Міжнародний мистецький пленер - Дивосвіт

18 липня 2013 року 0 17 годині на базі комунального закладу «Малобілозерська
спеціалізована естетична школа-інтернат II-III ступенів «Дивосвіт» відбулася урочиста
церемонія відкриття VII Міжнародного мистецького пленеру « Дивосвіт -2013».

Започаткований у 2007 році мистецький пленер ініціатор і організатор– золотий призер
міжнародних виставок «Інноватика в освіті України» (2010) та «Сучасні навчальні
заклади» (2011), двічі бронзовий призер Міжнародної виставки «Сучасна освіта в
Україні», тричі володар звання «Лідер сучасної освіти», лауреат Всеукраїнського
конкурсу «100 кращих шкіл України», Асоційована школа ЮНЕСКО – гімназія-інтернат
«Дивосвіт» (керівник закладу – Заслужений працівник освіти, Відмінник освіти України –
Яніна Овсієнко), став важливою масштабною мистецькою акцією в руслі популяризації
вітчизняної та зарубіжної художньої кераміки та образотворчого мистецтва. Художній та
соціокультурний захід мав своє продовження у 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роках. З
кожним роком збільшується кількість учасників, географія країн шириться, що є
найкращою репрезентацією навчального закладу не тільки в країні, а й за рубежем.
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Учасники пленеру – живописці, художники і скульптори з різних регіонів України,
зарубіжжя (Польща, Німеччина, Франція), дивосвітівські майстри і гімназисти.

Мета пленеру – становлення єдиної мистецької школи українських та зарубіжних діячів
культури в умовах, оптимальних для духовного та інтелектуального розвитку
особистості. Сьогодні якраз мистецтво та культура є найбільш продуктивним полем для
міжнаціональної взаємодії, розширення взаємозв`язків та широкого порозуміння між
сусідніми європейськими державами. Розвиток національної самосвідомості має
супроводжуватися діалогом та плідними міжнародними контактами на різних рівнях
життя громадського суспільства, зокрема і на одному з найважливіших сучасних
комунікативних напрямках – мистецькому, коли творча сумісна праця художників,
скульпторів, керамістів, фотохудожників під час творчих пленерів допомагає ідейному,
пластичному і образному взаємозбагаченню та діалогу культур.
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Щороку мистецький пленер – це дотик внутрішніх світів учасників, єдина творча хвиля
складних емоційних процесів, дружніх спілкувань у тісному колі з мистецтвом, це
прагнення до художньої досконалості і жагуче бажання творити прекрасне. Традиція
дивосвітівських пленерів це не тільки можливість практичної роботи на «вільному
повітрі», а ширше – потужний мистецький рух, який спонукає до набуття багатого
творчого досвіду і молодими митцями, вихованцями естетичної гімназії у їх духовному
єднанні з досвідченими діячами образотворчого мистецтва різних країн.

Головна ідея пленеру «Дивосвіт – 2013» полягає у віднайдені феномена існування
традиційної художньої культури людства, характерної для багатьох народів. Програмою
VII Міжнародного пленеру “Дивосвіт -2013» передбачено максимальне сприяння творчій
реалізації митців, надання їм вільного вибору, що уможливило досягнення ними нових
мистецьких вершин, а відтак – і подальший розвиток сучасної художньої культури.
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Культурно-пізнавальна програма пленеру сприяє знайомству з визначними
природними, історичними та культурними пам`ятками Запорізької області та України,
активному духовному та інтелектуальному розвитку всіх учасників заходу.

В цьому році МІЖНАРОДНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ПЛЕНЕР «ДИВОСВІТ - 2013», зібрав 41
учасника - це керамісти, художники та дизайнери з-за кордону (Білорусія, Росія,
Польща), різних регіонів України (Миколаїв, Львів, Київ, Славянськ, Донецьк, Ужгород,
Вінниця, Черкаси, Кременчук, Мукачев, Запоріжжя) , дивосвітівські майстри та
гімназисти.

30 липня о 17.00 годині – відбулася урочиста церемонія закриття VII Міжнародного
мистецького пленеру «Дивосвіт 2013», на якій відбулося нагородження учасників
пленеру «Дивосвіт- 2013». Почесними гостями свята були: голова Запорізької обласної
ради – Межейко Віктор Іванович, голова Василівської районної державної адміністрації –
Джуган Сергій Васильович, голова Василівської районної ради Калінін Денис
Сергійович, голова агровиробничої фірми «Злагода» Луценко Катерина Василівна,
голова Малобілозерської сільської ради Жаховська Тетяна Назарівна. Всіх учасників
пленеру та гостей вітав дипломант 30-го Міжнародного фольклорного фестивалю в місті
Лодзь (Польща) ансамбль пісні і танцю «Гладос», естетичної школи «Дивосвіт» та
Запорізький ансамбль народної пісні та побутового танцю «Оксамит».

Директор навчального закладу оголосила подяку спонсорам пленеру: голові
Запорізької обласної ради Межейку Віктору Івановичу, народному депутату України 7
скликання Бандурову Володимиру Володимировичу, директору Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації Вєрозубову
Олександру Георгійовичу, голові Василівської районної державної адміністрації Джугану
Сергію Васильовичу, голові Василівської районної ради Калініну Денису Сергійовичу,
голові агровиробничої фірми «Злагода» Луценко Катерині Василівні, голові
Малобілозерської сільської ради Жаховській Тетяні Назарівні, голові правління ТОВ
«Михайлівський райагропостач» Шаламову Миколі Архиповичу, директору фермерського
господарства «Руслан» Васьковському Анатолію Фабіяновичу, директору
приватно-орендного підприємства «Агровиробнича фірма імені Чапаєва» Стражнику
Володимиру Євгеновичу, керівнику селянського (фермерського) господарства «Роза
вітрів» Передерію Володимиру Вікторовичу, приватному підприємцю Семеліту Василю
Васильовичу, приватному підприємцю Семеліту Андрію Васильовичу,керівнику
приватного підприємства «ЛЕВ» Кириленко Олександру Олександровичу, керівнику ТОВ
«ИСКРА ПЛЮС 2009» Шмаровоз Тетяні Миколаївні, приватному підприємцю
Баклицькому Віталію Федоровичу, приватному підприємцю Главчеву Віталію
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Олександровичу, приватному підприємцю Смішко Олександру Олексійовичу, приватному
підприємцю Книш Тетяні Василівні.

За традицією пленер «Дивосвіт -2013» завершився звітною мистецькою виставкою. За
результатом пленеру буде видано каталог із зразками творчих досягнень учасників.

Пленер «Дивосвіт -2013», як і його попередники, - сучасний підхід до вирішення
складних проблем інтелектуального, творчого і духовного становлення шкільної молоді.

5/5

