
Арт-садиба "Золота рибка"

"Золота рибка" - це не тільки чудово обладнана всім необхідним для відпочинку 
та оздоровлення садиба, але й перша на Закарпатті (можливо й Україні?) арт-садиба.

Поєднання якісного відпочинку на лоні чудової Закарпатської природи та 
напруженого мистецького пошуку має глибоке коріння.

У 1999 році громадянське об'єднання "Калган-А" провело свій перший 
Міжнародний пленер митців, на якому зустрілись художники Угорщини, Росії, Америки 
та інших зарубіжних країн - Франції, Данії, Румунії, Литви, Австрії. З того часу було 
проведено ще 9 таких міроприємств, два останні з них на базі сільської садиби "Золота 
рибка" за фінансування Світлани Анатоліївни Шопф. Керуючись набутим досвідом по 
проведенню міжнародних мистецьких акцій, голова ГО "Калган-А" Йосип Бартош та 
господиня приватної садиби "Золота рибка" Світлана Шопф, створили спільний проект 
арт-садиби, який передбачає:

1. Творчі з'їзди митців України, ближнього і дальнього зарубіжжя для розробки 
визначеної та вільної тематик.

2. Конференції на мистецтвознавчі та професійні теми.
3. Створення творчих майстерень прикладного мистецтва для гончарства, 

кераміки, різьби по дереву, склу, вишивки, лозоплетіння, ліпки з глини.
4. Проведення майстер-класів з живопису, графіки, акварелі, кераміки, гончарства 

як для професійних митців, так і для всіх бажаючих.
5. Організацію виставок творів образотворчого мистецтва у виставковому залі 

замку "Сент-Міклош", а також виїзних виставок на Закарпатті та за кодоном.
6. Залучення мас-медіа для освітлення і пропаганди образотворчого мистецтва, 

створеного на базі ГО "Калган-А" та ПС "Золота рибка"; випуск буклетів, фільмів, 
репортажів про мистецьке життя; популяризація творів мистецтва серед населення.

7. Відкриття арт-салон-кафе на території приватної садиби "Золота рибка", де 
кожен матиме можливість не тільки придбати створені тут-таки твори образотворчого 
мистецтва, а й насолодитись цікавою розповіддю про створення кожного витвору та про 
майстрів минувшини. Майстри високого класу відкриють деякі таємниці світових творів 
мистецтва.



Створення такого туристичного арт-центру дає змогу пропагувати творчість 
закарпатських та закордонних митців, обмінюватись досвідом, залучати до мистецтва 
молодь і завдяки цьому, збагачувати культурний потенціал нашого краю. Мистецтво 
накладає свою благородну печатку на розуміння і розкриття цінності багатої на 
враження Закарпатської Землі. Не зважаючи на рівень майстерності, кожен з митців 
намагається донести до людей значення мистецтва в культурі, побуті і житті загалом. В 
такому динамічному русі до пізнання прекрасного молодь знаходить своє призначення 
і переглядає майбутнє.

Наша мета - створити якнайкращі умови для зародження і плекання доробку, не 
дивлячись на несприятливі умови. "Дорогу осилить ідучий" - це гасло кожної людини, 
яка мріє про краще майбутнє, основою якого є культура.


