2019 – оголошення результатів конкурсу
Починаючи з 20.07.2019 – консультації з митцями щодо розміщення їхніх робіт
на мистецькій експозиції
10.08 – 17.08.2019 – монтаж мистецької експозиції
19.08.2019 – відкриття мистецької експозиції
25.08 – 01.09.2019 – демонтаж мистецької експозиції

КураторКуратор мистецької виставки фестивалю Olena KayinskaOlena Kayinska.

ГАЛИНА БРАИЛОВСКАЯ
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КОММЕНТАРИИ

Art People. Space приглашает прослушать
онлайн-лекцию, посвященную прекрасному миру
искусства эпохи Ренессанса. Мы познакомимся с
творчеством одних из крупнейших мастеров
эпохи Северного ...
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АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР, ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ:
СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Art People. Space приглашает прослушать
онлайн-лекцию, посвященную американскому
модерну, и его герою – Луису Комфорту Тиффани.
Его произведения - это разнообразие красок,
которое застыло ...
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ТИФФАНИ И АМЕРИКАНСКИЙ
МОДЕРН. ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ
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Art People. Space приглашает прослушать
онлайн-лекцию, посвященную творческому и
любовному союзу известных скульпторов -
Огюста Родена и Камиллы Клодель. «Мир будет
счастлив только ...
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ОГЮСТ РОДЕН И КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ:
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ
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