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«Київські мотиви. Адреси і адресати»
Виставка оригінальних поштових листівок
кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.
5 липня 2018 р.
У сучасному інформатизованому світі обмін каліграфічними текстами мав би
відійти у небуття. Проте і зараз можна зустріти ентузіастів, котрі знаходять у цій
формі спілкування особливу «родзинку». Традиція надсилати листівки жива і досі.
Саме тому комунікативний феномен кінця ХІХ ст. – поштова листівка – є не лише
важливим засобом кореспонденції, а й твором мистецтва, цінним історичним
джерелом, і надихнула нас на створення нового виставкового проекту.
5 липня 2018 р. о 16:00 годині у Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України спільно з Вишгородським історикокультурним заповідником відбудеться урочисте відкриття унікальної виставки –
«Київські мотиви. Адреси і адресати». Виставка оригінальних поштових
листівок кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.».
Гості, що завітають на виставку, отримають унікальну нагоду побачити
рідкісні листівки та музейні предмети з фондів найбільшого в Європі архіву
документів особового походження Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України, Вишгородського історико-культурного заповідника,
приватних зібрань колекціонера, медальєра, мецената Дмитра Піркла та наукового
співробітника Вишгородського історико-культурного заповідника Василя
Михальчука.
Крізь призму видових поштових карток та циклу гравюр українського
графіка, народного художника України, члена Спілки журналістів України, члена
Спілки художників України Миколи Стратілата втрачені, але не забуті архітектурні
перлини Києва та Київщини дають можливість не лише отримати уявлення, як
виглядали міста у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., а й доторкнутись до «живої»
історії, зануритись в атмосферу тогочасного буття, побачити, якими були, зокрема,
легендарна Десятинна церква чи Історичне Межигір’я. Яскравим акцентом стане
експозиція старовинних самоварів та одягу кінця ХІХ – початку ХХ ст., що
відображає традиції, котрі домінували у побуті жителів Київського Полісся.
Вагомим доповненням стануть оригінали унікальних старовинних географічних
карт, на яких позначено не лише Київ, а й довколишні міста, одне з яких –
Вишгород.
Окрасою проекту стануть унікальні експонати Музею історії моди Марини
Іванової, які занурять у неповторну атмосферу кінця ХІХ початку ХХ ст.
У рамках відкриття виставки відбудеться презентація нової книги видавництва
«Мистецтво» «Київ столітньої давнини» Д. Малакова та А. Прибєги.

Це альбом-гід, проілюстрований старовинними листівками Києва і населених
місцевостей Київської губернії.
У рамках заходу запланована низка цікавих зустрічей, лекцій, презентацій, до
участі в яких запрошені науковці, колекціонери, знакові особистості.
До участі в заході запрошені: керівництво та відповідальні працівники
Державної архівної служби України, Київської міської державної адміністрації,
Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, представники
наукових установ, директори державних архівних установ, громадськості та ЗМІ.
Зробіть своє літо цікавим разом з нами!
Мандруємо історичною Київщиною разом!

Акредитація ЗМІ 0972494411

Режим відвідування виставки
Понеділок – п’ятниця 10:00-16:00
(крім суботи та неділі)

Вхід вільний

Адреса ЦДАМЛМ України:
вул. Володимирська, 22-а,
територія
Національного
заповідника
«Софія Київська» (Центральний вхід).
Для отримання детальнішої інформації та
замовлення екскурсій, будь ласка,
звертайтеся за тел.:
+380 44 2784481;
0505076600

