
ПРЕС-РЕЛІЗ 

Виставка "DIALOGUE OF THE CENTURIES:  

DNA of Ukrainian Avant-Garde and Modern" 

Локація: Національний музей українського народного декоративного мистецтва  

Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9 

Дата: 25 червня – 2 липня 2022  

 

З початком повномасштабної російської навали онлайн-музей Української вишивки 

авангарду та модерну UA.Heritage працює у новому форматі і презентує значущу соціальну 

ініціативу. Коли більшість музеїв зачинені, а ворог подовжує нищити нашу історичну та 

культурну пам’ять, ми разом з партнерами проєкту презентуємо унікальну виставку.  

Це роботи українських жінок створені під час війни. 100-річні ескізи вишивок авангарду та 

модерну, що зосереджені в експозиції онлайн-музею, у буквальному сенсі рятують. 

Надихають майстринь на створення одягу, вишиваних панно, писанок, шкатулок, інтер’єрної 

скульптури, прикрас та аксесуарів. Попри відчай, ненависть та біль ці роботи яскраві та 

життєствердні.  

 

         Проєкт об’єднав 320 учасниць з усієї України, героїчних Сум та Бучі, тимчасово 

окупованих територій, а також, міст тимчасового перебування українців в Ізраїлі та Польщі, 

Австрії та Швеції, Болгарії та Франції, Об’єднаних Арабських Еміратах, Німеччині та Чехії. 

Особисті історії учасниць виставки вкотре доводять, що українські жінки незламні. Рівень 

робіт, більшість з яких створені за відсутності логістики, браку матеріалів, під сирени і 

вибухи - вражає!  

 

          Це нагода почути про тих, хто стояв у витоків унікального явища Української вишивки 

авангарду та модерну ХХ ст. і тих, хто нині продовжує популяризувати цей феномен в 

Україні та світі. Представлені на виставці авторські інтерпретації давніх ескізів виконані у 

різних техніках, широкому спектрі матеріалів й унаочнюють можливість діалогу століть. 

     

Амбасадор проєкту - Глобальний договір ООН в Україні 

Стратегічний партнер  - Національний музей українського декоративного мистецтва 

Для участі у закритій презентації виставки заповніть реєстраційну форму:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffk4TQ4j5DM9jgTIdcsKPjbFMHXT5ic3dyAj0RhTYWsY66UQ/

viewform?usp=sf_link 

  

Наступні локації проведення мандрівної виставки 

30 червня – 5 липня  (Київ). Майдан Незалежності ТЦ "Глобус"  

7 липня  ( Гостомель). Виїзний офіс ЮНІСЕФ (UNICEF) 

9 липня  ( Буча). Виїзний-офіс ЮНІСЕФ (UNICEF) 

 

Керівниця та співзасновниця проєкту Ірина Петренко (095) 137-44-22  

Комунікація UA Heritage, співзасновниця проєкту Світлана Махонько (095) 356 80 44  

http://www.uaheritage.com/
https://www.facebook.com/HeritageCenter.UA
https://globalcompact.org.ua/
https://www.mundm.kiev.ua/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSffk4TQ4j5DM9jgTIdcsKPjbFMHXT5ic3dyAj0RhTYWsY66UQ%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR1mR3ETRDwZEBGVEQrfeiCTb485wk_73O2fMC7YpsPccxJi2VUYa-u_Ozo&h=AT1XRJmMlhpFrm0KK4WG0TwFOa_Nm-DrPx5XpK6t1uUGpQIE6pTHJmDyIJjMyRxjHJm_EjL_odynDENQm4h3_vyeSfKxuvXVLshb1rjAqxbGbXZCf_YELDj-TeIMpiO7r-bX
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSffk4TQ4j5DM9jgTIdcsKPjbFMHXT5ic3dyAj0RhTYWsY66UQ%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR1mR3ETRDwZEBGVEQrfeiCTb485wk_73O2fMC7YpsPccxJi2VUYa-u_Ozo&h=AT1XRJmMlhpFrm0KK4WG0TwFOa_Nm-DrPx5XpK6t1uUGpQIE6pTHJmDyIJjMyRxjHJm_EjL_odynDENQm4h3_vyeSfKxuvXVLshb1rjAqxbGbXZCf_YELDj-TeIMpiO7r-bX


 



 



 



 


