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З 4 по 6 травня 2012 року в Івано-Франківську відбудеться традиційний фестиваль
"Свято ковалів".

  

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ «СВЯТО КОВАЛІВ - 2012»

  

4 травня 2012р.                                                            м. Івано-Франківськ

  

9.00 - 18.00 –  майдан  Шептицького  та  площа  Бастіон  біля    кафе «Наукове»(вул.
Низова, 3б).

  

 ● Реєстрація гостей та учасників. 

  

●  Демонстрація ковальської праці та ярмарок кованих речей, виготовлення  ковалями
України та іноземними гостями пам’ятного знаку «З глибини  віків». Ковалям
пропонується виконати дзвоник розміром 8-15 см або  нанести текстуру на заготовку
розміром 10Х10 см та товщиною 1см на тему  «З глибини віків» .

  

● Майстерність демонструватимуть ковалі з  Австрії, Бельгії, Італії, Німеччини, Росії,
Польщі, США,  Фінляндії,Чехії,Швеції та з інших країн.

  

10.00 - Відкриття виставки «Ковальське сузір’я», Обласний художній музей, майдан
Шептицького.

  

11.00 - Урочисте відкриття  фестивалю «Свято ковалів - 2012».

  

 1 / 3



Міжнародний фестиваль Свято ковалів 2012 в Івано-Франківську. Програма

11.30  - Урочисте відкриття виготовленої в 2011 р. композиції «Арка на честь  350-річчя
Івано-Франківська», майдан Шептицького - вул. Низова.

  

18.00 – Конференції-презентації ковалів (Готель «Надія», вул..Незалежності, 67).

  

Виступатимуть:

  

- Хайнер Цимерман (Німеччина). Лейтмотив (про мою роботу).

  

- Рогер Лунд (Швеція). Промислове ковальство (відео).

  

- Богдан Попов (Закарпаття). «Легке ковальство.   Поєднання  екології та ковальства в
одно ціле».

    

5 травня 2012р. 

  

9.00 – 17.00  – Майдан Шептицького та площа Бастіон біля кафе «Наукове» (вул. Низова,
 3б). Демонстрація  ковальської праці та ярмарок кованих речей,  виготовлення ковалями
України та іноземними гостями пам’ятного знаку «З  глибини віків». 

  

10.00 -12.00 -  Богдан Попов (Закарпаття).  « Ковальске наварювання сталевих лез на 
інструменти».

    

12.00 –14.00  - лекція Хайнера Циммермана "Ковальська справа: Благословення чи 
прокляття" Критична презентація про те, як суспільство бачить нас  (ковалів) і як ми
повинні покращити цей імідж. (галерея «Бастіон»).
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18.00 – вечірка  «Ковальська кухня», вхід за запрошеннями**.

    

6 травня 2012р. 

  

10.00 –  Відкриття 11 міжнародної виставки «Орнаментальне ковальство», галерея
«Бастіон».

  

Нагородження номінантів виставки та відзнака кращих робіт фестивалю. Завершення
фестивалю.

Повний календар фестивалів та інших культурно-мистецьких заходів на 2012 рік можна
переглянути тут. 
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