
Ювілей 120-ой річниці уродин Епіфанія Дровняка – Никифора 

ПРОГРАМА ПОДІЙ 

20.05.2015 р. Горлицкий Ринок 

14:00 Артистична акція «Госці приїхали. Пам’яткове фото з Горлиц». 

20.05.2015 р. Центр культури ім. Б.І. Антонича в Горлицях, Пл. Двориско, 5 

18:00 Виклад отвертий др Артура Іжицкого про житя и творчіст Епіфанія 

Дровняка – Никифора  

19:30 Картина музиком малювана – концерт львівского гурту «Три кроки в ніч» 

21.05.2015 р. Греко-католицка церков свв. Апостолів Петра й Павла                           

в Криници 

11:30 Панахида за Епіфанійом Дровняком – Никифором. 

21.05.2015 р. Православна церков св. Рівноапостольного Великого князя 

Володимира в Криници 

11:30 Панахида за Епіфанійом Дровняком – Никифором.  

Зложиня квітів на Никифорів гробі, парохіяльний цмонтір 

 

21.05.2015 р. Криницка топтана дорога (дептак)  

14:00 Артистична акція «Госці приїхали. Пам’яткове фото з Криници». 

16:30 Зложиня квітів при пам’ятнику Епіфанія Дровняка – Никифора.  

21.05.2015 р. Музей Никифора в Криници-Здрою, Бульвари Дітля, 19 

17:00 "Я – як інча людина – довкола Епіфанія Дровняка – Никифора "  

Дискусийний панель має приближити учасникам меньше знани и експонувани 

біографічни факти з життя художника, а и новий погляд на творчіст Епіфанія       

Дровняка – Никифора. Важним елементом той дискусії буде внесок лемківской громади                    

в пропагуваня Никифора, довголітні змаганя о його правдиве ім’я (приверніня 

персональних даних, заміщиня двомовной таблици, ініціатива будови пам’ятника), а тіж 

ідентифікація з Никифором, як важний чинник будуваня культурной тотожности лемків.  

19:00 Картина музиком малювана – концерт львівского гурту «Три кроки    в ніч»  

Почастунок  

19:00 Фільмовий панель при криницким бульвари (подворец Музею) 

«Моє друге ім’я - Никифор» - фільм зреалізуваний при Домі соціальной помочи               

в Фолюши 



«Никифор, якого я знав» - записи аудіо-візуальни. Спогади найстарших свідків про 

Епіфанія Дровняка 

28.05.2015 р.  Історичний музей, Королівский Палац во Вроцлаві,                            

ул. Казимира Великого, 35 

17:00 Вернісаж виставки XIV Лемківского Єрусалима «Нотатник зо світа»  

Виставка інспірувана мистецтвом Епіфанія Дровняка – Никифора  

Червень-липень 2015 р. Центр культури ім. Б.І. Антонича в Горлицях,                    

пл. Двориско, 5  

 Тижневий мистецкий пленер XV Лемківского Єрусалима «Потрійний 

автопортрет» 

17-19.07.2015 р. Свято лемківской культури 33. «Лемківска ватра» в Ждини 

 Виклад отвертий про житя и творчіст Епіфанія Дровняка – Никифора   

 Артистична акція «Госці приїхали. Пам’яткове фото з Лемківской ватри                              

в Ждини», об’єкт фестівалю 

 „Никифорів забавний світ” - презентація зроблених забавок и переказаня іх 

наймолодшим учасникам Свята лемківской культури 33. «Лемківска ватра»                      

в Ждини 

14.08.2015 р. Лігницка Галерія Мистецтв, Катедральна площа, 1  

 Вернісаж виставки XV Лемківского Єрусалима «Потрійний автопортрет» 

 Виставка інспірувана мистецтвом Епіфанія Дровняка – Никифора 

Вересен - жовтен 2015 р.  Центр культури ім. Б.І. Антонича в Горлицях,                 

пл. Двориско, 5   

 Вернісаж виставки XV Лемківского Єрусалима «Потрійний автопортрет» 

 Виставка інспірувана мистецтвом Епіфанія Дровняка – Никифора 

Горлицкий Ринок 

 „Никифорів забавний світ”-  презентація зроблених забавок 

Веце інформацій http://lemkounion.republika.pl                                               

http://lemkounion.republika.pl/

