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Анотація 

У статті висвітлено напрями діяльності регіонального центру сучасного мистецтва «Арт-Шик» як 

важливого культурного осередку Вінниччини. 
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Abstract  

The article highlights the directions of activity of the regional center of contemporary art «Art-Shyk» as an important 

cultural center of Vinnytsia region. 
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Вступ 

Сьогодні в українській культурі набувають актуальності питання функціонування закладів 

культури, діяльність яких спрямованана популяризацію найкращих зразків вітчизняного і 

зарубіжного мистецтва. До таких належить регіональний центр сучасного мистецтва «Арт-Шик». 

Попри те, що цей заклад є важливим культурним осередком Вінниччини, на сьогодні діяльність 

центру «Арт-Шик» залишається майже недослідженою. 

Мета статті – розкриття особливостей діяльності регіонального центру сучасного мистецтва 

«Арт-Шик» як важливого культурного осередку Вінниччини. 

Результати дослідження 

Регіональний центр сучасного мистецтва «Арт-Шик» було відкрито у 1996 р. за ініціативи 

Людмили Бушинської. Мета діяльності центру «Арт-Шик» - популяризація творів сучасного 

українського і зарубіжного мистецтва. Заклад здійснює широку науково-дослідницьку, виставкову, 

освітню роботу [1]. 

За час діяльності у центрі «Арт-Шик» відбулося понад 200 персональних та групових 

виставок, проектів і акцій. Тут були представлені твори відомих українських художників і 

талановитих місцевих митців. Серед них – Є. Гапчинська, Л. Гринюк, В. Козюк, В. Оврах, 

В. Сидоренко, І. Ященко та інші. 

Вагоме місце в діяльності центру «Арт-Шик»займаємузично-просвітницька робота. Так, із 

2010 р. у закладі стартував проєкт «Музичні вечори», спрямований на ознайомлення відвідувачів зі 

зразками класичної музики і творами сучасних композиторів. В межахпроєкту відбуваються виступи 

відомих українських та зарубіжних колективів і виконавців. Серед них - український гурт «Зіра», 

який, використовуючи інструментинародів Близького Сходу та Індії уд, ситар, бамбукову флейту, 

сяку хаті, ксяо, пімак, дарбуку, джамбей, гітару, виконав етнічну музику різних народів.Відомий 

голландський кларнетист Мішель Маранга виконував твори різних стилів, жанрів і епох – класичну 

музику, джаз, авангард. Піаніст-віртуозі один із найяскравіших українських 

композиторів-неокласиків Єгор Грушин виконував власні твори.Упродовжостанніх років рамках 

проекту «Музичні вечори» відбулося понад 150 концертів і вистав. 

У центрі «Арт-Шик» відбувається проведення цілої низки культурно-мистецьких заходів. Так, 

заклад проводить щорічні виставки творчості дітей з особливими потребами разом із Вінницьким 

міським центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді.Проведено Всеукраїнський пісенний 

фестиваль-конкурс «Золотий птах» для дітей та молоді з обмеженими можливостями. Даний проект 

має на меті створити платформу для реалізації пісенних талантів дітей та молоді з фізичними 



обмеженнями, сприяти їх самоствердженню та інтеграції в суспільство, звернути увагу громадськості 

до проблем дітей та молоді з особливими потребами[2]. 

Важливою складовою діяльності центру «Арт-Шик»є проведення майстер-класів з 

писанкарства, виготовлення новорічних іграшок в етностилі, ресайклінгу та художнього оформлення 

кераміки і скла в техніці мармурування[3]. Для містян у центрі «Арт-Шик» читаються лекції з теорії 

мистецтва, відбуваються зустрічі з відомими художниками, музикантами, поетами та іншими 

митцями. Це сприяє збагаченню і поглибленню художнього досвіду відвідувачів та залученню їх до 

культурно-мистецьких цінностей. 

Висновки 

Таким чином, центр «Арт-Шик» є важливим культурно-мистецьким осередком Вінниччини, 

де здійснюєтьсяширока науково-дослідницька, виставкова, освітня робота. Діяльність цього закладу 

сприяє популяризації та розвитку мистецтва і залученню до культурних надбань широких кіл 

громадськості. 
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