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Мистецька колекція в дар Україні
6 вересня 2019 р.
6 вересня 2019 р. о 12:00 у Зеленій залі (2 поверх) Центрального
державного архіву-музею літератури і мистецтва України відбудеться урочиста
презентація нового надходження мистецьких творів та архівних документів від
українського художника Адольфа Ошерова (Німеччина) до ЦДАМЛМ України.
Підготовчі та організаційні роботи щодо перевезення мистецької колекції
художника тривали кілька років. Завдяки зусиллям Кабінету Міністрів України,
Міністерству юстиції України, Міністерству закордонних справ України,
Державної архівної служби України, Посольству України у Німеччині, ЦДАМЛМ
України влітку 2019 року колекція картин та скульптурних робіт Адольфа
Григоровича, упорядкована подружжям Ошерових, прибула в Україну.
У рамках презентації відвідувачі отримають унікальну нагоду
познайомитися з основними віхами творчості художника А. Ошерова, побачити
цінні твори образотворчого мистецтва та скульптурні роботи. Зокрема, будуть
представлені художні роботи митця з пейзажних та портретних серій, серія
пастелей «Забутий Житомир», циклу ілюстрацій до давньоєврейської духовної та
літературної пам’ятки Агади, скульптури у дереві на тему війни та Голокосту,
керамічні скульптури малої форми, архівні документи художника.
Загальна кількість переданих музейних предметів становить 485 одиниць.
Серед яких і найголовніший доробок митця, справа його життя – 140 ілюстрацій до
давньоєврейської духовної та літературної пам’ятки Агади. Власне, на сьогодні це
найбільший доробок ілюстрацій Агади у світі.
До участі в заході запрошені: представники Офісу Президента України,
Народні депутати Верховної Ради України, керівництво Міністерства юстиції
України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури України,
Державної архівної служби України, посольства Держави Ізраїль, Федеративної
Республіки Німеччина, Чеської республіки, державних архівів, музеїв, наукових
установ, творчих спілок, громадськості та ЗМІ.
Вхід вільний
Адреса ЦДАМЛМ України: вул. Володимирська, 22-А, територія Національного
заповідника «Софія Київська» (Центральний вхід).
Контакти для акредитації:
Просимо підтвердити Вашу участь у заході до 6 вересня 2019 р. (до 09.00) та мати
при собі документи, що посвідчують особу та засвідчують Вашу професійну належність.
+ 380 44 2784481

