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Дні буддійської культури пройдуть в Одесі
Традиційним ударом у гонг відкриється виставка «Скарб Тибету» і «Дні буддійської культури» в
Одесі. На Сході звук гонгу - символ сили, чистоти і нових можливостей.
З 14 квітня по 10 травня в музеї західного та східного мистецтва одесити і гості міста
зможуть побачити експонати виставки «Скарб Тибету» і буддійську колекцію з архівів музею,
дізнатися про значення символів, статуй і тханок, представлених на виставці, відвідати
майстер-класи з буддійської живопису і медитації, прослухати лекції про мистецтво, історію
та практичні аспекти буддизму.
Центральна частина Фестивалю – виставка буддійського мистецтва «Скарб Тибету». Це єдина в
Україні мандрівна виставка, присвячена спадщині Гімалайського регіону. Експозиція виставки
налічує понад 350 унікальних експонатів, привезених з Тибету, Непалу, Бутану та багатьох інших
регіонів Азії. Серед експонатів - зразки буддійської живопису, скульптури, храмові музичні
інструменти, ритуальні предмети з буддійських монастирів, маски, предмети побуту і
національний одяг.
«Дні буддійської культури» починалися саме з виставки «Скарб Тибету» і її метою було
познайомити людей в Україні з найціннішим пластом культури, що зараз знаходиться на межі
зникнення. Виставка подорожує вже протягом більш ніж 10 років, а інтерес до неї настільки
великий, що ми розширили програму, додавши лекції, перегляди фільмів та майстер-класи для
тих, хто хоче поглибити свої знання про цю унікальну культуру. Так з'явився цей Фестиваль,
який вже неодноразово проходив у всіх великих містах України і тричі в столиці», - розповів
голова правління благодійного фонду «Жива Традиція» Олександр Рибін, один із організаторів
Фестивалю.
Виставка відкриється 13 квітня о 14:00 в Одеському музеї західного і східного мистецтва (вул.
Пушкінська, 9) і триватиме до 10 травня.
Режим роботи після відкриття:
Пн, Вт, Чт: з 11-00 до 19-00
Пт, Сб, Нд: з 10-00 до 18-00
Середа - вихідний.
В усі робочі дні о 12:00 і о 15:00 для бажаючих проводитимуться екскурсії (входить у вартість
квитка).
Детальніше про програму Фестивалю можна дізнатися на сайті: http://buddhadays.in.ua/
Організатори Фестивалю:
Фонд "Жива традиція"
Релігійний центр українського об'єднання буддистів лінії Карма Каг'ю
Акредитація ЗМІ на відкритті обов'язкова!
(067) 406-25-41, Вікторія

