Підсумки студентської конференції з ленд-арту 23.04.2017

19 квітня 2017 року в ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного
університету імені А.С.Макаренка відбулась студентська науково-практична
конференція з ленд-арту. Організатором конференції стала кафедра образотворчого
мистецтва, теорії, історії музики та художньої (завкафедри доктор мистецтвознавства,
професор Зав’ялова О.К.). Безпосередню підготовку та проведення конференції
здійснила старший викладач секції образотворчого мистецтва Кохан Н.М.

Проведена конференція – перший студентський науковий захід, присвячений мистецтву
ленд-арту. Його основною метою було показати можливості та професійні навички
майбутніх фахівців щодо художнього перетворення навколишнього середовища.

Програма конференції складалась з двох частин. У першій студенти виступили з
коротким оглядом творчості деяких відомих художників ленд-арту. Всі вони були
насичені інформаційно, ілюстративно і емоційно:
1. Котелевець Ірина доповіла про Майкла Хейзера;
2. Карпенко Тетяна про зоряну вісь Чарльза Росса;
3. Карпец Анастасія про Христо Явашева и Жан-Клода де Жийебон;
4. Кудиненко Марія проДжеймса Таррела та Кратера Родена;
5. Майборода Марина, Сміян Марина та Шелудько Катерина про Кріса Друрі;
6. Підопригода Ірина про Йозефа Бойса (7000 дубів).
Друга частина конференції – практична, де студенти виступали саме як автори
проектів. Було представлено та теоретично обгрунтовано 25 проектів студентів I-V
курсів секції образотворчого мистецтва. Дуже різноманітною виявилась тематика.
Особливий інтерес виклакали роботи, які були спрямовані на облаштування території
СумДПУ імені Макаренка та певних ділянок нашого міста й області.
Важливо, що цей досвід, не тільки розширює кругозір і дозволяє напрацювати нові
професійні якості, але й передбачає подальше обговорення, розвиток варіантів, а також
реальне втілення студентських проектів в просторі. Так, видається доцільним
оприлюднити роботи студентів Редя О., Карпець О., Востоцької К., Котелевець І.,
Карпенко Т., Карпець А., Кудиненко М., Майбороди М., Сміян М., Семикаш М., що мали
на меті прикрашення об’єктами ленд-арту території нашого університету, а також внести
пропозиції щодо їх реалізації.
Можливість практичного втілення представлених проектів засвідчує актуальність і
своєчасність наукового заходу й надає підстави для подальшого підвищення його статусу
до рівню всеукраїнської студентської конференції.

Доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва,
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теорії історії музики та художньої культури
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