«Предславинська абстракція» або
«Коридор Вазарі» у Предславинській гімназії
Надзвичайна подія відбулася сьогодні
у стінах нашої гімназії. На ІІІ-му поверсі
у великій залі було відкрито власну
галерею творчих робіт «Предславинська
абстракція».
На
широкий
загал
представлено 12 великих полотен –
творів від кожного класу гімназії. Всі
роботи виконані колективно, творили
учні,
батьки
та
вчителі.
Вир
різноманітних технік та фарб спонукає
до роздумів.
Відкрила виставку та привітала
учнів
директор гімназії Діна
Петренко, із вітальним словом
виступив голова Піклувальної ради –
Андрій Гайдай.
Слова захвату та підтримки
дітей звучали у виступах батьків –
Олени
Хоролець
та
Олени
Мусатенко.
Професійними
таємницями поділилася с учнями
Валентина Лохвицька – вчитель образотворчого мистецтва.
Арт-куратори від кожного класу мали можливість представити свою
картину та розкрити унікальні моменти створення шедевру.
«Чи замислювалися ви
коли-небудь
про
існування
П’ятого океану. Дуже складно
описати всю його велич та
красу
простими
словами.
П’ятий океан – уособлення
чогось
нереального
та
неможливого. Те, до чого
завжди прагнула людська душа,
але ніколи не могла туди
дістатися. Це океан, води якого
сповнені
мрій,
бажань
і
сподівань…»
Дарина Корж, 8 клас

«Для мене надзвичайно
цікаво
те, як вплинула
поставлена на початку
мета
на
кінцевий
результат. Видно, що в
кожного класу була своя
мета, свій план, своя
техніка. Власне, в нас був
деякий план – вибух, спалах,
щось енергійне, але в той
же час спокійне у своїй
рівномірності, а тут його
призупиняє меланхолійна сцена космосу. Саме через план у нас можна
побачити характер кожного, хто малював, у таку абстракцію важко не
вкласти душу. Сам вибух має більш очевидне значення – молодість, досвід,
емоції при його малюванні. Експресія провокує як спалах емоцій, так і
заспокоєння душі…»
Віола Топчій, 11 клас
Виставлені полотна – це автопортрети кожного класу, що нагадують
славнозвісний коридор Вазарі у Флоренції, де емоції, колір, настрій класу
передано в абстракції. Про цю мистецьку паралель пригадали вчитель історії
Руслана Рудковська та учениця 11 класу Марія Босова.

