ПАРТНЕРИ
Грантодавець — державна установа, створена
у 2017 році, з метою сприяння розвитку
національної
культури
та
мистецтва,
забезпечення сприятливих умов для розвитку
інтелектуального та духовного потенціалу
особистості і суспільства, широкого доступу
до
національного
культурного
надбання,
підтримки культурного розмаїття та інтеграції
української культури у світовий простір.

ТОВ «В-АРТ»
V-Art - платформа для демонстрації, продажу
та колекціонування цифрового мистецтва.
Здійснює
організаційну,
координаційну,
технічну, комунікаційну, дослідницьку та
інформаційну підтримку проекту.

ГО «МИСТЕЦЬКА
РЕЗИДЕНЦІЯ КАРБОН»
Забезпечує
мистецьку
частину
проекту,
організує та проводить серію освітніх подій
для митців нових медіа, формує мистецьку
групу проекту, здійснює кураторську роботу.

ТОВ «М-АСИСТЕНТ»
Забезпечує комунікацію із закладами охорони здоров’я, здійснює
оцінку та контроль впливу арт-терапії, відбирає найбільш
оптимальний контент.

ГО «ВИКОНАВЦІ
АКАДЕМІЧНОЇ МУЗИКИ «АКАДЕМУС»
Забезпечує музичну частину пропонованого проекту, а саме: вибір
творів, їх аранжування, створення нової музики спеціально для
проєкту, комунікація з іншими музикантами та художниками.

ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
ЗА ПІДТРИМКИ

DIGITAL ART THERAPY STUDIO
Крос-секторальний проект, який вперше поєднує цифрове
мистецтво з класичною українською музикою задля досягнення
арт-терапевтичного ефекту,
діджиталізації арт-терапії
та створення інноваційного напряму на стику візуального
та аудіального мистецтва.
Результатом проекту постане продукт світового рівня у
вигляді унікальної серії цифрових робіт, створених у
рамках онлайн резиденції за участі провідних українських
фахівців, митців та музикантів, а також його безпосередня
імплементація у медичних закладах, презентація, віртуальна
виставка робіт та практичне керівництво.

Анастасія Глєбова
Координаторка проекту
СEO та співзасновниця V-Art

Ідея створити крос-секторальний проект на стику цифрового мистецтва
і медицини з’явилася у команди V-Art ще на початку 2020 року, і
завдяки новій програмі Українського культурного фонду «Культура
плюс» нам вдалося знайти підтримку настільки амбітної цілі.
Отримані в результаті мистецькі проекти перевершили навіть мої
очікування - аудіальне різноманіття української класичної музики
і створені для проекту композиції гармонійно поєднуються із
багатогранними цифровими творами митців.
Проект Digital Art Therapy studio є початком нового поля
для досліджень у галузі арт-терапії. Впевнена, що це поле
розширюватиметься та заглиблюватиметься, а сам проект матиме життя
у десятках медичних установ та розкриє нові галузі застосування
цифрового мистецтва.

Анна Сагалова
Кураторка музичного напряму проекту
Заслужена артистка України

Я з великим задоволенням взяла участь у проекті Digital Art Therapy
studio та переконана у його соціальній значимості. Впевнена,
що цим проектом вдасться привернути увагу широкого загалу до
цілющої сили музики. Це був унікальний досвід колаборації двох
різних «світів», музикантів та художників – кожен з яких мав своє
бачення, вносив свій досвід задля розв’язання актуальних проблем.
Однією з визначних рис проекту стало різноманіття музики, що
в ньому використовувалася: це були оригінальні твори, твори в
обробці та музика, спеціально написана для Digital Art Therapy
studio. Також дуже важливим є звучання саме української класичної
музики – адже наші закордонні партнери змогли почути якісний
український культурний продукт. Маю щиру надію, що ідея взаємодії
медицини та різних видів мистецтва отримає свій подальший розвиток
на користь українській та світовій спільноті.

Олександра Халепа
Кураторка арт-напряму проекту
Засновниця арт-резиденції Карбон,
кураторка спільноти Carbon Community

В проекті Digital Art Therapy studio Олександра координує роботу
митців, що працюють з мистецтвом нових медіа. Об’єднуюча мета
проектів – створити спільну роботу, синтезуючи аудіовізуальні
арт-практики в терапевтичний досвід.
Власне мене спонукала до участі в проекті саме ідея поєднати арттерапію, діджитал мистецтво та класичну музику. Виникло бажання
зрозуміти, яким чином можна сприяти поліпшенню стану людей,
які переживають особливий психологічний досвід, інструментами
медіа-арту і класичної музики та отримати результат колективного
дослідження.
В рамках проекту ми зібрали 15 митців, що працюють в техніках
віджеїнгу, відео-арту, аудіовізуальних перформансів, інтерактивних
інсталяцій, створення віртуальних світів, створюють роботи у
віртуальній та доповненій реальностях та поєднують в мистецькій
практиці технології штучного інтелекту. Об’єднавши музикантів та
митців в команди, ми отримали 25 аудіовізуальних творів, 4 з них
індивідуальні проекти, решта – командні.
Робота над проектами тривала більше двох з половиною місяців у
віддаленому форматі. В даних умовах творчий процес відбувався
у вигляді індивідуального мистецького дослідження з подальшим
узгодженням та формуванням загальної концепції кожного з творів
на командних зустрічах в онлайн-форматі. Митці, надихаючись
темою проекту та музикою колег-музикантів, прагнули створити
візуальний досвід, оповитий власними переживаннями одночасно
моделюючи стан потенційного відвідувача.
Вплив робіт на глядача потребує додаткового дослідження та
розгляду спеціалістів в галузі психотерапії. Роботи об’єднані
загальними емоційними ефектами, такі як заспокоєння, гармонія
та споглядання. Маю надію, що проект Digital Art therapy Studio
продовжиться та перевтілиться в цікаву мистецьку практику.

Наталія Куфтерина
Кураторка медичного напряму проекту

Я з великим задоволенням взяла участь у проекті Digital Art Therapy
studio та переконана у його соціальній значимості. Впевнена, що цим
проектом вдасться привернути увагу широкого загалу до цілющої сили
музики. Це був унікальний досвід колаборації двох різних «світів»,
музикантів та художників – кожен з яких мав своє бачення, вносив
свій досвід задля розв’язання актуальних проблем.
Однією з визначних рис проекту стало різноманіття музики, що
в ньому використовувалася: це були оригінальні твори, твори в
обробці та музика, спеціально написана для Digital Art Therapy
studio. Також дуже важливим є звучання саме української класичної
музики – адже наші закордонні партнери змогли почути якісний
український культурний продукт. Маю щиру надію, що ідея взаємодії
медицини та різних видів мистецтва отримає свій подальший розвиток
на користь українській та світовій спільноті.

Володимир Коростій
Доктор медичних наук,
психіатр, керівник Української
психосоціальної організації.
Залучений експерт проекту

Шановні друзі, у вас в руках зараз ключ до чарівного світу
цифрового мистецтва. Достатньо відсканувати QR-код і лінк приведе
вас до платформи, на якій розміщені цифрові арт-терапевтичні
роботи українського проекту «Digital Art therapy studio». До речі,
унікального, першого у світі цифрового арт-терапевтичного проекту.  
Дозвольте пояснити, як це працює.
Це арт-терапія «низької інтенсивності», тобто проходить без участі
психотерапевта, ви самі підбираєте серед контенту ті роботи, які
підходять до ваших потреб, психічного стану, настрою. Якщо ви є
пацієнтом, лікар допоможе вам своїми рекомендаціями.
Усі композиції є унікальними і по-різному впливають на емоційний
стан, стимулююче чи заспокійливо, мінорно чи мажорно… Але в будьякому разі це допоможе швидко відновити сили, відволіктися від болю
чи то нав’язливих думок. Спробуйте!
Знайдіть зручне місце і розпочинайте знайомство з цифровою арттерапією. І обов’язково залиште свої відгуки після перегляду кожної
композиції, ваш зворотній зв’язок стане рекомендацією для інших
людей, щоб швидко знайти потрібний настрій.
Впевнений, що проект «Digital Art therapy studio» скоро стане
всесвітньо відомим, нашою українською гордістю в еру цифрового
мистецтва, яка розпочинається на наших очах.
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ПОНЯТТЯ,
МЕТА І ЗАВДАННЯ
АРТ-ТЕРАПІЇ
Арт-терапія — це вид психотерапії та психологічної корекції,
заснований на мистецтві та творчості. Головним механізмом
корекційного впливу арт-терапії є механізм сублімації, з точки
зору класичного психоаналізу.
Спочатку арт-терапія виникла в контексті теоретичних ідей 3. Фрейда
і К. Юнга. На думку К. Юнга, мистецтво, в значній мірі, процес
індивідуалізації саморозвитку особистості на основі встановлення
зрілого балансу між несвідомим і свідомим «Я».
Надалі вона набувала більш широкої концептуальної бази, включаючи
гуманістичні моделі розвитку особистості К. Роджерса і А. Маслоу.
А сам термін був вперше використаний Андріаном Хілом при описі
своєї роботи та незабаром отримав широке поширення. Під час
лікування від туберкульозу в санаторії Мідхарст у 1938 році,
Адріан Хілл, малюючи довколишні об’єкти, виявив, що малюнок
допомагає його одужанню. В наступному році арт-терапія була
введена в санаторії. Хілл був запрошений викладати малюнок і
живопис іншим пацієнтам, багато з яких були поранені солдати,
що повернулися з війни. Хілл виявив, що практика мистецтва не
тільки допомагає пацієнтам відволіктися від їх хвороби або
травми, але і допомагає звільнити їх від психічного розладу за
допомогою малюнка. У 1942 році Хілл вперше використав термін
арт-терапія і в 1945 році опублікував свої ідеї в художній
книзі «Мистецтво проти хвороб». Пізніше він став президентом
Британської асоціації арт-терапевтів.
Основна мета арт-терапії полягає в гармонізації
особистості через самовираження і самопізнання.

розвитку
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ЗАВДАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ:
•

Діагностика

•

Психокорекція

•

Психопрофілактика

•

Реабілітація

•

Лікування

•

Зцілення

•

Укріплення здоров’я і вектора здоров’я

•

Розвиток

БЕЗПОСЕРЕДНІ ЗАВДАННЯ:
•

Вираження почуттів

•

Розкриття творчого потенціалу

•

Включення в індивідуальну творчу діяльність,
виховання творчої особистості

•

Розвиток навичок включення в колективну діяльність

МЕТОДИ ПСИХОТЕРАПІЇ:
Специфічні:
позбавити від фобій, допомогти при псіхичніх розладах.
Загальні:
допомогти людині змінити своє життя, стати довірливим і відкритим,
а також створити стабільні емоційні сексуальні стосунки.
Арт-терапія - метод психотерапії, що використовується для
лікування і психокорекції за допомогою художніх прийомів (таких
як: малювання, ліплення, музика, фотографія, кінофільми, книги,
акторська майстерність і багато іншого).

ВИДИ АРТ-ТЕРАПІЇ, ВИКОРИСТАНІ У ПРОЕКТІ
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•

Ізотерапія (мандалотерапія, спонтанний живопис
та графіка, та ін.)

•

Музикотерапія
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Ізотерапія - використання прийомів графіки, живопису. Це заняття
з пацієнтом, в основу яких покладені різні методи образотворчого
мистецтва. Його відносять до найбільш поширених способів арттерапії.
Ізотерапія,
як
метод
психологічної
корекції,
допомагає
зробити більш гармонійними емоції пацієнта, адаптує його до
навколішнього середовища, навчання, сприяє розвитку творчих
здібностей. Багато психологів, лише мигцем глянувши на малюнок
пацієнта, здатні визначити його настрій, виявити проблеми на
ранній стадії і своєчасно надати допомогу.
Вперше ізотерапія була застосована в роботі з дітьми, вивезеними
з Європи в США під час Другої світової війни. Саме лікування
образотворчим мистецтвом допомогло хлопцям і дівчатам впоратися
з важкими психологічними травмами і повернутися до нормального
життя.
У малюнку, пластиці чи поезії приховано значно більше, ніж видно
на перший погляд. Іноді твори не просто артефакт, а неповторний
спосіб відображення душевного болю чи радості авторів, котрі
саме так можуть пізнати й виразити себе. Мистецтво дає кожному
шанс гармонізувати свої стосунки зі світом.
Музикотерапія – різновід арт-терапії, в основи якого покладена
практика використання звуків, мелодій для відновлення рівноваги
емоційного і покращення фізичного стану людини. У 2003 році
музикотерапія визнана офіційним методом лікування. Відкриті
музичні та медичні академії, де існують відділення музичної
реабілітації, де навчають як використовувати музику для
лікування фізичних і душевних недугів.
Музика – потужний лікувальний засіб для впливу на душевний і
фізичний стан людини. Ще із давніх-давен користувались цілющими
властивостями музики – лікарі Древнього Риму і Єгипту застосовували
звуки для лікування душі і тіла. Лікарі Древнього Китаю навіть
готували «музичні рецепти» і вірили в те, що мелодія має вплив на
органи людського тіла.
Існує величезна кількість підходів до вивчення впливу музики
на тіло, фізичний та емоційний стан людини. Якщо розглядати
лікувальні властивості музики із точки зору ритму, то можна
говорити про те, що у природі кожен її елемент має визначений
ритм свого руху – так кожен орган людини працює у своєму
ритмі. Відповідно його рух співпадає із ритмом деяких музичних
інструментів. Коли організм хворіє – ритм роботи органів
порушується і коли дати тілу послухати певну ритмічну мелодію,
тоді можна налаштувати ритм хворого органу на здоровий режим.
Сьогодні існує Міжнародна музична асоціація, котра професійно
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готує «лікувальну музику», а також навчає спеціалістів із
музичної терапії. Спеціалісти асоціації знають, якими мелодіями
можна вилікувати пацієнта від безсоння, депресії, нервового
напруження, а також вміють користуватися музикою для відновлення
організму хворої людини після важких захворювань і операцій.
Доведено, що кожен музичний інструмент має свій особливий ритм,
що має цілющі властивості:
•

Скрипка допомагає пізнати себе та інших людей, допомагає
відчувати співчуття до інших, розвиває бажання допомагати
та підтримувати інших

•

Барабани та арфа покращують сердечний ритм

•

Флейта відповідає звуковому ритму роботи легень і розширює їх

•

Віолончель відповідає ритму нирок

•

Саксофон впливає на ритм сексуальної енергії, відповідно
активізує діяльних статевих органів

•

Фортепіано покращує роботу щитовидної залози

•

Орган надає силу, наповнює енергетикою, найбільш сильно
впливає на хребет – даючи йому велику силу.

ПРОДУКТ
АРТ-ТЕРАПІЇ

Спільна участь у художній діяльності може сприяти створенню
відносин емпатії і взаємного прийняття, розвинути почуття
внутрішнього контролю.
Робота над малюнками, картинами або ліпленням передбачає
упорядкування кольору і форм, концентрує увагу на відчуттях і
почуттях.
Заняття образотворчим мистецтвом створюює багаті можливості
для експериментування з кінестетичними і зоровими відчуттями,
розвиває здатність до їх сприйняття, розвиває художні здібності
та підвищує самооцінку.
Сприятливим продуктом арт-терапії є почуття задоволення, яке
виникає в результаті виявлення прихованих талантів та їх розвитку.
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ЗНАЧЕННЯ
І РЕЗУЛЬТАТИ
АРТ-ТЕРАПІЇ
АРТ-ТЕРАПІЯ:
Забезпечує ефективне емоційне усвідомлення, надає йому (навіть
у випадку агресивного прояву) соціально прийнятні, допустимі
форми.
Полегшує процес комунікації для замкнених, сором’язливих або
слабоорієнтованих на спілкування клієнтів. Дає можливість
невербального контакту (опосередкованого продуктом арттерапії),
сприяє подоланню комунікативних бар’єрів і психологічних
захистів.
Створює сприятливі умови для розвитку довільності і здатності
до саморегуляції. Ці умови забезпечуються за рахунок того,
що образотворча діяльність вимагає планування і регулювання
діяльності на шляху досягнення мети.
Чинить додатковий вплив на усвідомлення клієнтом своїх почуттів,
переживань і емоційних станів, створює передумови для регуляції
емоційних станів та реакцій.
Істотно підвищує особистісну цінність, сприяє формуванню
позитивної «Я- концепції» і підвищує впевненість в собі за рахунок
соціального визнання цінності продукту, створеного клієнтом.
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Зайцев, С. В. Позитивний досвід використання арт-терапевтичної
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Р. Эфендиев // НейроNews. - 2013. - No 10. - С. 14-16.
АРТ-терапія: від світового досвіду до національних пріоритетів
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ПРОДУКТУ ПРОЕКТУ
ВІДТВОРЕННЯ НА САЙТІ V-ART.DIGITAL:
1. Відкрийте сайт v-art.digital
2. Розмістить курсор миші на розділі «Виставки та проекти»
3. Оберіть підрозділ «Терапія цифровим мистецтвом»
4. Натисніть на прев’ю анімаційного контенту
5. Запустіть відтворення, натиснувши кнопку play
6. За необхідністю, перейдіть в режим повноекранного перегляду

ВІДТВОРЕННЯ НА ЕКРАНІ ТЕЛЕВІЗОРА:
1. Під’єднайте комп’ютер (ноутбук) або сервер до телевізора за
допомогою HDMA кабелю
2. В меню телевізора оберіть тип сигналу HDMA
3. Натисніть клавішу F4 (Fn+F4), оберіть режим «Повторюваний»
або «Розширити»
4. Відкрийте сайт v-art.digital
5. Розмістить курсор миші на розділі «Виставки та проекти»
6. Оберіть підрозділ «Терапія цифровим мистецтвом»
7. Натисніть на прев’ю анімаційного контенту
8. Запустіть відтворення, натиснувши кнопку play
9. За необхідністю перейдіть в режим повноекранного перегляду
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ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЕКТОРА:
1. Під’єднайте комп’ютер (ноутбук) або сервер до проектора за
допомогою HDMA кабелю
2. Натисніть клавішу F4 (Fn+F4), оберіть режим «Повторюваний»
або «Розширити»
3. Відкрийте сайт v-art.digital
4. Розмістить курсор миші на розділі «Виставки та проекти»
5. Оберіть підрозділ «Терапія цифровим мистецтвом»
6. Натисніть на прев’ю анімаційного контенту
7. Запустіть відтворення, натиснувши кнопку play
8. За необхідністю перейдіть в режим повноекранного перегляду

ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ V-ART
1. Завантажте мобільний застосунок V-Art
на смартфон з App Store або Google Play
2. Оберіть галерею «Терапія цифровим мистецтвом»
3. Натисніть «Ввійти в галерею»
4. Натисніть
кнопку
повідомлення

для того, щоб відкрити чат та залишити

5. Переміщуйтесь галереєю за допомогою навігаційного курсору
в нижній частині екрану або натисканням на підлогу галереї
6. Для того щоб стати перед роботою, натисніть на неї
7. Коли робота перед глядачем, з’являється кнопка «інформація»
в нижньому правому куті
8. Натисніть кнопку «інформація»
щоб побачити опис роботи.
Також в меню з описом в
нижньому
правому
куті
з’явиться кнопка «режим доповненої реальності»
9. При натисканні кнопки відкриється зображення роботи з описом
та кнопка «Доповнена реальність»
в нижній частині екрану
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10. При натисканні кнопки «доповнена реальність», запуститься
сканер поверхні
11. Проскануйте горизонтальну поверхню на натисніть, коли
сканер зафіксує поверхню — білий курсор покаже місце.
Після цього натисніть синю кнопку в нижній частині екрану.
Важливо! Використовуйте неоднорідну вертикальну поверхню,
камери мобільних пристроїв чутливі до якості освітлення
Звертайтеся до команди V-Art, якщо у вас виникнуть будь-які
додаткові запитання!

КО Н
ТА К
Т И
Глєбова Анастасія

Координаторка проекту
+380664611135,
a.gliebova@v-art.digital

Ніколь Борман

Head of PR
n.borman@v-art.digital

Куфтеріна Наталія

Кураторка медичного напряму проекту
nskufterina@gmail.com
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Цифровізація, або цифрова трансформація, зачіпає всі сфери
людського життя. Мистецтво не є винятком. У термін «цифрове
мистецтво» зазвичай вкладають два поняття: мистецтво, від
початку створене за допомогою цифрових технологій, і так зване
відцифроване мистецтво.
60-ті роки вважають епохою зародження цифрового мистецтва,
оскільки саме тоді художники почали експериментувати з аналоговими

комп’ютерами, доступ до яких був дуже обмежений. Обчислювальні
технології були важкими, громіздкими й надзвичайно дорогими,
тільки дослідні лабораторії університетів та великі корпорації
могли дозволити собі таке обладнання. У результаті одними з
перших, хто взявся творчо використовувати комп’ютери, були
науковці, насамперед математики. До 70-х років кілька художників
вивчилися програмувати, і багато з них прийшли в комп’ютерну
царину з традиційного образотворчого мистецтва. У 80-х виник
сам термін «цифрове мистецтво», і це було пов’язано з розвитком
генеративного, або процедурального, мистецтва, де художник
запускав певний алгоритм, за допомогою якого з певним рівнем
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автономії виникав твір мистецтва. У 90-ті цифрове мистецтво
набирало обертів завдяки використанню графічних редакторів
Illustrator і Photoshop. Наприкінці 90-х інтернет перетворив
цифрове мистецтво на інтерактивне й доступне глядачеві.
Удосконалення цифрових технологій дозволило завантажувати відео
на комп’ютери й маніпулювати зображеннями, знятими первинно на
відеокамеру.

СЬОГОДНІ МИ МАЄМО ШИРОКУ ПАЛІТРУ
ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА:
STATIC DIGITAL IMAGERY
Будь-який нерухомий артоб’єкт, створений за допомогою діджитал
технологій: цифровий живопис, цифрова фотографія, скульптура
або об’єкт монументалізму.

TIME-BASED MEDIA
Артоб’єкти й інсталяції, які мають як фізичний, так і часовий
вимір і можуть містити відео, аудіо, фільми, слайди.
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DIGITAL ART INSTALLATION
Інсталяції, що складаються з фізичних, часто інтерактивних
частин, створені з використанням цифрових технологій та націлені
на залучення аудиторії.

XR (CROSS-REALITY)
Мистецтво, яке складається з досвіду віртуальної реальності
(VR), доповненої реальності (AR) та змішаної реальності (MR);

GAME ART
Розробка стилю й дизайну комп’ютерних ігор і аватарів.

МЕРЕЖЕВЕ МИСТЕЦТВО, АБО NET-ART
Вид медіамистецтва, яке задіюють як основний засіб вираження
інтернет-середовища, яке є обов’язковою умовою існування творів
та ідей.

ASCII-ART

Форма образотворчого мистецтва, що використовує символи ASCII
моноширинного шрифту.

ANSI-ART
Розширення, яке використовує для цього всі 224
символи, 16 кольорів шрифту та 8 фонових кольорів.

друкованих

ПІКСЕЛЬ-АРТ
Форма цифрового зображення, де візуальний об’єкт редагується на
рівні пікселів.

У 2000-х почався новий етап не тільки створення нових форм
цифрового мистецтва, а й нових форм його представлення та
продажу. Саме у XXI столітті почали активно з’являтися онлайнмайданчики реалізації мистецтва, онлайн-аукціони, онлайнгалерейні простори.
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РОБОТИ
ОСТРІВ З НАРЦИСАМИ
Автор
Віталій ЯНКОВИЙ
Музичний супровід
Олена РОЙ та Олег КОПЕЛЮК
Композитор: В. Косенко «Мрії»
для скрипки та фортепіано

Глядач переноситься на острів, де поступово відбуваються невеликі
сцени відновлення цілісності: відбудова моста через водойму,
підйом поваленої колони, опускання скляних перегородок, що
закривають краєвид. На острові розпускаються нарциси, вечоріє,
чутно напружену кінематографічність композиції Віктора Косенка
«Мрії». Острів з нарцисами наслідує візуальність малобюджетних
відео-ігор, пропонуючи глядачеві саму базову функцію відео-ігор —
загубитись, розчинитись на 4 хвилини у цифровій симуляції.
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РОБОТИ
КЕННЕТ

Автор
Віталій ЯНКОВИЙ
Музичний супровід
Анна САГАЛОВА
Композитор: М. Лисенко
«Пісня без слів»

Кеннет — цифрова форма, що відсилає до об’єктів Кеннета Ноланда
(1924—2010), представника американського живопису кольорового
поля, такого його напрямку як «Вашингтонська кольорова школа»
(Washington color school). Кольори форми взяті близькими до кольорів
стін психіатричної клініки датського містечка Хельсінгор (проект
BIG group, 2005), блакитно-зеленого спектру з висвітленням. Кеннет
про утримання цілісності, яка зібрана із кількох компонентів,
котрі маючи можливість рухатись, тримають єдину фігуру. Глядач
може очистити свідомість від думок та асоціацій, споглядаючи
сповільнену хореографію Кеннета.
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РОБОТИ
МУРМУРАЦІЯ
Автор
Світлана ЖИТНЯ
Музичний супровід
Композитор Денис ПАНЧЕНКО

Ця композиція була створена як експеримент для дослідження
впливу аудіовізуального контенту на глядача. Мурмурація — явище
скоординованого польоту великої зграї птахів, що утворюють
динамічні об’ємні фігури змінної щільності. (Вікіпедія)
Спостереження за природним явищем надало поштовх до створення
цієї композиції. Поєднуючи рух візуальних елементів з ритмом
музики митець намагається передати мінливість та красу в постійних
трансформаціях форм. Адже життя то є постійний рух та перетворення
в усіх його проявах.
Абстрактна не ілюстративна манера анімації дає простір для
особистого трактування побаченого та заглиблення у виникаючі
почуття. Таким чином мисткиня намагається занурити глядача у
медитативний стан через спостереження за химерними образами
абстрактних форм.
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РОБОТИ
ВАЛЬС ЗАНУРЕННЯ

Автор
Світлана ЖИТНЯ
Музичний супровід
Анна САГАЛОВА
Дмитро АМСТІБОВСЬКИЙ
Композитор: І. Левицький «Вальс»

Поверхня води, хвилі, що підіймаються та ніби накривають глядача
— одна з часто згадуваних дзенських метафор про свідомість та
емоції, що відволікають від розуміння власної природи.
У цій композиції митець створює простір, де глядач знаходиться
посеред моря і спостерігає незвичайний феномен, схожий на північне
сяйво. Незважаючи на схвильованість води, сяючі форми спокійно та
плавно перетікають, змінюючи кольори під мелодію вальсу. Музика
та візуальний простір створюють разом віртуальний досвід, в якому
глядач має можливість зануритись у відчуття спокою та краси.
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РОБОТИ
СТЕЖКАМИ МРІЇ
Автор
Вартан МАРКАР’ЯН
Музичний супровід
Ігор СЕДЮК, Олег КОПЕЛЮК
Композитор: М. Березовський Є. Андрєєв «Соната для
фортепіано в 4 руки
(3 частина)»

У цій роботі мені було цікаво осягнути межі впливу кольору
на людину, дізнатися, до якої міри можлива стимуляція зорових
рецепторів, як колір породжує позитивні фантазії. Віддалившись
від навколишньої реальності, я спробував створити новий штучний
світ, не обмежений нічим, крім уяви його творця, де біль, неспокій,
хвороба - розчиняються та зникають. Це - максимальний вихід за
рамки і вхід в новий вимір відчуттів.
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РОБОТИ
ПРЯМУЮЧИ ЗА СОНЦЕМ
Автор
Вартан МАРКАР’ЯН
Музичний супровід
Анна САГАЛОВА,
Дмитро АМСТІБОВСЬКИЙ
Композитор: І. Левицький «Мережка»

Робота-медитація, подорож в глибини фантазій. Під час перегляду
відео глядач стимулює свою підсвідомість методом візуалізації,
налаштовуючи організм на одужання.
Натхненням до створення такого формату відео став уривок з
книги Джон Кехо «Підсвідомість може все»: «Я почав займатися
медитацією, два рази на день по 15 хвилин. На уявному екрані
в голові я намалював своє тіло і пухлину. Під час кожного
сеансу медитації я уявляв собі, що пухлина дещо зменшилася. Це
відбувалося всього-на-всього в моїй свідомості. Я міг уявити
собі все, що захочу. Я уявляв собі, як ракові клітини зникають
під впливом моєї імунної системи...
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РОБОТИ
書道

Автор
Ольга ФЕДОРОВА
Музичний супровід
Ростислав ГОЛУБОВ
«Фантазія на українську народну
пісню «Ой, у вишневому саду»

Shodō (cьодо - «шлях письма») - японське мистецтво каліграфії.
Практикується у дзен-будизмі як спосіб медитації, концентрації,
очищення розуму та досягнення саторі - просвітлення. При виконанні
каліграфічних вправ необхідно звільнити серце і свідомість
від турбот навколишнього світу. Зосередитися лише на значенні
створюваного символу, стати із ним одним цілим. Контролюючи
пензль, той, хто пише, отримує контроль і над власним тілом,
думками, емоціями. Засвоюючи написання символів, підкорюючи їх,
він також отримує владу і над тим, що вони означають - над
явищами та почуттями, однаково як позитивними, так і негативними.
Даний проект являє собою відео-медитацію, 1-канальну, зі звуком,
тривалість - 4 хв 40 сек. Вона призначена для демонстрації через
проекцію на стіну затемненого, звукоізольованого приміщення.
Потенційно, якщо розвивати ідею інтеграції японської каліграфії
як методику в арт-терапії, в майбутньому можливе створення
мобільного додатку, де пацієнти мали б змогу в цифровому форматі,
за допомогою планшету та сенсорної ручки, практикувати медитації
через написання ієрогліфів. Спеціаліст з арт-терапії зможе
підбирати програми з каталогу ієрогліфів згідно запитів пацієнта
- як розслаблюючі або концентруючі, так і такі, що спрямовані на
візуалізацію й пропрацювання негативних станів та емоцій.
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РОБОТИ
ПЕЙЗАЖНА ЛІРИКА
Автор
Ольга ФЕДОРОВА
Музичний супровід
Олена РОЙ, Олег КОПЕЛЮК
Композитор: М. Коляда «Скерцо для скрипки та фортепіано»

Проект є продовженням дослідження письма (писання) як практики
медитації та (само)терапії.
За його основу були взяті два поетичних твори Ліни Костенко, що
належать до жанру пейзажної лірики.
У проекті процес написання від руки текстів цих поезій візуалізується
у вигляді анімації. Два вірші пишуться одночасно і являють собою
ніби два шари - або якщо говорити мовою пейзажу, два просторових
плани. Вони синхронізуються із двома «планами» музичного твору
- «Scherzo» Миколи Коляди - партіями скрипки та фортепіано. Рух
рукописної лінії слідує ритмові та настрою мелодії - і таким
чином утворюється графічно-музичне полотно напівабстрактного
поетичного пейзажу, який, щосекунди різний, рогортається на очах
у спостерігача.
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РОБОТИ
СОН

Автор
Павло БЕСТУЖЕВ
Музичний супровід
Ростислав ГОЛУБОВ
«Фантазія «Ой, ходить
сон коло вікон»

Наші сни часто відображають наші бажання, прагнення або уяву
про навколишній Світ. Цей проєкт як музична шкатулка – світ
мандрів, легких сфер, що постійно знаходяться у взаємодії, світ
пошуку чогось глибоко схованого. Мелодика української колискової
у поєднанні з теплими зеленими, оранжевими та рожевими тонами
створює нову структуру: спостерігаючи перетворення її форми на
інші матерії, досягаєш певного розслаблення. Це як мандала, яка
зачаровує, як нова форма життя, яка просто існує поряд і її цілком
безпечно можна досліджувати, щоб зрозуміти її сутність. Приємного
спостереження.
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РОБОТИ
МАНДРИ/FOR_REST
Автор
Павло БЕСТУЖЕВ
Музичний супровід
Ігор СЕДЮК
Владислав ПЕТРИК
Композитор:
М. Лисенко «Елегія»

Пошук власного шляху – це завжди право вибору, право на відкриття
чогось нового або того, чого вже не пам’ятаєш, але точно знаєш,
що це було у твоєму житті. Постійні обмеження, різні поняття
про навколишній Світ часто створюють штучні бар’єри і обмежують
уяву. Але краще дозволити собі знову відкрити вікно та вийти з
кімнати штучних обмежень, знову знайти цей шлях та розширити свої
горизонти. І хто знає, куди такий шлях може привести. Цікавої
мандрівки і пошуку власної гармонії.
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РОБОТИ
ЕЛЕГIЯ

Автор
Світлана РЕЙНІШ
Музичний супровід
FM a capella band
Композитор: М.
Лисенко — Є. Андрєєв
«Елегія»

Елегiя («ἐλεγεία») - медитативна лірика меланхолійного змісту, яка
несе в собі змішані почуття смутку і радості.
Візуально-аудіальна композиція Світлани Рейніш та ансамблю
«FM a capella band» є світлим та меланхолійним нагадуванням
про близьких і рідних людей, які вже давно не поряд із нами.
Індивідуальне уявлення про вигляд душі є різним, проте плавність
та невловимість є однією з розповсюджених її характеристик.
Пластичними абстракціями під супровід «Елегії» мисткиня передає
мінливість ніжних та теплих спогадів, заповільнює дійсність та
розчиняє у відчутті моменту.
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РОБОТИ
МАРІМБА
Автор
Світлана РЕЙНІШ
Музичний супровід
Композитор
Олексій ШВИРКУНОВ

Оптичні ілюзії створюють гіпнотичний ефект на глядача. Ненав’язливе
спостереження за рухом елементів сприяє розвантаженню зорової
концентрації. Виразне звучання та легкість супровідної композиції
разом із комбінацією ритмічних мерехтінь передає нам радісний та
грйливий настрій.
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РОБОТИ

СЕКВЕНСОР ВИМІРЮВАННЯ НАСТРОЮ
Автор
Євген ВАЩЕНКО
Музичний супровід
Євген ВАЩЕНКО

«Секвенсор Вимірювання Настрою» - це система поєднаних між собою
елементів гармоній у звуці та візуальному цифровому мистецтві, що
синтезуються у реальному часі, за допомогою простих алгоритмів,
спрограмованих автором та поєднаних у єдину гармонійну композицію.
В роботі поєднано два алгоритми генерування композиції, що були
розроблені автором протягом власного дослідження систем побудови
гармонійних композицій, що можуть генерувати настрій.
Використання гармонійних кольорів та спеціальних палітр, що
відскановано автором із реальної природи, дає можливість сприймати
візуальну складову як гармонійну та природну.
Динамічний розвиток аудіовізуальної композиції в роботі дозволяє
з одного боку одразу привернути увагу відвідувача або глядача що
сприймає роботу, до контенту, зазирнути в хід розвитку композиції
що динамічно розвивається та надалі наглядати за розвитком роботи
з будь якого моменту, відчуваючи гармонічні патерни, що швидко
розбудовують гармонійну реальність. З іншого боку швидкість
розвитку композиції дає можливість відчути кількість гармонічних
вимірювань на рівні підсвідомості за обмежений період часу.
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РОБОТИ
ПЕРЕРОДЖЕННЯ»
Автор
Юлія БЄЛЯЄВА
Музичний супровід
Олег КОПЕЛЮК
Композитор Д. Бортнянський
«Соната для фортепіано Фа мажор»

Відеоробота «Переродження» показує розвиток образу в скульптурі.
Я використовувала скан-копії відомих скульптур: починаючи від
Віллендорфської Венери і закінчуючи порцеляновою статуеткою
радянського періоду. Відео показує глядачу своєрідну низку
перероджень. Воно демонструє, що на всіх етапах розвитку людства
глобальні питання життя, краси, боротьби, смерті були єдиними.
Можна сказати, що ці теми об’єднують часи та епохи, перетікаючи,
розвиваючись, вмираючи і народжуючись заново.
Мені здається, що людині в складному психологічному стані корисно
поглянути на свої почуття і на себе глобально, зрозуміти, що не
тільки вона одна стурбована питаннями здоров’я, щастя, любові,
смерті. Ці почуття завжди знаходили своє місце в мистецтві,
саме за допомогою мистецтва людина перевершувала свої страхи
і переживання. Відео також має освітній характер, оскільки за
допомогою 3D-технологій набагато легше ознайомити глядача з
світовими шедеврами скульптури. Я усвідомлено відмовилася від
сучасної скульптури в цьому проекті, адже мені хотілося показати
щось об’єднуюче, інтуїтивно знайоме багатьом людям.
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РОБОТИ
ПОЛЯ

Автор
Богдан ОЛЕКСІЄНКО
Музичний супровід
FM a capella band
Композитор: В. Косенко Є. Андрєєв «Казка»

За основу був узятий принцип живопису колірного поля - напрямки
в абстрактному експресіонізмі 40-50-х років минулого століття,
оформленого Марком Ротко і Бернеттом Ньюманом, в якому колір
розглядається як найчистіший, вільний від деталей спосіб передачі
емоцій. З урахуванням специфіки проекту, граничний абстрагування
образів дає більше простору для розслаблення і спостереження
за мультіформами, які, реагуючи на кожен з тонів виконавців,
буквально «оживають» і починають взаємодіяти між собою, простором
і глядачем, попутно створюючи абстрактний «акварельний» ландшафт.
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РОБОТИ
НЕБЕСНЕ
Автор
Богдан ОЛЕКСІЄНКО
Музичний супровід
Олег КОПЕЛЮК, Ігор СЕДЮК
Євген АНДРЄЄВ
Композитор: М. Березовський Є. Андрєєв «Соната для
фортепіано в 4 руки
(2 частина)»

Абстрактна форма рухається по передбачуваній медитативній
траєкторії, подібно рибі в воді, заповнюючи простір або змінюючи
фактуру в залежності від висоти тону фортепіано, створюючи химерну
ілюзію матеріальності і сталості в абстрактному медіумі, тим самим
відволікаючи свідомість і працюючи кольором на несвідомому рівні.
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РОБОТИ
КОРОБОЧКА С ПЕЛЮСТКАМИ
Автор
Роман МІНІН
Музичний супровід
Композитор Олексій ШВИРКУНОВ

Це AR-проект, що складається з дерев’яної коробочки з пелюстками.
У цій коробочці 8 дощечок, на які пастозною фарбою нанесено мазки
складного кольору. У нерухомому стані вони нагадують висохлі
квіти, але коли людина бере до рук одну з цих дощечок, квітка
починає яскраво сяяти, розквітати, але потім знову в’яне.
Цей процес виглядає не натуралістично, а, скоріше, фантастично.
За етапом в’янення завжди настає етап розквіту, адже все циклічно.
Ця робота може стати хорошим ремайндером для тих, хто перебуває у
стані депресії або пошуку.
Крім того, взаємодіючи з роботою, людина стикається із новим
способом презентації книги у формі коробочки і торкається
мистецтва, відчуваючи, що це - матеріальна річ, в якій немає
нічого надприродного.
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РОБОТИ
МЕТЕЛИКИ
Автор
Дмитро ПОПОВ
Музичний супровід
FM a capella band
Комопзитор: В. Косенко Є. Андрєєв «Балет»

Метелики - це цифрові малюнки у віртуальному просторі. Роботи
виконано в програмі Tilt Brush за допомогою шолому віртуальної
реальності Vive. Особисто для мене процес малювання і створення
метеликів є терапевтичним. Сподіваюся, що кінцеве відео створення
малюнків під музичний супровід допоможе людям, які перебувають у
неврозних і неспокійних станах.
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РОБОТИ
ДУМКА-ШУМКА
Автор
Олександра КРОЛІКОВСКА
Музичний супровід
Владислав ПЕТРИК, Ігор СЕДЮК
Композитор: М. Лисенко
«Думка-шумка

“The privilege of a lifetime is
to become who you truly are”
― Carl Gustav Jung
Невже я спала?
Я бачила дивний сон
Як ніжно торкаючись мохів та
лишайників,
Я пестила поверхню землі
А вона віддавала мені своє тепло
Коріння дерев говорили зі мною
А час втікав від мене
Разом з піском крізь пальці
Річка слухала мої секрети
І пускала у відповідь кола
Що з’являються і зникають на
поверхні води
Піднімаючись пагорбом, я
зустріла дерево
Воно шепотіло мені:
“Живе свій шлях знайде”
І я мала сили йти далі
І дивитись за обрій
Раптом я побачила дзеркало
В ньому було дерево, небо і я
Так відображалось життя

Міркуючи над питанням «самості» та ідентичності, авторка відео
звертається до візуального коду культурного та історичного
ландшафту. Історія перформативної мандрівки до самої себе, впродовж
якої пошук свого «я» супроводжується безпосереднім досвідом
тактильного діалогу з природою. Шлях до самопізнання відображається
в універсальних природних образах: дослідження власних витоків
показано за допомогою дотиків до коріння дерев, досягнення
мети уособлює підйом на пагорб, споглядання швидкоплинності
часу і циклічності буття проявляється у взаємодії з річкою.
Прийняття невід’ємності себе від природних процесів призводить
до усвідомлення того, що «я» також є природним організмом, якому
властива циклічність, зміна і розвиток. Так само як композиція
Миколи Лисенка «Думка-Шумка» демонструє взаємовідносини між
міркуванням, внутрішньою рефлексією та активним досвідом, грою
або танком, так само і відео закликає вдивлятись в зовнішні обрії
і пірнати у внутрішні глибини себе водночас.
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РОБОТИ
ЕФЕКТ МЕТЕЛИКА
Автор
Олександра КРОЛІКОВСКА
Музичний супровід
Композитор Денис ПАНЧЕНКО

Стародавні греки вважали метелика символом безсмертя душі.
Психея, втілення людської душі, уявлялася та зображувалася у
вигляді дівчини з крилами метелика. У християнстві стадії розвитку
метелику символізують життя, смерть і воскресіння » циклічність
цих процесів.
Життя сповнене неосяжного хаосу, і ми ніколи не знаємо, як невеликі
зміни впливають на глобальні процеси. Так, “ефект метелика” можна
застосувати і до психічних процесів, розглядаючи розвиток кожного
індивідуума як запоруку розвитку всього людства.
Так само, як Туманність Метелика водночас містить в собі згасання
старих зірок і сяйво зірок, які тільки народжуються, так і людство
сьогодення перебуває на межі переходу з одного стану в інший.
Зміни — це завжди біль для минулого і радість для майбутнього,
і щоб пройти крізь внутрішню трансформацію, необхідно навчитись
бачити красу і велич цього процесу. Адже тільки усвідомлюючи, що
все нерозривно пов’язано між собою, ми здатні відкрити нові шляхи
розкриття потенціалу внутрішнього всесвіту.
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РОБОТИ
ВОГОНЬ
Автор
Юрій ТИМОШЕНКО

Відео створене за допомогою алгоритму, що розблений для генерації
реалістичних зображень людини. Митець зібрав ~900 зображень вогню
і перетренував цей алгоритм.
На відео зафіксовано стан переходу від одних точок отриманої
моделі в інші, або latent walk. Естетика вогню як вічної стихії
ілюструє рух життя і захоплює увагу, відволікаючи глядача від
буденних клопотів.
Візуальна частіна роботи заспокоює та розслабляє глядача, В той
час як аудіо передає стан пріхованої тривоги з короткими митями
полегшення.
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РОБОТИ
MOONLIGHT VALLEY
Автор
Андрій ТИМЧЕНКО
Музичний супровід
FM a capella band
Комопзитор: В. Косенко - Є. Андрєєв «Балет»

Переваги музики як засобу терапії добре задокументовані. Пацієнти,
які здаються несприйнятливими до традиційних форм лікування,
раптом бадьоряться, коли чують пісню, до якої може стосуватися
їхнє внутрішнє «я». У нас, людей, існує необхідність, щоб внутрішнє
було пов’язане із зовнішнім. Ми прагнемо побачити зовнішнє
підтвердження внутрішньої краси, яку ми відчуваємо інтуїцією.
Якщо ми можемо знайти таке підтвердження, ми відчуваємо зв’язок
із навколишнім світом, що в підсумку призводить до зцілення.
Для проекту вирішено було піти з природою як візуальним вмістом,
який представляє музику. Природа - це те, до чого може мати
відношення кожен. На відміну від музики, вона за своєю суттю
прекрасна. Метою було виділити просте і легко впізнаване в нашому
оточенні та пов’язати його з емоційно зворушливою сутністю музики.
Роблячи це, ми сподіваємось підвищити оцінку життя. За словами
Карла Юнга: «Найменше з речей, що мають сенс, у житті варте
більше, ніж найбільше без нього».
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РОБОТИ
ТОЧКИ СПРИЙНЯТТЯ
Автор
Олександр СІРОУC

«Точки сприйняття»- спроба вивчити вплив психосоматики і зовнішніх
візуальних і аудіо-подразників на людину, документація дій впливу
у вигляді візерунка або символу, який буде видрукуваний в оточенні.
На учасника чинититься вплив за допомогою звуку і кольорових плям,
безпосередньо згенерованих звуком на сцені. Це згенерована відеоробота, аудіо в якій було скомпоновано за допомогою створюваної в
реальному часі геометрії.
Проєкт можна відтворити у віртуальній реальності з використанням
VR пристрою, або за допомогою смартфона.
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РОБОТИ

REACOGNITION X MUSICAL BLOCKCHAIN
Автор
Гліб ДІВОВ

Переваги музики як засобу терапії добре задокументовані. Пацієнти,
які здаються несприйнятливими до традиційних форм лікування,
раптом бадьоряться, коли чують пісню, до якої може стосуватися
їхнє внутрішнє «я». У нас, людей, існує необхідність, щоб внутрішнє
було пов’язане із зовнішнім. Ми прагнемо побачити зовнішнє
підтвердження внутрішньої краси, яку ми відчуваємо інтуїцією.
Якщо ми можемо знайти таке підтвердження, ми відчуваємо зв’язок
із навколишнім світом, що в підсумку призводить до зцілення.
Для проекту вирішено було піти з природою як візуальним вмістом,
який представляє музику. Природа - це те, до чого може мати
відношення кожен. На відміну від музики, вона за своєю суттю
прекрасна. Метою було виділити просте і легко впізнаване в нашому
оточенні та пов’язати його з емоційно зворушливою сутністю музики.
Роблячи це, ми сподіваємось підвищити оцінку життя. За словами
Карла Юнга: «Найменше з речей, що мають сенс, у житті варте
більше, ніж найбільше без нього».
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РОБОТИ
ВОДЯНИЙ

Автор
Андрій КРАПИВЧЕНКО і Merman team
Музичний супровід
Композитор Денис ПАНЧЕНКО

Ми щодня робимо вибір, рухаємося, тримаємо себе на плаву, іноді
нам здається, що ми ось-ось підемо на дно. Вгору чи вниз виключно наш вибір. У всіх нас є щось від Водяного: ми шукаємо
берег, нові відкриття. Приймаємо важливі рішення щодня і тільки
від нас залежить - застрянемо ми на місці або продовжимо рух.
Наша скульптура побудована в реальності з дерева і металу, її висота
становить 3 метри, довжина - 12, ширина - 3. У 2022 скульптуру
буде транспортовано до США, Невади, з метою представлення України
на Burning man.
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ЩО БУДЕ З
ПРОЕКТОМ НАДАЛІ
Використання класичної української музики та цифрового
мистецтва в терапевтичному напрямку відкриває нову галузь
у сучасній медичній сфері, що допоможе медичним закладам
більш ефективно надавати медичну допомогу. Поєднання
цифрового мистецтва та музики допоможе медичним закладам
лікувати не тільки за допомогою стандартних методик, але
і впроваджувати нові технології. Інтеграція цифрового
мистецтва у поєднанні з класичною українською музикою у
медичну сферу дає змогу імплементувати цифрове мистецтво
у різних вікових та соціальних категоріях населення.
Окрім терапевтичного ефекту та психологічної реабілітації,
результати проєкту підвищують загальний рівень культури
населення. Доступність та легкість в отриманні доступу до
цифрового мистецтва приверне увагу широкої аудиторії, а
можливість спілкування у віртуальних чатах на платформі
V-Art допоможе подолати негативний ефект відсутності
соціалізації через наслідки пандемії. Також відкриваються
нові
можливості
для
розвитку
молодих
українських
музикантів та цифрових художників, що дає можливість
розвиватися новим талантам та закласти підгрунтя для
подальших колаборацій з медичним сектором.
Популяризація мультимедійного мистецтва не лише підвищує
добробут вітчизняних художників, а й формує ціннісні
орієнтації в Україні на основі досягнень креативних
індустрій.
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V-Art - платформа для демонстрації,
продажу та колекціонування цифрового
мистецтва.
Ми поєднуємо культурну та комерційну
цінність
для
світу
цифрового
мистецтва. Наша місія - створити
вичерпну екосистему для глобального
ринку цифрового мистецтва.

НАША МІСІЯ
Створити повну екосистему для
глобального ринку
цифрового мистецтва.

ПРОДУКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Платформа V-Art надає:
•

Художникам можливість продавати та виставляти будьяку цифрову роботу, так само як і оцифрувати фізичну,
створюючи міст між фізичним та віртуальним світом.

•

Незалежний індекс цінності кожної художньої роботи.

•

Колекціонерам з усього світу - поле для відкриттів та
придбання цифрового мистецтва.

•

Корпоративному сегменту - шанс знайти корисний та
креативний контент для своїх індустрій.

•

Власникам творів - нагоду провести онлайн-виставку та
створити унікальну віртуальну галерею.

•

Любителям мистецтва - комфортні умови для відкриттів
нового мистецтва на щодень.

•

Усім насолоду від перебування частиною активно
зростаючого ком’юніті, пов’язаного любов’ю до цифрового
мистецтва та креативності.

V-Art App дозволяє носити галерею прямо у себе в кишені.
Завдяки нашій технології кожен може отримати незабутні
враження як на віртуальній виставці, так і у реальному
оточенні через AR-функцію.
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Глєбова Анастасія

Координаторка проекту
+380664611135,
a.gliebova@v-art.digital

Ніколь Борман

Head of PR
n.borman@v-art.digital

Куфтеріна Наталія

Кураторка медичного напряму проекту
nskufterina@gmail.com
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