
Виставка дитячої художньої творчості 
«Кольорова музика Володимира Івасюка»,  

присвячена 50-річчю створення пісні  
«Червона рута» 

 

1 Ідея проекту 

1.1 Місія проекту 

1.1.1 Поширення знань про культурне надбання українського народу 

1.1.2 Формування нового погляду на традиційну музику та вірші 

1.1.3 Надати можливість художникам-аматорам та професіоналам висловлювати свої 
емоції нестандартним чином 

1.1.4 Освоєння та популяризація жанру «музичної графіки». 

1.1.5 Єднання поколінь через музику  

 

1.2 Мета проекту 

1.2.1 Залучення дітей та підлітків до культурного життя України 

1.2.2 Відродження та формування нових мистецьких традицій у національній культурі 

1.2.3 Підтримка та сприяння розвитку обдарованих дітей 

1.2.4 Сприяння розвитку творчої комунікації між дітьми, батьками, художніми 
керівниками, мистецтвом та суспільством 

1.2.5 Створення умов для публічного самовираження молодих митців 

1.2.6 Формування колекції творів мистецтва з музично-образотворчої тематики, для 
експонування на виставкових площах. 

1.1.1 Формування колекції, яка ляже в основу серії  відеоінсталяцій, для демонстрації під 
час виставкових заходів. 

 

1.3 Основна творча ідея Виставки 

Ми пропонуємо спробувати художникам розвинути в собі синестетів за допомогою 

створення “музичної графіки”. Так називають вид мистецтва незалежно від техніки 

виконання, що створює “портрет музики”. Людина  слухає музику, намагається 

уявити собі ритмічний малюнок, колорит, лінійне зображення мелодії, настрій, а 

потім відтворює це на папері, камені, або склі, в глині за допомогою живописних, 

графічних або скульптурних технік. 

В процесі роботи не пропонуються “правильні” чи “неправильні” трактування, точки 

зору, здібності не оцінюються як “хороші” або “погані”, що дуже важливо в роботі не 

тільки з дітьми, але і з дорослими, які мають емоційні, поведінкові, мовні проблеми, і 

в силу цих особливостей часто стикаються в житті з невдачами, негативним 

сприйняттям з боку оточення, і болісно реагують на будь-яку оцінку.  Діти без 

подібних проблем так само насторожено ставляться до оцінок своєї творчості. 



“Споглядання абстракцій внутрішнім зором” і фіксація їх на папері або в іншому 

матеріалі надзвичайно сприяє розвитку абстрактного та асоціативного мислення (і як 

наслідок — розвитку мовлення), додає ніби ще один орган чуття, розширює 

світогляд і ламає внутрішні бар’єри. Дитина, що володіє талантом художника-

синестета, відчуває себе позитивно особливою, у неї значно підіймається самооцінка 

і розвивається почуття гідності і самоповаги.  

До відома:  

В роботі над проектом можна спиратися на творчість Флоріана Юр’єва, відомого 

архітектора, художника, композитора, зокрема світломузичних творів, вченого-

колориста, майстра музичних інструментів. Ф.Юр’єв  є автором теорії «музики 

кольору», автором колірної фонетичної транскрипції. Його кольоропис є фактично 

партитурою для поетичних та музичних творів.  

 

1.4 Теми для виставкових робіт 

1.4.1 Версії пісень, які використовуються в проекті: 

1.«Червона рута», виконують: Тарас Чубай, Назарій Яремчук, Софія Ротару разом 
з «Танок на майдані Конґо», група «Голем», Бангладеш-оркестр, Ганна Лев; 
2.«Водограй» , виконують: Володимир Івасюк разом з Оленою Кузнецовою, Тарас 
Чубай, ВІА «Смерічка»; 
3.«Я піду в далекі гори»,  виконують: Володимир Івасюк,Тарас Чубай,  Квітка 
Цісик; 
4.«Відлуння твоїх кроків», виконують: Лідія Відаш , Піккардійська Терція; 
5.«Над Морем», виконують: Піккардійська Терція, Тарас Чубай; 
6.«Запроси мене у сни», виконують: Нічлава, Софія Ротару, Піккардійська Терція; 
7.«Повір очам», виконують: Піккардійська Терція, Софія Ротару; 
8.«Капелюх», виконують: Піккардійська Терція, Тарас Чубай, Віктор Морозов. 
 
До пісень створюються 1) абстрактні синестетичні ілюстрації, які, власне, і є 
«портретом музики»; 2) фігуративні (сюжетні) ілюстрації до пісень 

В колекції мають бути мінімум 4 (чотири) синестетичних «портрети музики», 
абстрактні,  допускаються роботи, виконані в стилі кольоропису Флоріана Юр’єва. 

Аудіофайли знаходяться за посиланням https://tinyurl.com/vystavkaivasuk2020 

2 Загальні положення 

2.1 Місце та час проведення 

2.1.1 Міська виставка дитячої та дорослої творчості «Кольорова музика Володимира 
Івасюка» до 50-річчя створення пісні «Червона рута», в подальшому Виставка, 
проводитиметься в рамках багаторічного проекту «Шляхетні хроніки», який 
організовує Київський Палац дітей та юнацтва.  

2.1.2 Кращі роботи учасників виставки експонуватимуться в галереї «Дім Миколи» 
(КПДЮ) за адресою м.Київ, вул.Івана Мазепи, 13, в Меморіальному музеї 
Володимира Івасюка (м. Чернівці, вул. Маяковського, 40/1),  

2.1.3 Дата відкриття виставки 12 вересня 2020 р. в Меморіальному музеї В.Івасюка в 
м.Чернівці. Дата відкриття виставки відео інсталяцій та нагородження учасників 17 
листопада 2020 року (про час буде повідомлено додатково на публічних ресурсах 
проекту). 

 

https://tinyurl.com/vystavkaivasuk2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96


2.2 Організатори та партнери 

2.2.1 Київський Палац дітей та юнацтва є організатором виставки, в подальшому 
Організатор. Партнерами виступають: Буковинське земляцтво, Чернівецький 
обласний меморіальний музей Володимира Івасюка, члени родини В.Івасюка, 
медіа-компанії. 

2.2.2 Організатор бере на себе зобов’язання по збору та оформленню робіт учасників, 
координаційних заходах між партнерами та учасниками проекту, з підготовки 
експозиції, створення промоматеріалів, супроводу проекту на інтернет-ресурсах. 

2.3 Організаційний комітет Виставки 

2.3.1 Для підготовки та проведення виставки утворюється організаційний комітет (далі – 
оргкомітет). До його складу входять голова, заступник голови, члени оргкомітету, 
секретар. До складу робочої групи організаційного комітету входить особа, яка 
здійснюватиме художнє керівництво виставкою, художники, технічні фахівці. Про 
склад оргкомітету та робочої групи буде додатково повідомлено на інтернет-
ресурсах проекту. 

2.4 Критерії відбору робіт для експозиції 

2.4.1 Художній рівень роботи, завершеність композиційного рішення. 

2.4.2 Загальне емоційне враження. 

2.4.3 Відповідність тематиці виставки та обраній темі. 

2.4.4 Оригінальність творчого рішення та глибина розкриття теми. 

2.5 Нагороди 

• Дипломи учасників 

2.6 Техніки виконання: 

• Живопис 

• Графіка 

• Монотипія 

• Авторська техніка 

• Скульптура 

• Інсталяція 

• Анімація 

2.6.1 Контактна інформація та інтернет-ресурси проекту 

• Адреса: 02000, м.Київ, вул.І.Мазепи, 13, каб.135 

• Телефон: +38(099)196-83-69, Світлана Елланська 

• Е-мейл: vystavkaivasuk2020@gmail.com 

• Інформація на сайтах https://www.palace.kiev.ua/ та 
https://www.facebook.com/SHLYAHETNIHRONIKY/ 

 

 

mailto:vystavkaivasuk2020@gmail.com
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3 Правила та умови участі у Виставці 

3.1 Фінансові питання 

3.1.1 Участь у Виставці є безкоштовною для всіх учасників. 

3.1.2 Усі витрати з художнього оформлення робіт беруть на себе учасники. 

3.1.3 Усі витрати з експонування робіт, створення та виготовлення супровідних 
друкованих матеріалів відбуваються за рахунок організаторів та партнерів проекту. 

3.1.4 Організатори не беруть на себе зобов’язання щодо поштових, транспортних та 
будь-яких інших витрат з розміщення та супроводу запрошених на публічні заходи 
(відкриття виставки, нагородження переможців) учасників Виставки. 

3.2 Хто може стати учасником Виставки 

3.2.1 Учасником/учасницею Виставки може стати будь-яка особа від 6 до 99 років, в 
подальшому Учасник. Інтереси кожного неповнолітнього Учасника повинна 
представляти повнолітня особа, а подальшому Представник (батьки, опікуни, 
куратори, художні керівники, керівники позашкільних та мистецьких закладів, 
вчителі закладів загальної середньої освіти тощо). Один Представник, за бажанням, 
може представляти інтереси будь-якої кількості учасників. 

3.2.2 Виставка проводитиметься для двох категорій: 

• Діти (6-18 років) - вихованці художніх шкіл, позашкільних художніх навчальних 
закладів, студій образотворчого мистецтва; 

• Дорослі – педагоги, студенти художніх напрямків вищих навчальних закладів, 
художники; 

 

3.3 Вимоги до робіт 

• Мінінмум робіт в колекції, які мають бути представлені на виставку: по одній 
ілюстрації до однієї версії кожної пісні (8 шт.). 
 

• Максимум робіт: до кожної версії кожної пісні (24 шт.) 
В колекції мають бути мінімум 2 (два) синестетичних «портрети музики», 
абстрактні. Або в стилі кольоропису Флоріана Юр’єва. 

 
• В колекції мають бути також фігуративні (сюжетні) ілюстрації до пісень. 



3.3.1 Кожна робота має бути самостійним авторським твором, що відповідає головній 
ідеї виставки та розкриває запропоновану тему. Робота повинна бути такою, що 
виконана спеціально для даної Виставки або створена протягом останнього року в 
руслі запропонованої теми. 

3.3.2 Кожна робота повинна бути оформлена відповідним чином, зазначеним у пп 3.4.1. 

3.3.3 До у часті у Виставці допускаються роботи, виконані у будь-якій із зазначених 
технік та жанрів: рисунок, живопис, графіка, авторська техніка, аплікація, колаж, 
скульптура, арт-об’єкт, інсталяція, анімація. 

3.3.4 Рекомендовані стандартні розміри робіт: А4, А3, А2, А1. Для дотримання 
особливостей композиційного рішення припустимі інші формати з довільним 
співвідношенням сторін, але в орієнтовних межах зазначених розмірів, а також 
диптихи, триптихи, поліптихи, зі збереженням таких самих обмежень для кожного 
зображення. 

3.3.5 Робота подається в розгорнутому не скрученому вигляді на паспарту в межах 
рекомендованих форматів, зазначених в пп.3.4.5. 

3.3.6 Роботи, подані та оформлені неналежним чином, не будуть допущені до участі в 
Виставці. 

3.4 Подача заявок 

3.4.1 Для участі у Виставці необхідно до 1 червня 2020 року подати електронну заявку 
(див. Додаток 1) на е-мейл vystavkaivasuk2020@gmail.com із наступною 
обов’язковою інформацією (у темі повідомлення зазначити повне прізвище, ім’я 
по-батькові Учасника та повну назву навчального закладу (якщо є): 

• Ім’я та прізвище автора українською та англійською мовами; 
• Рік народження автора; 
• Вік (кількість повних років на день подання заявки) 
• Місце проживання (населений пункт, район, область) 
• Навчальний заклад (мистецький або заклад загальної середньої освіти) або місце 

роботи 
• ПІБ художнього керівника (для дорослих не обв’язково) 
• Кількість поданих робіт 
• Окремий опис кожної поданої роботи: 

o Назва роботи українською та англійською мовами 
o Обрана тема зі вказівкою, хто є виконавцем обраної версії музичного твору. 
o Розмір оригіналу твору у міліметрах 
o Матеріал та техніка виконання 
o Рік створення. 
o Для тривимірних об’єктів – інсталяцій, композицій, які мають складну 

конструкцію – докладний опис зборки, фотографії з різних ракурсів. 
• ПІБ та контактні дані Представника учасника виставки (електронна адреса та 

телефон обов’язково); 
• До електронної заявки необхідно додати фото кожної виставкової роботи у форматі 

tiff. Якісні фото у великій роздільній здатності: 300 dpi, розмір кожного зображення 
має бути не менше як 10 Мп. Відеофайли мають бути в форматі avi, mov, mpg, 
mpeg, mp4, та мати розширення Full-HD, мінімум HD. 

mailto:vystavkaivasuk2020@gmail.com


3.4.2 Заявка, подана для участі у Виставці, є підтвердженням згоди з усіма умовами 
даного положення. 

3.4.3 Після отримання заявок Оргкомітет проводить відбір робіт, що візьмуть участь у 
Виставці. 

3.4.4 Не пізніше 15 червня кожному учаснику на електронну адресу Організатором буде 
надіслано повідомлення про результати відбору. 

3.4.5 Після отримання підтвердження участі у Виставці необхідно надати Організатору 
оригінали робіт. 

3.4.6 Організатор приймає оригінали робіт для участі у Виставці не пізніше 25 червня. 

3.5 Оформлення та відправка оригіналів робіт 

3.5.1 Роботи для відправки повинні мати охайний вигляд та не бути пошкодженими. 

3.5.2 Роботи надсилаються у твердому пакуванні у розгорнутому вигляді. 

3.5.3 До зворотнього боку має бути прикріплена етикетка за зразком (див.додаток) 

3.5.4 Твори, що були виконані в три-чотиривимірних техніках, мають бути захищені від 
пошкоджень під час транспортування на супроводжуватися докладими 
фотографіями зібраної роботи (за потребою – схемою зборки) (дивись Додаток 1) 

3.5.5 Оригінали можуть бути надані самостійно або надіслані Організатору 
«Укрпоштою», «Новою поштою» чи будь-якою поштовою/кур’єрською службою 
на адресу: 02000 м. Київ, вул. І.Мазепи, 13, каб.135 з обовязковою позначкою 
«Виставка Кольорова музика Володимира Івасюка». 

3.6 Проведення  Виставки та публічні заходи 

3.6.1 Після отримання усіх поданих на Виставку оригіналів Оргкомітет визначає 
переможців та відбирає кращі роботи для експонування та сканування. 

3.6.2 Кількість робіт, що будуть представлені на виставці (-ках), визначає Оргкомітет 
відповідно до якості творів та можливостей експозиційного простору. 

3.6.3 Зображення меморіальних місць та особистостей складають окрему частину 
експозиції. 

3.6.4 Організатор проводить усі відповідні заходи з оформлення, фотографування, 
каталогізації творів, експозиційної підготовки, виготовлення рекламної та 
поліграфічної продукції. 

3.6.5 Кожен учасник отримає офіційне запрошення для участі у відкритті виставки та 
врученні дипломів не пізніше ніж за два тижні до відкриття на електронну пошту. 

3.6.6 Відкриття виставки є публічною подією для широкої аудиторії. 

3.6.7 На кожному відкритті виставки плануються майстер-класи з розвитку кольорового 
слуху. Будь-який учасник виставки матиме змогу за бажанням провести майстер-
клас з власної техніки.  

 



4 Авторські та майнові права 

4.1 Оригінали робіт, що були відібрані до участі у Виставці, авторам повертаються за 
рахунок Учасника. 

4.2 Подаючи оригінали робіт, Учасник передає Організатору право на власний розсуд та 
безоплатно для учасника розпоряджатися творами, наданими на виставку: зберігати, 
транспортувати, експонувати, фотографувати, сканувати, копіювати, тиражувати, 
демонструвати, надавати у тимчасове користування і зберігання. Також організатор 
отримує право використовувати фотографічні зображення цих робіт або їхніх 
фрагментів для публікацій у ЗМІ, друкованих та електронних виданнях, 
відеоматеріалах та в соціальних мережах, наносити на будь-яку поліграфічну та 
сувенірну продукцію у рекламних, благодійних наукових, просвітницьких та інших 
цілях. 

4.3 Електронні зображення робіт, поданих в електронних заявках, можуть бути 
використані Організатором для створення відео інсталяцій, публікацій у ЗМІ та 
інтернет-ресурсах у рекламно-інформаційних цілях. 

4.4 Організатор залишає за собою право на фото- і відео зйомку заходів Виставки та 
оприлюднення отриманих матеріалів на своїх та будь-яких інших публічних 
ресурсах упродовж та після закінчення Виставки без додаткового повідомлення 
Учасників та їхніх Представників. 

4.5 Роботи, надані для участі у виставці, можуть бути використані Організатором для 
створення анімаційного відео для супроводу концертного виконання творів 
В.Івасюка без попередньої згоди авторів, але з обов’язковим вказуванням авторства. 

5 Персональні дані 

5.1 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 
року, №2297-VI всі Учасники та їхні Представники при заповненні заявки надають 
свою однозначну згоду на обробку персональних даних, що вказуються для участі у 
Виставці. Ці персональні дані можуть бути використані Організатором в межах 
проекту та для зазначення авторства при подальшому використанні робіт у інших 
заходах і проектах. 

5.2 Організатор не несе відповідальності за недоторканість даних, поданих при 
оформленні заявок та оформленні оригіналів робіт. 


