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ART-ПІКНІК В АКАДЕМІЇ ПЕНСІОНЕРІВ
Аrt у перекладі з англійської означає мистецтво, а 
знайоме широкому загалові французьке слово «пік-
нік» - популярну форму відпочинку, що полягає у 
споживанні їжі на свіжому повітрі в місцях із кра-
сивими пейзажами: у саду, парку, на березі озера, 
лісовій галявині. І, як правило, влітку. 
Відкриваючи новий сезон в Академії пенсіонерів, 
Благодійний фонд прийняв рішення зібрати пред-
ставників клубів на  Art-пікнік, до того ж золота-
вої осінньої пори...

Олена Берлюк

Члени Академії пенсіонерів – літні 
люди, які, маючи колосальний жит-
тєвий досвід, розуміючи відповідаль-
ність за майбутнє своїх дітей, внуків 
і правнуків, неабияк переймаються 
тими проблемами, які спіткали сьогод-
ні Україну. Як втішити   розбиті горем 
їхні серця, як зігріти роз’ятрені душі 
сивочолих патріотів, які ще з раннього 
дитинства знають, що таке війна? Як 
заспокоїти матерів і бабусь, чиї діти і 
внуки там, на буремному сході?

Певних цілющих порад і рецептів 

ліків, які можна вважати панацеєю, 
насправді ще не існує, бо примусити 
людські серця за допомогою штучних 
препаратів  скам’яніти чи затвердіти 
від байдужості неможливо. Проте що-
денна молитва і звичайне людське 

спілкування здатні творити дива!
Новий навчальний сезон в Акаде-

мії пенсіонерів, яку створив і якою 
опікується Благодійний фонд Костян-
тина Єфименка, розпочався у вересні 
загальноакадемічним заходом  - Art-
пікніком, він відбувся в улюбленому 
парку «Олександрія» на поляні біля 
Ротонди. Нічого подібного ще не про-
водилося в нашому товаристві, тому 
європейський досвід  став у пригоді. 
Головна мета зібрання – відпочити 
душею, поспілкуватися з однодумця-
ми, подарувати хвилини мистецького 

щастя кожному, хто завітав на свято, 
і, звичайно, подумки помолитися 
за Україну. Бо як би ми не обмеж-
ували концертну програму осінньо-
романтичною тематикою, академісти 
все одно присвячували свої виступи 
тому, що болить, - долі рідної землі. 

Цього дня представники 32 клубів 
взяли участь у концерті просто неба, 
який нагадував заходи в літніх театрах 

у період їхньої молодості. Хтось знай-
шов прохолодне місце в тіньочку під  
крислатими кронами дерев, а хтось 
грівся під теплими променями лас-
кавого раньоосіннього сонечка; деякі 
клуби розстелили тут  же простирадла 
і влаштували імпровізовані пікніки, а 

деякі не відходили від виставок, пре-
зентацій, майстер-класів, концертної 
сцени тощо. 

Майстер-клас із виготовлення осін-
нього оберегу з природного матеріалу 
провели для академістів студенти і ви-
кладачі Білоцерківського гуманітарно-
педагогічного коледжу. Усі обереги, 
зроблені власноруч, академісти за-
брали додому, бо ж, уплітаючи кленові 

листочки, калинові грона, пшеничні 
колоски, кожен, створюючи красу, по-
думки просив у Господа заступництва, 
захисту, здоров’я і злагоди, щиро вірив 
в ці хвилини, що саме осінній оберіг 
збереже родину й Україну від нещастя.

Тренер жіночого фітнес-клубу «Леді-
фіт», з яким Благодійний фонд співп-
рацює уже 2 роки поспіль, запропо-
нувала заняття з пілатесу – дихальної 
гімнастики, корисної для здоров’я 
літніх людей. 

Академісти, хоч і люди поважного 
віку, але більшість із них вважає себе 
досить сучасними, деякі мають власні 
фотоапарати. Отож Art-пікнік своє-
рідно розширив горизонти їхньої по-
пулярності, адже роботи академістів, 
залюблених у фотографію, позитивно 
оцінювали всі шанувальники цього 
виду мистецтва. 

На окрему увагу заслуговує фести-
валь домашнього печива і варення, 
у якому взяли участь найкращі гос-
подині Академії пенсіонерів. Після 
виставки представники клубів «Кри-
ниця життя», «Пролісок», «Усмішка», 

«Вечірні зорі», «Ярославна», «Мрія», 
«Зарічани», «Діамант», «Золота осінь», 
«Фенікс» пригощали одне одного 
власноруч зробленими смаколиками, 
ділилися секретами приготування, об-
мінювалися рецептами. 

А в цей час упродовж майже трьох 
годин тривав концерт: звучали улю-
блені пісні, неповторні мелодії пода-
рував саксофоніст Юрій Кисиленко, 
виступили хорові колективи «Спад-
щина» і «Вербиченька» (художні 
керівники Ніна Левченко і Ольга Ата-
маненко), свої власні вірші прочитали 
Іда Комісарова (клуб «Чарівна мить»), 
Емма Вайман («Берегиня»), Жанна 
Рудянська («Ярославна»), Анатолій 
Медвідь («Чорнобривці»), Раїса Біло-
усова («Едельвейс»). 

P.S. Благодійний фонд висловлює 
щиру подяку керівництву дендро-
парку «Олександрія», адміністра-
ції Білоцерківського гуманітарно-
педагогічного коледжу, фітнес-
клубу «Леді-фіт», кафе «Імперія» 
за допомогу в організації та про-
веденні Art-пікніка для членів Ака-
демії пенсіонерів.

«Україно, молюся за тебе», - лунає з вуст жінок-матерів, 
учасниць вокального колективу «Вербиченька»

Фотовиставка  
за участю  академістів

На майстер-класі з виготовлення осіннього оберегу 
кипить творча робота

Представниці клубу «Пролісок» 
добре підготувалися для участі у 

фестивалі домашнього печива

Дихальні вправи на свіжому пові-
трі гарантують чудовий настрій

Глядацька зала «Театру просто неба» за участю представників клубів Академії пенсіонерів


