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Кожного семестру в нашому
навчальному закладі відбувається чимало подій. Кожна
з них є маленькою пригодою,
про яку Ви можете дізнатись з
сторінок нашої газети.
Приємного перегляду :)

Бокоч Ангеліна

ТОВТ М.
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1 ВЕРЕСНЯ
1
Студенти та викладачі зібралися біля рідної almamater. Для когось – це перший раз, а хтось уже за крок від
диплому.
Новий розклад, нові викладачі, щирі емоції, радість, довгоочікувані зустрічі, знайомства – це все наше Перше вересня. Та вже на наступний день – ПАРИ, за якими вже встигли
засумувати (і не кажіть, що неправда, хоча б не паліться).
Похід у філармонію та урочисте відкриття поклали
крутий початок навчального року. А надія на академію –
нові цілі (тут бойовий настрій).
За традицією, першокурсники і їх наставники пішли віддати
честь А. Ерделі та Й. Бокшаю (подібного точно нема в інших
ВНЗ, таке радує).
Загалом День знань пройшов чудово, а всім студентам хочеться побажати терпіння, цікавих робіт та натхнення!!!
МИХАЙЛОВА К.
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ДЕНЬ ХУДОЖНИКА

Пройшов міжнародний День художника. Кожен
раз, коли вітають з Днем художника, мимоволі думаєш,
а хіба не було вже Дня художника в цьому році? І правда.
День художника у нас не
один, і навіть не два. Справа
в тому, що з цим прекрасним
днем пов’язано безліч подій,
і кожна країна, навіть регіон,
відзначають День художника в різний час.
В Україні День художника відзначається кожної
другої неділі жовтня. А указ
про щорічне святкування
підписав Л. Д. Кучма в 1998
році. У цей день державна
влада нагороджує худож-

ників всякими хорошими
званнями, типу «Заслужений
художник України» і т. п. Так
само до цього дня приурочено багато виставок по всій
Україні.
А ось і той самий Міжнародний День художника,
який відзначається 8 грудня.
Цей день був оголошений
святом в Митіщенській галереї в Москві в 2007 році, у
зв’язку з чим було влаштовано торжество Міжнародної Асоціації «Мистецтво
народів світу». На жаль чи
на щастя, цю дату ніхто, крім
цієї організації, не визнав.
Але вже третій рік (на моїй
пам’яті) багато російсько-

мовного співтовариства в
інтернеті відзначають День
художника саме 8 грудня.
Уже кілька років чимало художників та їх об’єднання по всьому світу хочуть
проводити День художника
25 жовтня, в день, коли народився Пабло Пікассо, якого багато хто вважає великим
художником ХХ століття.
На думку нашої редакції, не важливо, коли відзначається День художника, головне – це наше натхнення
та можливість плідно працювати й реалізовувати себе у
творчій діяльності.
БУРЯ Ю.

ВИСТАВКА ЮЛI БУРI
4.11.15 у лекційній залі Закарпатського художнього
інституту відбулася моя перша виставка під назвою «Ужгород. Місця». На ній представлені зображення різних куточків Ужгорода у графічних техніках. Малюю в блокноті або з
фотографій, а останнійм часом вже частіше вибираюсь на
пленер. Метою було показати наше місто і підкреслити те,
що в Ужгород закохуються не тільки ужгородці, але і приїжджі
мешканці. Ця виставка засвідчує моє бажання показати свої
роботи студентам і викладачам інституту, а також надихнути колег на рух вперед, творчий розвиток, неспокій.. Є пропозиція розпочати нову традицію, щоб кожні 2 тижні хтось зі
студентів влаштовував би презентацію своєї творчості, адже
в нашому навчальному закладі дуже багато талановитих та
цікавих студентів. Узагалі, треба якнайчастіше робити такі
маленькі «свята», які надають тепла, любові і натхнення кожному із нас. Творчі люди не можуть жити без емоцій, нехай ми
будемо частіше заряджатися позитивом і налаштуванням на
плідну працю.
БУРЯ Ю.

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я
Ех, ці кольорові будні (уявити руки, обличчя, одяг,
який не відіпрати у фарбі)… Дні художника такі насичені:
олівець – аркуш, фарби – холст, череп, Давид, натура, РОЗЧИННИК. Нам, студентам ЗХІ, захотілося відпочити, викладачам також. Ось вирішили собі… відірватися! День здоров’я. Чому б і ні?
7 жовтня 2015 рік. Цей день настав. Не зраджуючи
традиції, ми поділилися на команди, для участі в конкурсах.
Викладачі, Живописці, ДПМ, Веб-дизайн, ГД і Графіка, Мукачево, ДС/ДІ. Так незвично було бачити викладачів у спортивній формі!
Зібралися ми дружно біля «нашого коника» і – пішли. Йдемо… йдемо… йдемо… кладовище (здивовані очі)…
йдемо… прийшли. В ліс. І тут понесло-о-о-о-о-ся!
1. Звичайна ЗАРЯДКА? Ні! Флеш-моб! Усі разом, синхронно (якби ж то) під музику ввели в дію майже всі м’язи:
від мімічних до сідничних і нижче. Танцювали на славу! Але
не забували і про конкуренцію: як круто танцювали Викладачі, але на п’яти їм наступали Живописці, а в нашій коман-

СТАТТЯ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ТИМ,
ХТО НЕ БУВ НА ДНІ
ЗДОРОВ’Я («ХАЙ КУСАЮТЬ ЛІКТІ»)
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ді Веб, ГД і Графіки кожен учасник поринув у свій танець
повнісю («0» балів, але дух перемоги не згасав).
2. СКАКАЛКА. А тут м’язи нижніх кінцівок студентів та
викладачів ЗХІ попрацювали ду-у-у-у-же плідно. А команда
ДПМ «не пасла задніх», вирватися вперед для них було неважко. Саме тут всі команди показали, на що вони здатні. А
МИ залишилися без скакалки (але дух перемоги не згасав).
3. АРМРЕСЛІНГ, ДАРЦ, Шахи та БАДМІНТОН – тут
почалися справжні змагання. Команди змагалися один з
одним (я зрозуміла, що Мукачево приїхало за перемогою).
Щодо бадмінтону, то найсильніші команди за результатами
гри зійшлися у вирішальному змаганні: Викладачі чи ДС і
ДІ?? …… Тут подих вітру вибрав переможця – ДС і ДІ !
4. КАНАТ. Змагання підходить до кінця. За 4-6 місце
продовжували змагатися команди Живописців, ДС і ДІ та
Веб, ГД і Графіки (але дух перемоги не згасав).
За 1-3 місце змагалися Викладачі, ДПМ і Мукачево.
Хто отримає «пальму першості»? Викладачі проти Мукачева – перемога наблизилася до команди Викладачів. Саме
фінальний «бій» розгорнувся між ними і ДПМ. Ох, ця жага
до перемоги. Тут ДПМ доказали свою міць – і в останньому
пориві вирвали перемогу у Викладачів.
Пам-парам-пам-пам!!! Вітаємо з перемогою ДПМ!!!
А нагородження команд було найсолодшим. Кавуни та яблука з виноградом були смачною точкою на Дні здоров’я. Наша
команда відкривала список переможців ззаду (але дух перемоги не згасав).
P.S. Обійшлося без жертв.
МИХАЙЛОВА К.

ОСIННIЙ САЛОН
Як тільки набережна вкрилась листям,
до Ужгорода прийшла осінь. Осінь, що принесла нову хвилю натхнення для творчості, яка
втілилась в багаточисленних виставках. Одною з найяскравіших стала виставка „Осінній
салон” в Галереї Ілько. Чимало студентів нашого інституту відвідали її та отримали немало
приємних вражень, ось деякы з них:
Відвідуючи виставку Осінній салон мене дуже
вразило різноманітність технік, насиченість кольорів експозиції. Ці твори дуже надихають, і
поринають у світ нашої культури.
Кір’янова Ганна II ГД
На цій виставці було на що подивитись. По
перше, були представленні роботи багатьох
закарпатських художників, які працюють в різних стилях і жанрах. По друге, мені дуже сподобались роботи що в класичному стилі, що
в більш сучасному. Найбільше мене зацепило
пару робіт, одна іх них та, де була зображена
мама з коляскою виконана в графіці та гори
виконані в 4 картинах маслом. Під час виставки мені пощастило попасти на фільм про
естонську політику, де було яскраво зображено паралелі з нашими політиками.
А ще там класне вино!
Калійніченко Віолета II Веб
Море эмоций и позитива. Больше всего по
душе припали работы в виде силуэта. В них
есть что то необычное и притягивающие
взгляд
Іващук Олена II Веб
Якщо розглядати ці картини поверхнево то
ніяких вражень не отримати.
Та варто відкрити свою душу, щоб побачити
щось більше, тебе просто в мороз кидає від
того що відкривається тобі.
Я принципово не читаю назв робіт. Мені подобається зчитувати свої враження.
Від фігурок чи то паростків чи то травинок, чи
навіть зелених черв’ячків – до неповторних об-

разів двох амфор які ніби показують дилему
світу: одна половина світу має переповнену
амфору з їжею та водою, а інша, повністю пуста наче тримається в очікуванні подачок першого світу...Все тут наповнене певною атмосферною магією.
Особливі враження в мене склало полотно на
якому зображено жовтий колір майже на всю
поверхню і трішки синього кольору над ним.
Дивовижний афоризм виникає при розгляданні
цієї картини. Проводячи паралелі кольорів розумієш, що це два кольори стягу твої держави,
приходить розуміння, наскільки тонко тут зображена проблема твого народу. Те, як ми повинні працювати в сьомому поті щоб мати хліб,
не бачучи того синього неба якого на прапорі
рівно стільки ж скільки й жовтого поля..
І як боляче стає від того що ми забули про те,
що не тільки робота та постійна зайнятість це
головне, а й те небо, яке над нами, має велике значення…І опущена голова, і спрямований
погляд на землю – це не вірний спосіб життя
українця…Ми вільні…!
Вставка надихає не забувати піднімати голову
догори й насолоджуватися й тим, чарівним та
непізнаним…Дивовижно.
Hello November II Веб (заоч.)
На останній виставці в галереї Ілько ми бачимо як застигає час перед роботами майстрів.
Вони передають не тільки приємні емоції а й
повертають нас в минуле. З’являється почуття гордості за тих, хто вже відкрив свій талант,
це мотивує йти розкривати себе й зображати
історію по своєму. Ми маєм хороший приклад з
мудрих наставників.
Ангеліна Бокоч II Графіка
Багато різноманітних думок приходить
в голову під впливом такої різноманітності
виставлених робіт. Галерея Ілько не перестає
дивувати нас своїми неймовірними експозиціями.
ТОВТ М.
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КОНКУРС ЕРДЕЛI
21-23 жовтня в нашому художньому інституті відбувся І Всеукраїнський конкурс із
живопису ім. Адальберта Ерделі. Взяти участь у ньому з’їхалося 25 студентів з різних куточків України. Цей захід дав можливість кожному презентувати свої здібності, бачення і те
особливе відчуття Закарпатських краєвидів на своїх полотнах. У свою чергу ми «показали
себе» і дали зрозуміти, що є тими, хто має ідеї, знає, як їх втілити в життя, хоче пробувати
щось нове, набуваючи того безцінного досвіду.
За ці декілька днів я мала нагоду познайомитися з новими людьми, відкрити для них
моє місто і розповісти про свої особливі місця в ньому. Я подарувала частинку дорогого для
мене, а взамін отримала дозу тепла, позитиву і щирих емоцій.
Радійте, шукайте нові ідеї, напишіть собі список того, що б ви хотіли зробити/яке місце відвідати, почніть слідувати цьому списку і мрійте, мрійте, мрійте!.. Бо ж вічне прагнення
до нової насолоди і нової досконалості – це і є щастя!
ГУЙВАН Я.

