Літературно-мистецький вечір “Вільна думка”

26 квітня 2018 року в мистецькому центрі “Дзига”, що у Львові, відбувся
літературний вечір “Вільна думка”. Проект “Вільна думка” – це можливість для молодих
людей віком від 15 до 35 років реалізувати та показати свою власну творчість у вигляді
авторських віршів, пісень, музики, гуморесок або так званого стендапу.
У творчому осерді зібралося чимало молодих цікавих особистостей, любителів
прози та поезії: студенти, школярі та просто аматори слова. Багато талантів заявили про
себе та свої твори, а тим самим мали нагоду почути оцінку своїх віршів. Приємно, що в
такому товаристві виокремили себе й вихованці Малої академії, цьогорічні учасники
“Весняного леготу”, слухачі літературної студії МАН під керівництвом Христини
Стефанівни Волощак. Ці діти, напевно, були найоригінальнішими на вечорі, адже
відрізнялися від усіх своєю харизмою та інакшістю творення віршів і прози. Поети із
легкістю демонстрували таланти й зачитували свої твори присутнім, дозволили
зануритися в прекрасний світ поетичного слова.

Окрім того, на закінчення творчого вечора вдалося поспілкуватися з манівцями,
слухачами літературної студії Малої академії: Віктором Будановим, Юстиною Ванюк,
Орисею Гнатко, Мартою Дикою, Софію Шелюх. Школярі з радістю поділилися своїми
враженнями від заходу та особливостями написання творів.

Ткачик Катерина, майстриня прози, учениця Львівської академічної гімназії
зазначає, що її надихають творити певні моменти в житті, і звідси вона бере персонажів
своїх творів. Тематика, яку порушує Катерина – це, як правило, кохання та філософія.
Для Орисі Гнатко, учениці ССШ №
93 м. Львова, прозаїка, написання
творів стало вже звичкою. “Мене
надихає все. Перший вірш написала
в шість років, коли народилася
молодша сестра. Потім була перерва

і згодом почала писати прозу й дотепер, хоча іноді
вдаюсь до віршів. Тематика мого письменства –
фантастика або детективи. У багатьох творах натрапите
на героїв, які для мене є сталими – загадкова дівчину
Іра або Аліса (твір “Щоденник мертвої дівчини”), –
каже дівчина.
Юстина Ванюк, учениця гімназії “Гроно” м.
Львова, поетка, що її вірші організатор вечора
відзначив, як найскладніші та унікальні, бо “з ними
можна виступати в ООН”, була особливою. Школярка
отримала безліч позитивних вражень від вечора.
Приємна атмосфера, поезія та музика інших виконавців
– все те, що запам’яталося. Юстина пише вірші на соціальну тематику, як сама зазначає –
“про життя, про людей, сильних духом під вуаллю тварин”. Звичайно, що писати такі
сильні вірші їй допомогла критика з боку Ігоря Калинця на “Весняному леготі 2017”.
“Якби не критика, я б не почала більше працювати над творами, щоб була красива рима і
виросла у своїх доробках”. Творча муза до поетки приходить, за її словами, в опівнічні
години, також часто пише у трамваях, маршрутках.
Організатор мистецького вечора “Вільна думка” Юрій Новосад, зауважив, що цей
вечір був особливим: “Сказати, що я задоволений – це мало, адже я вражений, наскільки
діти в юному віці пишуть такі глибокі, змістовні й цікаві вірші, що змінюють думку
людей. Насправді цими віршами можна виступати на великих залах, великих аренах і
впевнено нести цю думку в суспільство. Ми не очікували, коли розпочинали з учнівським

парламентом цей проект, на таку велику кількість людей і не очікували те, що насправді
набере такої популяризації проект та настільки цікавими будуть твори”.
Юрій Новосад висловив велику подяку літературному гуртку КЗ ЛОР “Мала
академія наук учнівської молоді” за цікавих та сильних дітей і запрошує їх відвідати
наступні вечори, адже вірші були неймовірно цікаві, майстерні й варті уваги публіки.
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