
 

 

Умови участі 
 

У виставці ЛЯЛЬКОВИЙ ПОДІУМ  
в рамках арт-експозицій HANDMADE-Expo                        
 

 

Компанія «Український Подіум» 6 - 9 жовтня 2021 року в рамках виставки HANDMADE-Expo 
проводить III Міжнародну виставку авторських ляльок ЛЯЛЬКОВИЙ ПОДІУМ. 

 

НАГОРОДИ: 

Гран-прі отримує стенд 2 кв.м. на наступну виставку або вітрину для персональної експозиції. 

Приз глядацьких симпатій - полка у вітрині для презентації в рамках ЛЯЛЬКОВОГО 
ПОДІУМУ. 

Приз журі за креативність - полка у вітрині для презентації в рамках ЛЯЛЬКОВОГО 
ПОДІУМУ.  

Призи у номінаціях: 1 місце - кубок та спеціальний диплом, 2 та 3 місце - спеціальні 
дипломи. 

Всі учасники отримують дипломи та письмові відгуки о своїх роботах від членів журі. 

 

Розділи ЛЯЛЬКОВОГО ПОДІУМУ: 

 Лялькова виставка 
 Ляльковий конкурс «Лялькова королева» 
 Презентації лялькових проектів 
 Презентація робіт Валентини Мірошник, яка отримала Гран-прі конкурсу у номінації 
народна лялька. 
 Виставка колекційних Тедді 
 Конкурс Тедді та Тедді друзів «Ведмежий король» 
 

Номінації: 

 Народна лялька (традиційна, сучасна, креативна) 
 Портретна лялька 
 Фентезі 
 Інтер`єрна лялька  
 Текстильна, валяна, в`язана 
 Будуарна лялька 
 Ведмеді Тедді та друзі 



Порядок участі: 

Всі учасники проходять попередній відбір. 
Для попереднього відбору автори надсилають фото ляльок і заповнену анкету 
на dollspodium@gmail.com. Роботи для попереднього вібору приймаються з 5 липня 2021 р. 
по 25 вересня 2021 р. 
Журі приймає рішення про участь ляльок протягом 5-ти робочих днів. 

Кожен автор може подати на розсуд необмежену кількість робіт. Від одного автора може 
пройти відбір максимум дві роботи. До анкети обов`язково треба додати фото ляльки у 
повний зріст, окрім цього, фото деталей: голова, руки, ноги, одяг. 
Після підтвердження Вашої участі лялька, яка пройшла відбір, буде продемонстрована у 
конкурсі «Лялькова королева» відвідувачам і журі. Дні передачі ляльок організаторам 
узгоджуються індивідуально. Повернення ляльок відбувається тільки по закінченню виставки. 
 
Організаційний внесок для учасників, які пройшли у фінал – 700 грн. за дві роботи або 
400 грн. за одну роботу. 
Звертаємо Вашу увагу, що конкурсні ляльки, за узгодженням з автором, можуть бути продані 
на виставці. 

Для позаконкурсної участі у виставці ЛЯЛЬКОВИЙ ПОДІУМ можливо замовити стенд, вітрину 
або подіум на загальних підставах. Умови участі за посиланням по ссылке >>. 

 

Суддівський склад ЛЯЛЬКОВОГО ПОДІУМУ: 

 Галина Дюговська — член Національних Спілок художників, дизайнерів, журналістів 
України, куратор та організатор інших художніх акцій. 

 Ольга Маріно — Заслужений діяч мистецтв України, член Національних Спілок художників 
та дизайнерів України. 

 Тетяна Бєлих – майстер народної ляльки. Переможець у номінації народна лялька 
конкурсу Ляльковий Подіум. 

 Настя Крава. Майстер – лялькар. Член і вчитель GDS. 
 Валентина Мірошник – майстер народної ляльки. яка отримала Гран-прі конкурсу 

Лялькова Королева. 
 Наталя Зайковська – майстер портретних ляльок. Гран-прі конкурсу Лялькова Королева. 
 

Роботи майстрів народної ляльки судять Тетяна Бєлих , Валентина Мірошник, Ольга Маріно, 

Галина Дюговська. 

Роботи майстрів сучасної ляльки, Тедді та Тедді друзів судять Настя Крава, Наталя 

Зайковська, Ольга Маріно, Галина Дюговська. 

 

Контакти: 
dollspodium@gmail.com 
www.handmade-expo.com.ua 
https://www.facebook.com/HandmadeKiev/ 
https://www.instagram.com/handmadeexpo/ 

(050) 351-27-11, (093) 387-70-41 

Кобелева Ольга 

                                    Організатор::                                                                                                                       
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