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Успіх тихого мистецького аукціону в Нью-Йорку

З

гідно зі словами учасників, тихий
аукціон творів мистецтва на
підтримку Українського Католицького
Університету був «елеґантною
подією». У суботу, 24 березня, майже
100 людей зібралися ввечері у чудовій
Синклерській резиденції на розі
П’ятої Авеню. Тріо Аскольда Бука
грало джазові композиції.
На аукціон було виставлено
понад 90 мистецьких творів, серед
яких - роботи таких знаменитих
митців як Яків Гніздовський,
Святослав Гординський, Любослав
Гуцалюк, Михайло Демцю та Антон
Кашай. Літографії Георгія та Сергія
Якутовичів також входили до цієї
чудової колекції творів відомих
митців ХХ століття і перспективних
талантів ХХІ століття.

n Молоді фахівці: Ден Саваль, Уляна Бардин, Тамара Тершаковець, Андрій Ленцик
(член Дирекційної Ради УКОФ) і Роман Чвиль спілкуються на аукціоні.

естетично формувати університетську
спільноту, та утвердитися як центр,
де мистецтво є живе і широко
представлене.
Це бачення УКУ
є співзвучне
з візією та
діяльністю
Митрополита
Андрея
Шептицького
- одного з
натхненників
університету,
який був главою
Української
Католицької
Церкви у
n Приятелі УКУ - Стефанія Виттієр і Давид Бадінґер
1901-1944 рр.
обговорюють майбутні пляни університету з Деном
Протягом
Шиманським, директором розвитку УКОФ, та Олесем
десятиліть
Кузьмою, екзекутивним директором УКОФ.
Митрополит

УКУ започаткував свою власну
мистецьку колекцію, щоб надихати і
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забезпечував динамічний розвиток
Української Церкви, культури та
освіти своїми власними ідеями,
фондами, починами і щоденним
особистим прикладом.
Понад 40% картин вже продано.
Інші – все ще можна придбати!
Детальніші інформації є на вебсторінці: http://www.BiddingForGood.
com/UcefOnlineAuction

СУА створив фонд для підтримки програми Жіночих студій
Завдяки цій
новаторській
співпраці
між СУА та
УКУ, СУА має
намір відіграти
визначну роль
у вихованні
майбутніх
українських
жінок-лідерів.
Історично,
Союз Українок,
n Членкині головної управи СУА зустрілися з Патріархом
заснований
Святославом Шевчуком в офісі президента Фордгамського
Міленою
університету в листопаді 2011 p.
Рудницькою
оюз Українок Америки у співпраці у 1921 р. в Україні, та Союз Українок
з Українським Католицьким
Америки, заснований у Сполучених
Університетом планують відкрити
Штатах 87 років тому, ревно
нову програму жіночих/ґендерних
підтримували і наголошували на
студій (ЖҐС).
важливості освіти. Свідченням
цього є праця СУА над заснуванням
Програма, яку підтримує та
дошкільних закладів у США, їхній
фінансує СУА, розпочнеться 3 вересня розвинутий та дієвий стипендійний
2012 р. інавгураційною лекцією з
фонд, а також видавництво книжок,
нагоди початку нового навчального
таких як “Свіча пам’яті” (2010).
року в єдиному католицькому
університеті на території колишнього
Для СУА - найчисельнішої та
Радянського Союзу.
найстаршої організації українських
жінок у діяспорі, покликання якої є
“У контексті сьогоднішньої
оберігати українську культуру, історію
політичної та правової ситуації
та традиції через навчання - співпраця
в Україні СУА розуміє, що є
з УКУ у рамках програми жіночих
надзвичайно важливо допомогти
студій є важливим інвестуванням у
жінкам досягнути вищого ступеня
майбутнє українських жінок.
рівноправності, поваги та впливу
завдяки підсиленню їхніх важливих
Від травня 2011 року, коли на 29-му
ролей на всіх рівнях суспільства,” –
З’їзді СУА було схвалено і затверджено
коментує голова СУА Маріянна Заяць. цю ідею, члени цієї організації
зібрали близько 80 000 долярів для
“Ми переконані в необхідності
100-тисячного фонду-ендавменту.
фонду, який би підтримував жіночі/
ґендерні студії. Через цей почин
“Програма жіночих/ґендерних
українки у Північній Америці мають
студій в УКУ є логічним
надію донести жінкам України
продовженням і модернізацією
значення освіти і суттєво вплинути
найкращих традицій українського
на українську сім’ю, та тим самим і
жіночого руху в Україні та діяспорі.
на професійні, політичні і бізнесові
Українські жінки були завжди поруч з
середовища. Освіта є єдиним
чоловіками як учасники національножиттєздатним засобом для досягнення визвольного руху, як засновники
цієї цілі,” – підсумувала п. Заяць.
українських релігійних, освітніх та
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економічних інституцій. За умов
сучасної незалежної України жінки
взяли на себе тягар економічного
порятунку своїх сімей. Ми всі знаємо,
як часто, коли жінки не могли знайти
працю в Україні, вони були змушені
ставати трудовими мігрантами для
того, щоб могти оплатити навчання
своїх дітей. Все це привело до зросту
дуже важких соціальних проблем,” –
пояснила Олена Джеджора, керівник
Відділу міжнародних академічних
зв’язків УКУ.
Координатором програми буде Др.
Оксана Кісь, яка захистила докторат
з історії зі спеціалізацією в етнології.
Як стипендіатка Освітнього Фонду ім.
Петра Яцика, протягом останнього
навчального року вона викладала
курс „Жінки в постсоціалістичних
трансформаціях в Україні, Росії
і Польщі” у Колумбійському
університеті в Нью-Йорку.
Др. Кісь є головою Української
асоціації дослідників жіночої
історії. З 2005 року вона викладає
курси з жіночої історії в УКУ. У ролі
координатора програми ЖҐС, Др. Кісь
відповідатиме за усі аспекти програми
в цілому, включно з плануванням
лекцій, залученням викладачів, а
також консультуватиме студентів
під час написання наукових праць.
Також вона щомісяця буде проводити
колоквіуми та рекомендуватиме нові
бібліотечні надбання для програми.
Програма ЖҐС буде діяти при
історичному факультеті УКУ.
n Олена Джеджора,
керівник Відділу
міжнародних
академічних зв’язків
УКУ, виступає
на тихому
мистецькому
аукціоні.

