


Організатори міжнародної виставки рукоділля та творчості 
HANDMADE-Expo –  запрошують всіх творчих людей і 
талановитих дітей взяти участь у конкурсах «Арт Країна» та 
«Арт Країна Kids»! 
 
Конкурс “Арт Країна” та “Арт Країна Kids”, фінальний етап якого 
відбудеться 28 лютого – 3 березня 2018 року в Києві у 
Міжнародному Виставковому Центрі (станція метро 
Лівобережна), це чудова можливість продемонструвати свої 
найкращі роботи гостям виставки і отримати приємні і корисні 
подарунки від партнерів та організаторів конкурсу! 
Гран-прі конкурсу – безкоштовна участь у виставці. 
Приз глядацьких симпатій – персональна виставка. 

Участь у конкурсі безкоштовна. Роботи приймаються у наступних категоріях: 
Арт-Країна Вишивка. Вишиті картини, вироби – вишивка нитками, стрічками, бісером в 
новаторській авторській техніці або розробці. 
Арт-Країна Декор. Декорування, декупаж, живопис, вироби з паперу, металу, кераміка, скляні 
вироби, скрапбукінг, різьба по дереву, ковальство, печворк, іграшки, ляльки ручної роботи, 
флористика. 
Арт-Країна Аксесуари. Авторські сумки, аксесуари ручної роботи, валяння, бісероплетіння, 
кераміка, розпис і т. д. 
Арт-Країна Ляльки. Текстильні, воскові, глиняні, керамічні, дерев’яні, механічні, плетені, 
солом’яні, етнографічні, з нетрадиційних матеріалів і т. д. 
Арт-Країна Kids. Авторські роботи, виконані дітьми віком від 6 до 15 років. 



Участь у конкурсі безкоштовна. Попередньо проводиться 
відбір робіт. Відправляйте фотографії робіт на адресу 
ArtKraina2006@gmail.com до 19 лютого з: 
- уточненням розділу конкурсу та наступною інформацією:  
- ім’я автора (якщо це дитяча робота - вік автора); 
- контактний телефон; 
- назва роботи, рік її створення, використані техніки і 
матеріали; 
- розміри (вертикальний, горизонтальний) роботи; 
- назва, адреса організації (колективу, школи творчості і 
т.д.), якщо Ви представляєте таку організацію. 
Після відповіді-підтвердження Вашої участі у півфіналі конкурсу, якщо дане рішення 
буде ухвалено оргкомітетом конкурсу, Ви надаєте нам оригінали своїх робіт до 22 
лютого 2017 року. 
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До участі у конкурсі допускається не більше ніж 2-3 
роботи одного автора. Ви можете подати роботи поза 
конкурсом для демонстрації на виставці.  
 
Вартість позаконкурсної участі*: 
Полиця у вітрині - 400 грн.; 
                верхня полиця - 200 грн. 
 
Панель  для підвісу робіт  - 400 грн.; 
 2 панелі – 700 грн. 

* Під позаконкурсною участю мається на увазі: 
- демонстрація робіт без їх продажу  під час виставки; 
- автор не може знаходитись біля вітрин чи панелей з позаконкурсними роботами з 
метою продажу своїх робіт. Зацікавлені відвідувачі зможуть зв’язатись з Вами по 
телефону, який буде вказаний у підписах до робіт;  
- повернення автору робіт та продаж виробів, що демонструються, може відбутися 
тільки після закінчення та демонтажу виставки; 
- право оформлення та підвісу робіт, що беруть участь у позаконкурсній 
демонстрації, належить автору.  Якщо автор не має змоги оформити вітрину чи 
панель, організатор залишає за собою можливість самостійного розміщення робіт.   
 
 



Журі конкурсу «Арт Країна» та «Арт Країна Kids»: 
Ольга Марино – голова журі. Заслужений діяч мистецтв України, Член 
Національної спілки художників і Національної спілки дизайнерів України. 
Іван Балибердін – голова секції декоративно-прикладного мистецтва НСХУ, 
член спілок НСХУ та НСДУ. 
Галина Дюговська – член НСХУ та НСДУ, Національної спілки журналістів 
України. 
Галина Істоміна – кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник 
Інституту Мистецтвознавства, Фольклористики та Етнології ім. 
М.Т.Рильського НАН України, член НСХУ. 
Анжеліка Рудницька — українська співачка, телеведуча, художниця, 
науковець, громадський діяч, волонтер, президент мистецької агенції 
«Територія А», президент Фонду відродження культурного середовища 
Києва, член Громадського фонду Святого Андрія Первозванного, заслужена 
артистка України, член Національної спілки журналістів України, член 
Національної спілки художників України, голова Наглядової ради 
Національного конкурсу «Благодійна Україна». З 2017 року – радник 
Міністра культури України. 

 
Організатори конкурсу: 
Промоушн-центр “Український подіум” 
Конкурс «Арт Країна» та «Арт Країна Kids» відбувається в рамках виставки HANDMADE-Expo 
 
Із запитаннями щодо участі у конкурсі просимо Вас звертатися за телефонами: 
050 351-27-11, 093 387-70-41 
E-mail: ArtKraina2006@gmail.com  
www.handmade-expo.com.ua  
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