ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Туристическо дружество
„Трпезица - 1902“ започват проекта на 18.06.2018 г. за 8 поредна
Младежка скулптурна колония – Проект - „Скулптура, деца, природа,
здраве”
Благодарение на активното сътрудничество и последователна
съвместна дейност в последните години между ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ и Туристическо дружество „Трапезица-1902” в името на
развитието на младежкото изкуство, стимулиране и поощряване на
публичните творчески изяви на младите скулптори от Великотърновския
университет резултатите, качеството на творбите от ежегодно
организиращата се младежка скулптурна колония поддържат и повишават
високото си ниво. Налице е устойчивост и прогрес по отношение на
творческите резултати, организацията и обществения интерес.
В
последните 7 години благодарение на талантливата творческа дейност на
младите скулптори от Великотърновския университет и активната,
последователна работа на Туристическо дружество „Трапезица-1902”,
подкрепена от Община Велико Търново, парк „Ксилифор се превърна в
любимо място за отдих сред природата и изкуството. Паркът вече е
скулптурна галерия на открито събрала интересни пластични решения с
чисто естетически, функционален и декоративно – приложен характер.
Паркът привлича все повече посетители, а много от тях избират да
достигнат до него пеша, разхождайки се сред природата. Проект
„Скулптура, деца, природа, здраве” ще продължи поставеното в
предишния проект „Светът на приказките в скулптура”
начало на
една творческа намеса в друга определена зона по пешеходната алея от кв.
„Асенов” до парк „Ксилифор”. Този проект е насочен отново към децата с
фокус природата и движението като фактори за тяхното здраве и
пълноценно развитие. Този проект ще провокира децата да излязат навън
заедно в реалното пространство сред природата, да се движат, спортуват,
да растат здрави. Младите скулптури ще имат задача жанрово близка до
тази от проекта през 2016 г. „Паркова скулптура и функция”, като този
път неповторимия дизайн и функционалността на артистичните
скулптурни решения ще е насочен към активно забавление, игра, спорт за
децата. Предвижда се създаване на 7 сравнително мащабни развлекателни
съоражения с пластично, скулптурна визия и функция за игра, забавление
и спорт. Проектът е адресиран към децата, учениците и техтите родители,
но ще бъде интересен за най – широка група граждани. Проектът отново
кани за разходка сред природата, движение и здравословен живот.
Проектът ще изследва интереса на гражданите и значението на тези арт –
обекти със спортно – развлекателна функция в естетизацията на парковата
и градската среда и значението им за здравословния живот на децата.
Великотърновският университет има сериозни традиции и успехи, в

обучението по скулптура. Проблемите на художествения синтез и
естетизацията на градската среда са заложени в учебните програми и в
този смисъл проектът ще бъде много полезен за самия учебен процес по
скулптура. Предвижда се Младежка скулптурна колония – Ксилифор
2018, да се проведе от 18 до 24.06.2018 г. с 12 участника на възраст до
35 г. Участниците всяка гдина работят по различен , като тема,
пластични проблеми и цели, проект. В определен период от време
Туристически учебен център „Момина крепост”, чрез проекта събира за
съвместна работа и творческо общуване изявени млади скулптори и
студенти, които ще създават интересни, артистични, пространствени
обекти от дърво, камък и др. материали с функционален характер за
паркова и градска среда. Основен материал на този проект ще бъде
дървото, а помощни материали - камък и метал.

