
Лот №1

Лот №1

Назва:Копiя давньої української iкони Богородицi Одигiтрiї

Автор: Іконописна майстерня св. Антонія

Матеріал: Традицiйна дерев'яна основа з левкасом 

(натуральна клейо-крейдова основа) з застосуванням 

золотого тла та акрилових фарб.

Стартова ціна: 3 000 грн.

Опис:

Іконописна майстерня святого Антонія 

продовжує багатовікову традицію славних 

українських іконописців. У  майстерні 

можна придбати унікальні копії 

старовинних ікон, виконані за спеціальною 

технікою. Запропонований лот написано 

вiдповiдно до вiзантiйського стилю та 

традицiй, зі збереженням усiх канонiв 

iконопису. 

Лот №2

Назва:  Скриня “Речі сили”

Автор: арт-платформа "Ковчег Україна" та бренд "Речі

Сили"; 

Матеріал: дерево – хвоя; техніка: друк по дереву; 

принти – українські килими ХІХ ст. з Гуцульщини, 

Буковини та Центральної України.

Стартова ціна: 3 000 грн.

Опис:

Історія виготовлення мальованих 

скринь налічує не одну сотню 

років та сягає своїм корінням 

сивої давнини. Для наших предків 

скриня була хранителькою не 

тільки родинного добра, а й 

сімейних таємниць. 
У неї складали одяг, посаг для нареченої, сімейні 

реліквії і навіть записували важливі події у житті родини.

Лот №3

.

Назва:  Архангел Михаїл

Автор: Тарас Лозинський

Матеріал: олія, скло

Стартова ціна: 3 000 грн.

Лот №4

Копiя давньої української iкони Богородицi Одигiтрiї (XVI ст.) 

походить зi села Чуква, що на Львiвщинi. 

Iкона створена влітку 2015 р.

Назва:  Біла мушля (4 низки)

Автор: Роксоляна Шимчук

Стартова ціна: 5000 грн.

Опис:
Роксоляна Шимчук – відома львівська 

мисткиня, яка ділиться своєю 

майстерністю, виготовляючи 

прикраси та традиційні українські 

ляльки. Окрім цього, вона власниця 

приватної етно-галереї, де поряд з її 

роботами експонується приватна 

колекція стародавнього українського 

одягу з усієї України. 

.

Назва: Ікона Охтирська Богородиця

Автор: Лев Скоп

Стартова ціна: 15 000 грн.

Опис:

Лев Скоп – відомий львівський митець, 

іконописець, художник-реставратор 

та викладач. Його ікони вважаються 

чудотворними, чимало ікон які 

створив Лев Скоп оберігають наших 

воїнів на Сході.

Охтирська чудотворна ікона, яку 

запропоновано як лот – колись була 

надзвичайно популярною в Україні.

Цієї іконою автор відроджує давні традиції молитовної 

розмови з Господом. Адже на іконі зображена 

маленька Марія, яка молиться. 

Лот №6

Назва: "Плащик Чичері"
Дизайнер: Анастасія Василик

Матеріал: вовна з авторським декором ручної роботи

(технологія валяння); атласна підкладка

Стартова ціна: 3 500 грн.

Опис:
Бренд "Чичері" – це одяг для дітей і 

дорослих – усіх, хто відчуває себе 

природно та зручно в етно-стилі. 

Філософія бренду  – повернення до 

першоджерел та їх сучасна 

інтерпретація. У наші дні особливо 

важливо пам'ятати про наше давнє  

коріння, берегти та плекати наші 

багатовікові традиції. Пам'ятаймо, хто ми і 

чиї ми діти – з такою думкою "Чичері" 

створюють свої колекції.

Лот №7

Назва: "Плащ Чернікова"

Автор: CHERNIKOVA

Матеріал: Матеріал: костюмна шерстяна тканина, 

підкладка – віскоза 100%

Стартова ціна: 3 000 грн.

Опис:
CHERNIKOVA  – дизайн-студія, що 

спеціалізується з виготовлення жіночого та 

чоловічого одягу, який поєднує у собі 

сучасний та традиційний  стилі. Особливість 

бренду – тільки ексклюзивний одяг, у який 

дизайнер бренду вкладає душу. Кожен 

виріб ретельно продуманий, до найменшої 

деталі. 

Опис:

Тарас Лозинський – самобутній 

художник та колекціонер. За освітою 

економіст став художником завдяки 

самоосвіті, практиці та урокам у 

видатних майстрів пензля. Своїй ікони 

на склі художник створює власним 

стилем, у якому переплетене бароко 

та малярський досвід попередників 

митця. Окрім цього, Т. Лозинський є 

колекціонером – володіє великою 

колекцією предметів гуцульського 

мистецтва.

Лот №8

Назва: "Берегиня роду"

Бренд: Гудз

Матеріал: Старовинний льон, 

сучасна робота. Техніка

вишивання – тамборний шов.

Стартова ціна: 10 000 грн.

Опис:
Ґудз – крамниця етно-одягу та 

аксесуарів від українських 

дизайнерів. Про цю крамницю 

говорять: "місце, у якому традиції 

народжують стиль". 

Саме тут чимало львів’ян та 

гостей міста зможуть знайти 

унікальну вишиванку та іншу 

етно-атрибутику.

Лот №9

Назва: «Квітковий серпанок"

Бренд: Гудз

Матеріал: Сучасна

стилізація, комп'ютерна

вишивка, сучасний дизайн.

Стартова ціна: 7 000 грн.

Лот №10

Назва: Сукня-трапеція

"Древо"

Дизайнер: Наталія

Логвінова.

Опис:
Стильна, яскрава, практична сукня з 

вишитим стилізованим оберегом "Дерево 

Роду«. Запропонована сукня є 

ексклюзивною моделлю в оригінальному 

фасоні, матеріалі та кольорах!

Лот №11

Назва: Сукня довга з клинами

"Диво-квітка“

Дизайнер: Наталія Логвінова.

Матеріал: 100% льон

Розмір: XS-S

Стартова ціна: 15 000 грн.

Опис:
Розкішна,  вишита хрестиком, довга 

сукня з кольоровим  традиційним 

буковинським жіночим орнаментом, 

що символізує життя в сімейному 

благополуччі.

Лот №5

Роботи Роксоляни Шимчук знаходяться у приватних 

колекціях США, Канади, Австралії, Німеччини, Голландії, 

Великобританії, Франції, Польщі, Росії, і звичайно, 

України. Прикраси від Роксоляни Шемчук з гордістю 

носять Марина Порошенко, Катерина Ющенко та 

багато інших відомих жінок.

Матеріал: щільний джинс.

Розмір: One size (XS-S-M-L)

Стартова ціна: 10 000 грн.

Бренд "Стернат" 

виготовив лише 4 такі 

сукні, тому її можна 

назвати ексклюзивною!
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