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СТУДГАЗЕТА - ВЕРЕСЕНЬ - ЛИСТОПАД 2018

1 ВЕРЕСНЯ
В Закарпатській академії мистецтв та Коледжі мистецтв ім.А.Ерделі
ЗАМ відбулися урочистості
з
нагоди
Свята
знань.
Викладачі, студенти, батьки та гості зустрілися з ректором, професором Небесником І.І., який привітав присутніх з початком
нового навчального року і окреслив подальші шляхи розвитку вищої мистецької освіти.
Цікавою і пізнавальною була інавгураційна лекція «Чи потрібна історія не-історикам?» відомого українського журналіста,
публіциста, історика, головного редактора інтернет-видання «Історична правда»,
однойменного
тележурналу
на
каналі ZIK, викладача магістерської програми з журналістики Українського католицького університету у Львові та кафедри PR у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», засновником
Музею-архіву преси ВахтангаКіпіані, який
не тільки розповів про справу свого життя, а й наголосив на основних моральних
цінностях сьогоднішнього суспільства, і
визначив пріоритети для сучасної молоді.

ПРАКТИКА В РУМУНІЇ
У період з 08.10 по 14.10.2018 р. студенти II курсу реставрації проходили виробничу практику в лабораторіях-майстернях
історичного музею в м. Сату-Маре в Румунії.
Під час практики представниками в лабораторії була проведена ознайомча

робота з методиками та технологіями
аналізу, вивчення та визначення способів і прийомів збереження й консервації, по відновленню експонатів, які
мають історичну та художню цінність.

ЕКСКУРСІЯ ПО МІСТУ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРІВ
Екскурсія містом відбулася із метою ознайомлення студентів кафедри
дизайну із важливими віхами в історії
Ужгорода та подальшого обговорення перспектив в курсових і дипломних
проектах на дизайнерських напрямках.
Розповідь торкалася таких аспектів,
як середньовічне місто, де йшлося про його
засновників, про родину Другетів, їхню
епоху та вплив на формування міста. Студентам запропоновано засобом навігаційного дизайну зі всіма витікаючими, як то
піктографічний дизайн, розробки інформативних блоків, проспектів тощо, проаналізувати естетичні моменти, що поєднують історичне середовище та контекст із
вимогами сучасного туристичного міста.
Важливим моментом екскурсії було
обговорення історії різних конфесійних
культур Ужгорода та їх впливу на його розвиток. Перш за все йшлося про утворення греко-католицької конфесії, впливи та
присутність католицизму і протестантства,

ож про традиції юдаїзму на Закарпатті.
Окреме місце в екскурсії займає чехословацька частина міста, де
головним аспектом є архітектура цієї
доби. Основним об’єктом обговорення став спадок модерністських стилів,
як-то:
функціоналізм,
рондокубізм,
арт-деко (стрім-лайн) та неокласицизм.
Екскурсію провів завідувач кафедри дизайну, кандидат мистецтвознавства, доц. Іван Іванович Небесник.

КОНФЕРЕНЦІЯ «ІГОР ГРАБАР»

23 жовтня 2018 р. в За
карпатській академії мистецтв відбулася Міжнародна
науково-практична
конференція
“Ігор Грабар: між свободою і систе
мою”,
яка проводилася з метою вша
нування
пам’яті видатного живописця і мис
те
цтвознавця Ігоря Еммануїловича Грабаря, дослідження та популяризації
творчої спадщини відомого художника.
Форма участі в конференції очно/заочна.
До участі у конференції зголосилося 72 учасники з чотирьох країн.
Протягом
пленарного
та
секційних засідань прослухали 14 виступів.
Основні питання, що обговорювалися у виступах:
- вивчення та введення в науковий обіг
творчої спадщини Ігоря Гра
ба
ря (проф.
Небесник І. І., акад.. Мушинка М. М.,
доц. Волощук А. В., доц. Корж-Радько Л. А., доц. Бунда В. В., викл. Височанська Л. Ф., Рижова Г. Б. та ін.);
- координація зусиль науково-педагогічних
працівників Закар
пат
ської академії мис
тецтв та місцевих органів влади у справі
збереження пам’яток архітектури, писемності та образотворчого мистецтва (проф.
Небесник І. І., доц. Приймич М. В., викл. Височанська Л. Ф., доц. Сирохман М. В. та ін.);
- залучення молодих науковців до вив

чення мистецтва та художньої освіти в
контексті сучас
них мистецтвознавчих
теорій як в Україні, так і в Європі (доц.
Коприва А. Т., доц. Луценко І. В., доц.
Приймич М. В., доц. Волощук А. В. та ін.);
- вивчення досвіду викладання мистецьких дисциплін в провідних художніх закладах України та сусідніх країн (проф.
Небесник І. І., доц. Коприва А. Т., доц.
Луценко І. В., доц. Приймич М. В., доц.
Волощук А. В., викл. Костюк М. П. та ін.);
- вивчення мистецької спадщини Ігоря Грабаря культурно-просвітни
цьки
ми това
рист
вами та організаціями, що
опікуються збереженням історії народу
(проф. Небесник І. І., акад.. Мушинка М.
І., доц. Приймич М. В., доц. Сирохман М.
В., доц. Ребрик Н. Й., викл. Височанська Л.
Ф., доц. Волощук А. В., Рижова Г. Б. та ін.).
Справжня
науково-творча
атмосфера конференції спонукала до активного обговорення порушених проблем,
цікавих спогадів про окремі події, серйозних роздумів про мистецтво тощо.
Конференція
завершилася
переглядом спеціально підготовленої виставки творів Ігоря
Грабаря зі спецфондів
Закарпатського обласного
художнього музею ім. Й. Бокшая.

СТУДЕНТИ ЗАМ ЗАВІТАЛИ ДО МІЖНАРОДНОГО
СКУЛЬПТУРНОГО СИМПОЗІУМУ
Студенти Закарпатської академії мистецтв завітали в гості до 5 Міжнародного
скульптурного симпозіуму. Цього року він
проходив під назвою «Прощання зі зброєю».
Шість художників - Надія Отряжа, Ендре
Гіді (Україна), Річард Литвинюк (Польща),
Террі Лаверс (Бельгія), Саід Ахмаді (Іран)
та Даниель Томаш (Угорщина) радо поспілкувалися зі студентами, розповіли про
ідею своїх творів, відповіли на запитання.

А Террі Лаверс з Бельгії запропонував усім бажаючим залишити контур
своєї руки на його творі, аби долучитися до створення скульптури. Під кінець зустрічі студенти побували на презентації, де організатори повідали про
історію симпозіуму. Його ж цьогорічні учасники розповіли про свою творчість, представивши портфоліо робіт.

ЛЕКЦІЯ ОЛЕКСІЯ УМАНСЬКОГО
11 жовтня 2018 року в стінах Закарпатської академії мистецтв відбулась лекція Олексія
Уманського під назвою «Джим
Керрі був моїм улюбленим актором». Олексій Уманський перш
за все досить частий гость та
лектор в ЗАМ. Він відомий журналіст, ра-діоведучий, ді-джей і
просто надзвичайно цікава людина. Студенти мали змогу послухати про творчість, життя
Джима та поринутись в це
цілком.
Лектор в біль шості розказував про емоції, які викликав
відомий актор за допомогою своєї гри та порівнював декілька фільмів з його участю,
паралельно показуючи відео та фотоматеріали. Гості та студенти з радістю та цікавістю
прослухали лекцію про колись улюбленого актора.

ВИСТАВКА ВЕРЕШ ВЕРОНІКИ «МЕХІЗМИ»
7 жовтня. Цей день став особливим для студентки 4-го курсу
спеціальності «Графічний дизайн» факультету дизайну та декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв Вероніки-Катерини Вереш.
Сьогодні перша її персональна виставка.
Молода мисткиня обрала досить
незвичну тему: «Мехізми», і як вона сама
пояснила, це – «поєднання механізму з
чудовиськом». Новий, поки що маловідомий термін. Виконала свої роботи студентка на полотні олійними фарбами.
У своєму виступі Вероніка зазначила, що надихнув її на такі роботи вчитель роботехніки Хомутник Роман Романович, який розказує, показує і навчає
її створювати різні механізми, збирати
плату та загалом працювати з технікою.
Також
студентка
подякувала

викладачам, педагогам, а осо бливо своїм
батькам, які теж надихали, підтримували
і навчали її!
«Сьогодні – всесвітній день посмішки, – каже Вероніка. – Нехай кожний день буде радісним, і щоб ми не
припиняли посміхатися один одному,
адже це може допомогти краще, ніж
будь-які слова». Так і Вероніці було дуже
приємно, коли вона побачила посмішки
в лекційній залі Академії: «Я знаю, що
йду правильним шляхом», – підсумувала
Вероніка.
Привітав Вероніку із виставкою і ректор
Небесник Іван Іванович, який зазначив,
що він радіє ініціативі студентів робити
подібні свята в навчальному закладі і
чекає надалі великих досягнень студентів
Закарпатської академії мистецтв.

ДЕНЬ ХУДОЖНИКА
У рамках святкування Дня художника 16 та 23 жовтня в Закарпатській академії мистецтв відбулись дві закриті лекції аспіранта школи дизайну НІУ ВШЕ (м.
Москва) Владислава Непийпова для студентів І ск. та ІІІ курсів графічного дизайну
на тему «Теорія монтажу. Монтаж в кіно.
Освітлення в кіно». На першій лекції п.
Владислав доступно розповів про основи
та види монтажу (лінійний, паралельний
та асоціативний), а також про створення
візуальної структури фільму та її компоненти ‒ простір, лінію і форму, тон, колір,
рух, ритм, паралельно показуючи приклади уривків з кіно. Другу лекцію Владислав Непийпов провів разом з викладачем
курсів «Основи медіадизайну» та «Основи
комп’ютерної графіки» ‒ Єгоровою Дарією.
Лекція була присвячена перегляду відомого мульфільму Тіма Бертона «Труп нарече

ної». Протягом перегляду студенти разом
з викладачем та лектором розібрали велику кількість прийомів і принципів, що їх
використано в мультфільмі. Зокрема, дуже
запам’яталися такі прийоми: титри, в яких
можна розгледіти суть і сюжет мультфільму; «голландський кут»; використання 2
основних кольорових гам (монохроматичну та триадичну) для відокремлення світу
живих від мертвих; симетрія та асиметрія
форм ‒ для того, щоб показати контраст
світів; використання світла ‒ для акценту
та напруження. Обидві лекції проходили
у рамках спецкурсу основи медіадизайну.
У рамках святкування дня художника на виставковому майданчику Коледжу
мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ відбулися тематичні виставки студентів ІІІ курсу з живопису ‘Анімалістика’ та графіки ‘Моє місто’.

ПЛЕНЕР «Šírava ART 2018»
На Земплінській Шираві з 9 по 12 жовтня 2018
року проходив Міжнародний пленер під назвою «Šírava ART 2018» під опікою «Akadémia
odborného vzdelávania» (кер.Ян Брецко) , а
також Словацького Генерального консула в
Ужгороді п. Мойжіта та Почесного консула
України в Словацькій Республіці п.Обіцкі
Захід проходив під гаслом: «Мистецтво
немає кордонів», метою якого було здружити художників України та Словаччини.
Студенти Закарпатської академії мис-

тецтв взяли участь у пленері, і вкотре
продемонстрували високу професійну
майстерність та креативність. Вони охоче обмінювалися досвідом з словацькими митцями, а ті в свою чергу розкривали
засади європейського сучасного живопису. За весь період пленеру студенти
відвідували цікаві туристичні маршрути. На завершення пленеру організовано
виставку виконаних учасниками робіт.

ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ КОНКУРС ІМ. А. ЕРДЕЛІ
За ініціативи департаменту культури Закарпатської ОДА на базі Мукачівської дитячої художньої школи ім. М. Мункачі відбувся Обласний дитячий конкурс
з живопису ім. А. Ерделі серед учнів мистецьких шкіл Закарпатської області. Конкурс проводиться вже вдруге. Головна ідея
конкурсу, як повідомила Вікторія Адальбертівна Гайдош, методист департаменту
культури Закарпатської ОДА - зацікавити
учнів вивчати життя, діяльність та творчість закарпатських митців, їхній вплив на
формування закарпатського мистецтва та
живопису зокрема. «Назва конкурсу виникла у зв’язку з тим, що А.Ерделі є знаковою постаттю та засновником закарпатської школи живопису. Тематика конкурсу
щороку змінюється: минулого року темою
конкурсу були натюрморти на Ерделівську тематику, цьогоріч - Бокшаївська осінь
- тема домашнього завдання і натюрморт у бокшаївському стилі,» - ділиться враженнями Вікторія Адальбертівна.
До участі у конкурсі було представлено понад 60 тематичних робіт:
«Гори, освітлені сонцем», «Осінь у моєму
селі», «Золота пора», «Золоті Карпати –
джерело натхнення Й.Бокшая», «Золоті
роки Й.Бокшая», «Бокшай на пленері» та
інші. Представлене домашнє завдання
було об’єктивно оцінено фаховим журі.
Учасники малювали в аудиторіях
школи мистецтв протягом трьох годин
«Натюрморт в стилі Й. Бокшая». У двох
вікових категоріях: А – це учні 10-12 років,
та категорія В – учні віком 13-15 років.
Оцінювало творчі роботи учасників
з-понад двадцяти шкіл мистецтв компетентне журі у складі народного художника України, голови ЗОНСХУ БорисаКузьми, ректора Закарпатської академії
мистецтв, професора Івана Небесника,
декана факультету образотворчого мис-

тецтва, доцента ЗАМ, заслуженого художника України – Людмили Корж-Радько,
завкафедри образотворчого мистецтва,
доцента ЗАМ, кандидата мистецтвознавства Аттіли Коприви, та кандидата мистецтвознавства Ігора Луценка.
Журі відзначило високий рівень
робіт учасників конкурсу. «Було вкрай
важко обирати найкращих, тому, що всі
роботи високопрофесійні», - висловив
свою думку Б.Кузьма.
«Якість підготовки учасників конкурсу є заслугою, без сумніву, викладачів,
які навчають цих учнів мистецтву, сприяють творчому розвитку та їх самореалізації» - наголосив І.Небесник.
І звичайно, переможців конкурсу
нагоро дили відповідними дипломами,
всіх учасників – заохочувальними подарунками від департаменту культури Закарпатської ОДА.

ФОТОВИСТАВКА ДАНІЕЛА ЧІЧВАКА

Традиційно у актовій залі академії
відбуваються студентські виставки. Цього
разу фотовиставку представив Даніел Чічвак, студент другого курсу відділу «Живопис» Закарпатської академії мистецтв.
На виставці під назвою «Форми буття»
було представлено понад 200 фоторобіт
– це роботи Даніела за останні 10 років.
Фотовиставка такого масштабу в
стінах академії проводиться вперше, це є художні фотографії різного жанру. Для автора,
в першу чергу, виставка є вдалою, оскільки
він отримав хороші фахові відгуки викладачів, не побоявся висловити своє бачення
цього світу, а світ у нього, як видно з робіт,

є різнобарвним, різноманітним, щасливим
і не зовсім, як світлий, так і темний, можливо, приємний і не дуже прийнятний.
Через призму його погляду ми
можемо споглядати різні відтінки нашого життя. Те, що в автора добре
око, свідчать окремі кадри, які є просто дуже вдалими і приємними. Серед багатьох Даніелевих робіт завжди
знайдеться така, що зачепить душу.
Даніела Чічвака привітав ректор академії, проф. Небесник І.І., викладач
фотосправи Коляджин О.М., проректор Ребрик Н.Й., друзі-студенти.
Бажаємо і надалі творчих успіхів і звершень.

