Другий щорічний конкурс 
великодньої листівки.

Олена Львівна Кульчицька (1877-1967) - визначна українська художниця першої половини ХХ століття, творчість якої становить цілу епоху в національному мистецтві нового часу. Олена Кульчицька - митець універсального обдарування, залишила помітний слід у малярстві, станковій та прикладній графіці, декоративно-ужитковому мистецтві, була громадською діячкою, педагогом, вченим -етнографом. Широке визнання здобула насамперед як графік, зокрема великою популярністю користувались її книжкові ілюстрації, різдвяні та великодні листівки. У них художниця майстерно поєднувала жанрові сцени, де відтворено народні звичаї та обряди, і орнаментально-декоративні композиції, проектовані на зразках народного мистецтва. Святкові листівки О.Кульчицької і зараз залишаються кращими зразками цього жанру.
Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької (відділ Національного музею у Львові ім. А.Шептицького) оголошує Другий щорічний конкурс на кращу великодню листівку.

Умови конкурсу.

·	До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, студенти мистецьких закладів усіх рівнів акредитації та молоді митці.
·	Вік учасників від 6 до 20 років у вікових категоріях: 6-9 років; 10-13 років; 14-16 років; 17-20 років.
·	На конкурс приймаються авторські великодні листівки, виконані у будь-якій техніці. Розміри творів 10,5х 14,8 см.; 9х14 см.
·	Для того, щоб прийняти участь у конкурсі, учасник повинен відвідати Художньо-меморіальний музей О.Кульчицької. 
·	Учасник конкурсу має подати стислу інформацію про себе: ім, прізвище, дата народження, місце навчання або інформація про отриману освіту, участь у мистецьких проектах, виставках, конкурсах, пленерах тощо. Обов,язково подати свій контактний телефон.
·	В рамках конкурсу для учасників будуть проводитись майстер-класи із виготовлення художньої листівки різними техніками кольорового друку. Заняття проводяться для груп 8-10 осіб за попереднім записом (за 2 дні). Матеріали для майстер-класів надає музей.
·	Конкурсні роботи будуть розглянуті журі. Переможців конкурсу будуть визначати у кожній віковій категорії. За підсумками конкурсу у виставкових залах ХММ О.Кульчицької буде влаштована виставка робіт переможців та учасників конкурсу.
Термін подання робіт на конкурс до 11 квітня 2013 року за адресою :
ХММ О.Кульчицької, вулиця Листопадового Чину,7. Інформація за тел. 261-07-06. Музей працює щодня з 10.00 до 18.00, окрім п,ятниці і суботи.





