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Прив�т! Мене звати Валер�я, � я студентка
4 курсу Інституту Журнал�стики. 
Якщо ти вже знаєш, яка тематична
спец�ал�зац�я тоб� ц�кав�ша,
навряд чи я зможу тебе переконати)
Але може, ти ще не визначився � нер�шуче
розпитуєш старшокурсник�в про дисципл�ни
та викладач�в. 
Тод� дозволь мен� допомогти тоб�? 



Я не стану розпов�дати тоб� про те, що тоб�
доведеться робити, зн�мати та читати протягом
наступних трьох рок�в 

Я хочу под�литися з тобою тим, що ти отримаєш за
три роки навчання на мистецтв�
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THINK ABOUT
IT

Поки м�жнародники заучують
прем'єрм�н�стр�в ус�х країн св�ту, а
правовики штуд�юють законодавство, ти
дивишся ф�льми, в�дв�дуєш виставки,
насолоджуєшся життям та витворами
мистецтва.
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Переваги 

1 В�дв�дування музеїв,
виставок, галерей

2 Твоя навчальна група -
колектив однодумц�в

3 Здатн�сть розкрити св�й
потенц�ал 

4 Можлив�сть бути собою
щосекунди
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Недол�ки

1 Доведеться багато ходити,
анал�зувати та обговорювати

2 З'явиться звичка звертати
увагу на др�бниц�

3
Мистецтво деяким чином
перетинається з ф�лософ�єю,
тож готуйся до думок про
в�чн�сть Всесв�ту та
плинн�сть нашого �снування

4
Станеш т�єю людиною у
компан�ї, яка "А ось Дал�
вважав..."



Якщо мені не вдалося тебе залякати, то...

...давай розповім про той світ, який відкриється тобі
 під час вивчення мистецьких дисциплін
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Св�т, у якому
сенс�в ст�льки,

ск�льки й людей
у св�т�

Хаос

Сюр

Аван
гард

Бог

Люди
на

Космос
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Як� асоц�ац�ї у тебе викликає
слово "мистецтво"?
Скор�ш за все, це буде щось типу "краса, естетика, насолода". 
Але мистецтво не завжди буває приємним оку. Незважаючи нав�ть
на те, що "краса" та "естетика" - поняття дуже в�дносн�.
Мистецтво, особливо сучасне, має на мет� змусити нас замислитися,
зачепити т� струн� нашої душ�, про як� ми й сам� �нод� не знаємо.
Мистецтво висв�тлює проблеми. Привертає до них увагу. Викликає
емоц�ї. Р�зн�. Страх, огиду, розгублен�сть, посм�шку, нерозум�ння. 



Фотовиставка авторів-
аматорів у галереї "BURSA"

(Контрактова площа)



Мистецтво п�дсв�чує св�т, у якому
ми живемо. Який ми творимо
щодня своїми д�ями та
безд�яльн�стю. Св�т, який травмує
нас ус�х � кожного окремо. 

Деяк� картини, �нсталяц�ї,
перформанси доводили мене до
пан�ки та �стерики. А вони просто
нагадували про те, що колись
в�дбувалося у моєму житт�.



Буває інше мистецтво. Мистецтво польоту 
фантазії, мрії та трохи психоделіки. Воно, 
як на мене, найкраще підходить для 
роздумів про сенси.

Приватна виставка психоделічних робіт 
Галерея "White&Black"





Також не часто випадає нагода подивитися
найкращі фотознімки:

Коли ще б�лочка дасть вам п`ятюню?)

Фотовиставка газети "День"



Іноді сучасне мистецтво дає можливість 
по-новому поглянути на ніби вже знайоме:

 

Виставка Шевченк�вської "Катерини"
"The NAKEDROOM"



А також за допомогою мистецтва 
можна ознайомитися з іншою культурою

Роботи Ендрю Джонса
(має �нд�йське походження)



Насправд�, я п�шла на мистецтво не для
того, щоб в�др�зняти Моне в�д Мане чи
експертно оц�нювати спос�б нанесення

мазк�в на картин� неореал�ст�в.

Я п�шла вчитися на мистецьку журнал�стику, щоб навчитися пом�чати красу.
Інколи неочевидну, часом дуже приховану. Шукати сенси навкруги. А заразом,
згодом, � в соб�. Сприймати не�деальност�, недол�ки не як дефект, а як
особлив�сть. Як те, що робить мене - мною. 
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Дякую за увагу!
Спод�ваюсь, ви не розчаруєтесь.
Ну, а якщо � розчаруєтесь...


