ПОЛОЖЕННЯ
Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA
Про нас
Міжнародний Художній Фестиваль МАЛЮЙ. UA організований Асоціацією з
розвитку
міжнародних відносин ADRUM
за
підтримки
Київської
міської
держадміністрації для розвитку культурної дипломатії між Україною та іншими
народами, створення і зміцнення зв'язків між поколіннями різних країн. Нові покоління
несуть своє бачення старшим в форматі міжнародного спілкування, що знайомить різні
країни з культурою один одного, виявляє і спрямовує тенденції розвитку
майбутнього. Невипадково виставка Переможців Міжнародний Художній Фестиваль
МАЛЮЙ.UA відбудеться в історичному і мистецькому центрі Києва - в музеї на
Андріївському узвозі.
Місце, де відбудеться виставка 50 переможців Міжнародного Художнього
Фестивалю МАЛЮЙ.UA
Музей-майстерня І.П. Кавалерідзе
Музей, де відбудеться виставка, присвячений видатному скульптору, кінорежисеру,
сценаристу і художнику кіно, людині, котрого ЮНЕСКО називає «Українським
Мікеланджело» - Івану Петровичу Кавалерідзе. Великий митець – автор найперших
повнофігурних пам’ятників Тарасу Шевченку та яскравих візитівок Києва скульптурного ансамблю княгині Ользі на Михайлівській площі, пам’ятників Ярославу
Мудрому біля Золотих Воріт та вічному мандрівнику Григорію Сковороді на
Контрактовій площі.

Андріївський узвіз
Музей знаходиться на легендарному Андріївському узвозі, який називають київським
Монмартром - в будь-який день, в будь-яку погоду тут виставляють свої картини
художники уздовж всієї вулиці під відкритим небом, також ви знайдете тут прикраси,
вишиванки, раритети і багато іншого. Тут виступають вуличні музиканти і панує
атмосфера кінця 19 - початку 20 століття. Це місце, куди в першу чергу прагнуть
потрапити туристи і улюблене місце відпочинку киян. Тут знаходиться пам'ятник
архітектури і монументального живопису XVIII століття світового значення
Андріївська церква, спроектована італійським архітектором Растреллі, загадковий
"Замок Річарда-Левове серце" і кілька музеїв, серед яких музей великого письменника
Михайла Булгакова, в будинку 13, де він жив, і єдиний на континенті музей однієї
вулиці - неповторного і чарівного Андріївського узвозу.

Умови участі
У фестивалі можуть взяти участь діти і молоді люди з будь-якої країни
віком від 5 до 25 років включно
Вимоги до робіт:
Немає ніяких заборон або переваг в темі або матеріалах, єдине побажання - щоб це були
оригінальні роботи, а не перемальовування відомих зображень. Максимальний розмір
А1.
Перший тур
Безкоштовний кастинг
Для участі у фестивалі необхідно вислати на email: adrumukraine@gmail.com
• фото не більше трьох робіт;
• технічні характеристики: розмір, матеріал (чим і на чому намальовано);
• рік створення;
• назву роботи;
• ім'я, прізвище (українською та англійською)
• дані учасника (українською) - вік, місце проживання, телефон
• портретне фото учасника.
Після кастингу, вам приходить повідомлення на e-mail, чи пройшли ви до другого туру.

Другий тур
Якщо ви пройшли до другого туру, вам необхідно сплатити реєстраційний внесок
- 500 грн. Після оплати ви стаєте учасником фестивалю і ваша робота потрапляє
Обирається одна ваша робота, яка потрапляє у фінал на відбір для міжнародної
виставки в Музеї-майстерні І.П. Кавалерідзе (Київ, Андріївський узвіз, 21). Її фото буде
виставлена на сайті і Facebook-сторінці фестивалю. Всі фіналісти отримують Диплом
Фіналіста Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA.
Третій тур
З робіт фіналістів поважне міжнародне журі з відомих художників, діячів
культури і мистецтва відбирають 50 робіт, які будуть представлені на виставці 12 – 26
квітня 2021 р. в Музеї-майстерні І.П. Кавалерідзе (Київ, Андріївський узвіз, 21). Автори
50 робіт стають Переможцями Фестивалю. Фото кожного Переможця і фото його
роботи демонструються на ресурсах фестивалю:
сайті http://adrum.com.ua
та Facebook: https://www.facebook.com/adrumukraine/
Кожен Переможець отримує Диплом Переможця Міжнародного Художнього
Фестивалю МАЛЮЙ.UA.
Картина передається організаторам у Києві в Музей-майстерню І.П. Кавалерідзе
(Київ, Андріївський узвіз, 21) або висилається Новою поштою організаторам за рахунок
Переможця. Після виставки за бажанням Переможець забирає роботу із музею, або
організатори висилають роботу Новою поштою за рахунок Пере можця.
ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ
Переможці мають можливість відвідати урочисте відкриття виставки в музеї 12
квітня 2021 р. о 19.00. Виставка широко висвітлюватиметься ЗМІ.
Чекаємо на ваші заявки!
Всі питання за тел.: +380674094155 (Viber, WhatsApp, Telegram)
e-mail: adrumukraine@gmail.com
сайт http://adrum.com.ua
Facebook: https://www.facebook.com/events/772461933295959/

