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Евакуйовані
Арттерапевтична програма

2022

Резиденція «Аура міста» заснована у 2019 році в м. Старобільськ Луганської області. 
Саме в це чудове місце на Луганщині вперше у 2014 році були евакуйовані засновниці 
ГО «Центр спільного розвитку «Дієва громада»

В цьому році, резиденція проходила у мальовничій Сваляві Закарпатської області. 
Темою резиденції стали історії переселенців, які втікали від російської окупації та рятували
свої життя - Евакуйовані.

Для кожного з тих, хто пережив евакуацію, «Аура міста» – це власні спогади, переживання,
відчуття, але зараз це – те, що втрачено тимчасово або назавжди. 

Результат резиденції – виставка із понад 30 мистецьких творів – глибоких візуальних
наративів про події та життя людей, що постраждали від наслідків агресивного вторгнення
російської федерації.



Евакуйовані

Картини художниці це сновидіння, які
ведуть досередини, у підсвідомість, до
ядра. В пошуках самого себе глядач
подорожує крізь уявний світ, казкові ліси,
наповнені символічними образами і
архетипічними символами, населені
дивними істотами, кожна з яких слугує
дороговказом до пункту призначення –
серця. 

2022

₴5000 ₴5000

Художниця, кураторка резиденції 
м. Львів

Олена  Каїнська

«Не рубай дерево взимку»
Полотно, акрил
60*50

«Свята капуста»
Полотно, акрил        
60*50

https://dievagromada.org
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«Страх ядерної війни»
Полотно, акрил        
60*50

«Тривожна валіза»
Полотно, акрил        
60*50

«Просто повір мені»
Полотно, акрил
60*50

«Заповільнення»
Полотно, акрил        
60*50

₴5000 ₴5000 ₴5000 ₴5000



Олександр Винник

Евакуйовані

Аура міста

Художник живописець, викладач
образотворчого мистецтва. Під час
артрезиденції "Аура міста" працював над
серією робіт у формі хреста "Боже, спаси і
збережи". Ідея виникла через  звернення
митця до Бога  з проханням допомогти
справитися з  болісними  переживаннями,
пов'язаними з війною та евакуацією. 

2022

₴3000 ₴3000

Художник, м. Харків

«Крила янгола» із серії 
«Боже, спаси і збережи»
Полотно, олія           
60*50

"Янгол із опущеними крилами" із серії 
«Боже, спаси і збережи»
Полотно, олія           
60*50

https://dievagromada.org
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«Божі руки» із серії 
«Боже, спаси і збережи»
Полотно, олія           
60*50

₴3000 ₴3000 ₴3000 ₴3000

«Янгол» із серії 
«Боже, спаси і збережи»
Полотно, олія           
60*50

«Серце України» із серії 
«Боже, спаси і збережи»
Полотно, олія           
60*50

«Жінка» із серії 
«Боже, спаси і збережи»
Полотно, олія           
60*50



Аура міста

Пейзаж
Полотно, олія
60*50

Евакуйовані

https://dievagromada.org

2022

₴3000

Серія з 5 робіт 
"Боже, спаси і збережи"

Полотно, олія
60*50
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Евакуйовані
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Художник працює здебільшого над
портретом і пейзажем. Працює в різних
техніках, з різними матеріалами і
надихається дуже різними речами.
Картини, які вийшли з-під пензля Олега під
час Артрезиденції «Аура міста», об’єднані
темою евакуації, яку спровокувала війна.

2022

₴3000 ₴3000

Художник, м. Харків

Олег Винник-Штеп

Пейзаж
Полотно, олія           
60*50

«Модель всесвіту-3»  
Полотно, акрил, олійна пастель
 60*60

https://dievagromada.org

https://www.facebook.com/olegvinnikshtep?__cft__[0]=AZVfneAnziB57A4rEh65hU7LW7OtKV53SCe9CVjAl96eRsKyBJSoapj_12bCTxLp6oc2Vkidr_H8z_myGwOeIBkWmPjV3e-Dsunrbagcw7pzQD0s3NG9zM0TzvzTh2Wd2V1cLinSB5tWJWDBIjGOPMyDuFgJ1whHONPO4mYX8apd_r4aqnVGrmv6VOCXN_-cIYQ&__tn__=-]K-R
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«Внутрішній розвідник. Крик» 
Полотно, акрил, олія, пастель,
техніка авторська комбінована,
60*50

₴4000 ₴4000 ₴4000 ₴4000

«Крик. Жорна» 
Полотно, акрил, олійна пастель, 
техніка авторська комбінована
60*50

«Відстороненість. Музика» 
Полотно, акрил, олійна пастель,
техніка авторська комбінована
60*50

«Внутрішній розвідник. Рівновага»
Полотно, акрил, олійна пастель, 
техніка авторська комбінована
60*50
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Під час  Артрезиденції «Аура міста»
художниця створила серію робіт
"Відродження", де головною героїнею є
Жінка. "Наші жінки, адаптувавшись до
воєнного часу, захищають, волонтерять,
лікують, навчають і загалом створюють
надійний тил".

2022

₴3000 ₴3000

Художниця, м. Миколаїв

Світлана 
Бойкова-Калюжна

«Стара церква»
Полотно, олія           
60*50

«Осінь на Верховині» 
Полотно, олія           
60*50

https://dievagromada.org

«Краса Карпат» 
Полотно, олія           
60*50

₴3000
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«Полум’я» 
із серії «Відродження»
Полотно, олія           
60*50

₴5000 ₴5000 ₴5000 ₴5000

«Квітка» 
із серії «Відродження»
Полотно, олія
60*50

«Ластівки» 
із серії «Відродження»
Полотно, олія
60*50

«Сад» 
із серії «Відродження»
Полотно, олія           
60*50



Евакуйовані

Аура міста

Художниця й педагогиня із
Сєвєродонецька Yuliya Boyarchuk,
евакуюючись, забрала з собою з рідного
міста найцінніше: талант художниці,
викладацький досвід, патріотизм та
почуття гумору.

2022

₴4000 ₴4000

Художниця, м. Сєвєродонецьк

Юлія Боярчук

«Бавовна"
Полотно, акрил          
60*50

«Соняшник"
Полотно, акрил          
60*50

https://dievagromada.org

https://www.facebook.com/yuliya.boyarchuk?__cft__[0]=AZW45UAYq_KG2lAUD_L5DfqC8uxRa89-B-zmwgO0j-3A_blQ8iVOXVaWyPlTHyMSOXzJCgaOYB3dYQWRv6aH4Ct_NI_bue5Zi7XN8E7imkeXA1org-ncf1FTQrKd8tyrIlWVFxwrYdzUzWbG4cAMuk7CxVvo1j0u3wkaM0wBiNpUbPvznappA5G-WrFfMjqq_1o&__tn__=-]K-R
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«Люди» 
із серії "Втрачена весна"
Полотно, олія
60*50

₴3000 ₴3000 ₴3000 ₴3000

«Прилетіло» 
із серії "Втрачена весна"
Полотно, олія
60*50

«Куди піти, куди податись?» 
із серії "Втрачена весна"
Полотно, олія
60*50

«Котик» 
із серії "Втрачена весна"
Полотно, олія
60*50
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₴3000 ₴3000

«Янголи-охоронці» 
Холодний батік 
60*50

«Янголи-охоронці» 
Холодний батік 
60*50
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Ігор Тищенко
Вільні і незалежні.
Фото 1000х666.  
Одеська область, пекельний
серпень під час мотоподорожі,
знімок із серії мальовничі
куточки України.

Ігор Тишенко
Майдан. 
Фото 1000х666. 
Київ, центр столиці, знімок із
серії мальовничі куточки
України.

₴500

₴500



розКАЖИ

Аура міста https://dievagromada.org

Фотопроєкт з жінками ВПО -
"розКАЖИ". Кожна з нас готова
розказати свою історію – розказати її
абсолютно відверто, словами й не
лише ними. І кожна беззаперечно
вірить у Відродження України.
 

2022

Дар'я Бедернічек
Фотохудожниця, м. Львів

₴500

Фото на ПВХ
297*420



розКАЖИ

Аура міста https://dievagromada.org

2022

₴500



Сергій Захаров (Донецьк - Київ)

Евакуйовані
Учасники виставки

Учасники виставки

https://dievagromada.org

16 українських художників та
художниць зголосилися взяти участь у
фінальній виставці артрезиденції "Аура
міста" - "Евакуйовані"  та
благодійному аукціоні.  Кошти від
продажу їх робіт підуть на допомогу
ЗСУ.

2022

Яна Гудзан (Львів)

Злата Дутка (Київ)

Катерина Єгорова (Одеса) Ярослав Леонець (Київ)

Eld Roland (Львів)

Наталка Шуст-Цимбалюк
 (Львів)

Дмитро Коломойцев 
(Київ) 

Галина Шевцова 
(Дніпро)

Юро Кам (Львів) Надія Шепітчак (Львів)

Маріанна Маслова (Київ)Марта Грицик (Львів)Софія Сулій (Львів)

Марина Ковальова
(Рубіжне - Вінниця)

Аура міста

Ігор Тишенко (Київ)
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2022

Злата Дутка
"Синя птиця" 
Полотно, акрил
30*40

₴4000 ₴4000

₴12000

₴12000

“Ярослав Леонець
"Сонячний край”
 Полотно, олія
45*55

Ярослав Леонець 
“Сутінки”

Полотно, олія
40*50

Злата Дутка 
“Ключ пізнання”
Полотно, акрил
30*40 
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   Яна Гудзан
“Червоний натюрморт з соняхом

і яблуками”
 Полотно, олія, лак

90*50
 

₴1000 ₴14000

₴10000

₴10000

Маріанна Маслова 
"Натюрморти з гарбузом"

Полотно, олія, рама
30*50

Марина Ковальова
 "Подих літа"
Холст, акрил
50*40
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Галина Шевцова
“Вона”
Оргаліт, акрил
60*60

₴3000 ₴2000

₴1000

₴1500

“Галина Шевцова
“Німфа у соняхах”
Полотно, олія
50*70

Галина Шевцова
“ Полтавщина”

Оргаліт, олія
50*70

 
 

Галина Шевцова
“Рожеві сни України”
Оргаліт, олія
50*70
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2022

₴2000 ₴2000 ₴2000 ₴2000

Марта Грицик
“Дощ" 
Полотно в рамці, олія
30*40

Марта Грицик
“Світло серед темряви”
Полотно, олія
50*70

Марта Грицик
“Львів” 
Полотно, олія
50*55

Марта Грицик
"Світло”
Полотно, олія
40*40



Марта Грицик
Полотно, олія
“Руда кав'ярня" 
40*60

Учасники виставки

Аура міста https://dievagromada.org

2022

₴2000

₴2000

₴2000 ₴2000

Марта Грицик
"Українські соняшники"

Полотно, олія 
40*40

Марта Грицик
"Хто ми"

Полотно в рамці, олія
30*40

 Наталка Шуст-Цимбалюк
«Без ГМО #17»
Полотно, олія 
70*100
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₴10000 ₴10000

Надія Шепітчак
«Соняхи в пам‘яті нашій», 
Полотно, акрил
50*70

 Софія Сулій
«Вечірній свист» 
Полотно, акрил, графіт
80*150
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₴8000

₴1500

₴3500 ₴1500

Сергій Захаров
"Портрет ветерана"

Полотно, олія
60*40

Eld Roland
"З митой головою"
Полотно, олія
50*40

Eld Roland
"Той самий день "
Картон, акрил, лайнер
24*30



₴3000

Учасники виставки
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₴1500

₴3000

₴3000₴3000

₴3000
Катерина Єгорова
"Іній"
Папір, графіка 23*33

Юро Кам
"Бомбардировщик 2 "bomber II"
Папір, ручка, олівець, А-3

Юро Кам
"War spider"
Папір, ручка, олівець, А-3

Юро Кам
"Урожай-град"
Папір, ручка, олівець, А-3

Юро Кам
"Evil atom"
Папір, ручка, олівець, А-3

Юро Кам
"Bloodsucker"
Папір, ручка, олівець, А-3
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₴500 ₴500 ₴500 ₴500

Дмитро Коломойцев
Шеврони
10*7

Дмитро Коломойцев
Шеврони
10*7

Дмитро Коломойцев
Шеврони
10*7

Дмитро Коломойцев
Шеврони
10*7



Контакти

Аура міста https://dievagromada.org

E-mail dievagromada@gmail.com                                                                                  cfkoshelia@gmail.com

Сайт https://dievagromada.org                                                                                   http://surl.li/dwgce

Телефон +38 066 065 81 25                                                                                               +38 095 791 94 91

Адреса Закарпатська область, м. Свалява, вул Чорновола, 3                                  м. Мукачево, вул. Мостова 3/4

Артрезиденція «Аура міста» Арттерапевтична програма «Евакуйовані» реалізується громадською організацією «Центр
спільного розвитку «Дієва громада» за підтримки проєкту «Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для

психосоціального забезпечення в Україні», що впроваджується GIZ за дорученням уряду Німеччини. 

Виставка та аукціон на підтримку ЗСУ організовано Громадською організацією ЦСР «Дієва Громада» у партнерстві з 
Благодійним фондом “Сім'ї Кошеля”

2022

Реквізити ГО «Центр спільного розвитку «Дієва громада»
ЄДРПОУ 40306815
р/р UA123047950000026005053725046
Банк платника: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 304795

Громадська організація 
"Центр спільного розвитку "Дієва громада"

Благодійний фонд 
"Сім'ї Кошеля"

 

Благодійний фонд "Сім'ї Кошеля"
ЄДРПОУ 44702228
 

 



Виставка "Евакуйовані" та Аукціон на підтримку ЗСУ 
відбудеться 

03 грудня 2022 року о 12:00 
за адресою м. Свалява, вул. Чорновола 3. 


