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Вітаємо у Родині «Самоцвітів»!

За традицією, підсу�ову�чи 2020 рік, визначаючи головні події, 
неможливо у�икну�и відчу�тя того, що рік бу� складний, рік не 
простих і важливих  рішень.  Він  приніс нам багато 
«сюрпризів», але кожна подія в нашому житті - це нова 
можливість та відкриття кращих перспектив! В у�овах 
неочіку�аних обмежень, він змусив нас по іншому відчу�ати та 
ставати більш відкритими.  Ми змінили пріоритети, але не 
зрадили цінностей, так народився конку�с інтерпретацій за 
мотивами відомих х�дожників - «Діалог� зі старими 
Майстрами»!

Ми не очіку�али такої великої зацікавленості і відг��ів.  
Конку�си відбу�ались онлайн, що для організаторів,  для 
у�асників та  педагогів, стало опану�анням чогось нового і не 
звичного. Результат зараз перед Вам –  каталог робіт кращих  
з кращих! 
Це наш подару�ок вам під ялиночку, любі наші у�асники!
 
У  Новому 2021 році ми щиро бажаємо кожному, щоб рік 
прийдешній став роком міцного здоров’я, роком радості і добра, 
гармонії та ду�евної  рівноваг�.  Кожній родині бажаємо 
добробу�у й достатку. Хай у кожній домівці панує любов, 
взаєморозу�іння та затишок. Нехай Новий рік розкриває перед 
вами нові горизонти, надихає і стає роком нового, світлого 
майбу�нього!  У насту�ному році ми всі станемо щасливішими, 
добрішими і у�ажнішими до оточу�чих нас людей, а світ 
відкриє нам нові двері!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Ваша команда «Самоцвітів»



Ерніке Гонсалес Моро 

Я - Гонсалес Моро Ерніке Альберто і мені 11 років.
Моя викладач - Вігінська Анастасія Леонідівна, директор 
центру "Насіння Надії".
Коли я малюю картини,  відчу�аю себе вільним, ніби легенький 
вітерець мене обіймає, пах�е свіжістю, сонечко мене зіг�іває 
зсередини і стає світло на ду�і. 

Майстерня «Ти творець», м. Бердичів

«Маяк Линдау», акрил

«Сонях�», акрил

Зиму�ка-Зима, акрил

«Париж навесні», акрил

«Кораблик на волнах», акрил
«Біг-Бен очима Ван Гога», акрил



Вітаю! Я - Софія Нау�енко. Народилась у Києві і маю 8 років. Навчаюсь у 
Хотівському академічному ліцеї ім. Лу�’яненка. 
Малювання – моє найбільше захоплення. У 6 років вперше пересту�ила 
омріяний поріг ДХС ім.Осташинського ПДЮ Печерського р-ну, 
зразковий колектив якої очолює х�дожній керівник Мельниченко 
Павліна Андріївна. Вона навчає нас х�дожнім тех�ікам, відчу�тю 
прекрасного та добрим людським цінностям. 
Вдячна організаторам Міжнародних фестивалів «Самоцвіти» за цікаві 
онлайн ідеї для невпинного розвитку і знайомства з творчістю 
талановитих дітей України і Світу. 

Софія Науменко

Вітаю! Я - Софія Нау�енко. Народилась у Києві і маю 8 років. Навчаюсь 
у Хотівському академічному ліцеї ім. Лу�’яненка. 
Малювання – моє найбільше захоплення. У 6 років вперше пересту�ила 
омріяний поріг ДХС ім.Осташинського ПДЮ Печерського р-ну, 
зразковий колектив якої очолює х�дожній керівник Мельниченко 
Павліна Андріївна. Вона навчає нас х�дожнім тех�ікам, відчу�тю 
прекрасного та добрим людським цінностям. 
Вдячна організаторам Міжнародних фестивалів «Самоцвіти» за цікаві 
онлайн ідеї для невпинного розвитку і знайомства з творчістю 
талановитих дітей України і Світу. 

«Бу�ет сонце-квітів»  
Гуаш, з елементами декору�ання у стилі 

М.Примаченко

"Дон Кіхот і Санчо Панса". 
Фломастери, г�аш

«На лу�� лежала Му»  
Гуаш, з елементами декору�ання у стилі М.Примаченко

Натюрморт «Рябчики і картопля»  
Пластиліновий живопис на полотні

«Ніч яка місячна, зоряна, ясная…»  
нату�альна шкіра, аплікація

Зразковий х�дожній колектив Дитячої Художньої студії 
ім.Н.Осташинського Палацу дітей та юнацтва Печерського р-ну м.Києва

Володарка Гран-Прі, серпень 2020.



Волинська єва

Я - Волинська Єва. Мені 14 років. Живу у місті Києві. Навчаюсь у 
медичній гімназії №33. Дуже люблю малювати і займатися у своїй 
рідній дитячій х�дожній студії ім. Нау�а Осташинького. Наш 
викладач Мельниченко Павліна Андріївна навчає дітей не тільки 
образотворчого мистецтва, а людяності, порядності та доброти. 
Адже девіз нашої студії: "Спочатку людина, потім х�дожник".  
Мрію пов'язати своє майбу�нє життя з образотворчім 
мистецтвом. Дяку� за цікаві, змістовні конку�си ! 
За проекти, які об'єдну�ть нас, дітей, не лише з України.

“Котик і півники”“Зоряна ніч на склі”

“Натюрморт з маками” “Стилізований натюрморт”

“Краєвид з вікна”

“Парижанка” “Сільська хатинка”

“Червона Ру�а”

“З Великоднем”

Зразковий х�дожній колектив Дитяча х�дожня студія ім. Н. 
Осташинського Палац дітей та юнацтва Печерського району м. Києва

Володарка Гран-Прі, серпень 2020.



Я з дитинства обожнюю малювати, люблю спостерігати, як 
змішу�ться фарби, у�ворюючи дивовижні відтінки. 
Мене захоплює, коли звичайний ескіз перетворюється на цікавий 
і яскравий сюжет. Надзвичайно люблю ліпити, особливо 
вигаду�ати казкових істот.
Навчаюся у Київській дитячій школі мистецтв №6 
ім .Г. Л. Жу�овського, де моїми викладачами є Войнова Є. М. і 
Сєверов М.Л. Мрію все своє життя пов’язати із творчістю!

Захарова Алісія
Київська дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г.Л. Жу�овського



Вiнницька Веронiка

Я творча, активна, весела та дружелюбна дитина. З малку мене 
цiкавило та приваблювало мистецтво, тому у 4 роки мама 
записала мене до школи мистецтв, де я навчаюсь зараз. 
З часом  моє захоплення перетворилося на хобi, а зараз це частина 
мого життя. Живопис надихає мене. Мої роботи-це моя ду�а, 
моє бачення прекрасного, почу�тя, емоцiї, враження, прояв любовi 
до всього, що мене оточує.

Полтавська мiська школа мистецтв  
«Мала академiя мистецтв iменi Раїси Кириченко»

Володарка Міні Гран-Прі, серпень 2020.



Привіт. Я - Катя Костюк. Мені 12 років. Я дуже люблю малювати! 
Кожну вільну х�илинку присвячу� малюванню. Навчаюсь 
в Дитячій х�дожній студії ім.Н.Осташинського ПДЮ Печерського 
району м.Києва. Наші заняття дуже цікаві, пізнавальні і веселі. 
Наш педагог Павлина Андріївна Мельниченко навчає нас 
малювати різними тех�іками та декоративному мистецтву, 
знайомить нас з багатьма відомими митцями, з їх�ім життям 
та творами.

костюк катерина
Дитяча х�дожня студія ПДЮ Печерського району м.Києва



Козловський Родіон 

"Мистецтво - це єдине середовище , у якому себе бачу у подальшому 
житті."
Козловський Родіон народився у м.Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 
2004 року. У віці 8 років всту�ив до х�дожнього відділення Школи 
мистецтв №1, до класу викладача вищої категорії Красовської Л.І. 
Зацікавився вивченням історії образотворчого мистецтва. 
Особливими для себе рах�є х�дожників - імпресіоністів, творчість яких 
дуже вплинула на його світогляд та тех�іку живопису.

Школа мистецтв №1, м. Кривий Ріг



Народилася і проживаю в мальовничому селі Скалева на Новоархангельщині. 
З дитинства мистецтво було для мене великим неосяжним захопленням, яке 
стало улюбленим заняттям, а згодом і основною роботою. Закінчила Уманський 
державний педагогічний у�іверситеті ім. П.Тичини. Працюю керівником г��тка 
в Скалівській загальноосвітній школі. Захоплююся творами х�дожників у жанрі 
декоративно-прикладного мистецтва. Використову� в своїх роботах 
матеріали які найменше шкодять довкіллю, створюю авторські тематичні 
витинанки, флористичні картини та об’ємні композиції. Працюю в тех�іці 
г�афіки, пастелі,  олійного живопису та в змішаних тех�іках. 
Найбільшими цінностями вважаю любов до Батьківщини, її багатог�анної 
культу�и і повага до Людини та її праці, незалежно від віку та національності. 
Люблю коли мої роботи приносять радість, усмішку, приємні спогади і емоції. 

Кутецька Олена
Скалівський нвк «ЗШ І-ІІ ст.-ДНЗ» від БДЮТ 

Новоархангельського нвк №2, с. Скалева, Кіровог�адська обл

“Мрії про море папір”, акварель
“Зимовий вечір папір”, г�аш

“Дерево життя. Моє дитинство” 
золоте витинанка,папір,ножиці,ніж

“Гори,ріки,полонини, Рідний край- Це 
Україна” витинанка,папір,ножиці,ніж

“Сонечко сідає” папір, пастель
“Українські традиції витинанка”, 

папір,ножиці,ніж

“Натюрморт з гарбузом” гелева 
ру�ка,папір

“Натюрморт з фізалісом” папір, г�аш



Нестерук Вероніка

Привіт! Мене звати - Нестеру� Вероніка.
Життєрадісна і енергійна, відповідальна. Полюбляю фантазу�ати, 
коли малюю щось не звичайне. Люблю освоювати нові  тех�іки 
і напрямки  живопису. Мрію про те, щоб усі діти світу мали 
можливість розвивати свої творчі здібності і таланти.

МШ " Нетішинська х�дожня школа"
Володарка Міні Гран-Прі, серпень 2020.



Харагай  Наталія Вікторівна,  навчалась в Гадяцькому у�илищі культу�и
ім. І.П. Котляревського на спеціальності «Декоративно-прикладне 
мистецтво» та Су�ському державному педагогічному у�іверситеті 
ім. А.С. Макаренка на факультеті «Мистецтв», спеціальність «Дизайн 
інтер’єру». На даний час займається викладацькою діяльністю в Гадяцькому 
фаховому коледжі культу�и і мистецтв ім. І. П. Котляревського. 
«Мені подобаються всі види мистецтва але найбільше - олійний живопис 
та батік. Використову� зазвичай яскраві кольори, адже саме вони можу�ь 
повною мірою передати настрій та подолати жорстокість і статичність 
зображення, передати стан ду�і та почу�тя. Сюжети робіт абсолютно 
різні: виразні, динамічні, контрастні, спрямовані на те, щоб вразити 
глядача своєю барвистою феєрією» - так вважає автор картин.

Харагай Наталія 
 Гадяцький фаховий коледж культу�и і мистецтв 

ім. І.П. Котляревського

“Ранкові іриси”, олійний живопис, 
золота поталь

“Абрикосовий цвіт”, олійний 
живопис

“Макове поле”, олійний живопис

“Зоряне небо”, олійний живопис, 
золота поталь

“Дівчина з соняшниками”, гарячий 
батік

“Натх�ення”, олійний живопис

“Спокій”, гарячий батік



Lorem ipsum

www.artantre.eu
fest.centr@gmail.com

+38 050 105 15 55


