Тернополянин організував благодійний
аукціон для підтримки ЗСУ
23 Березня, 2022 АНАСТАСІЯ КИСІЛЬ

Лот - картина. Станом на 23 березня найвища сума - 19 000 гривень. Зробити
ставку можна до 27 березня.

Дизайнер інтер’єрів Юрій Ковальський з Тернополя організував
благодійний аукціон, з якого всі кошти будуть направлені на допомогу
Збройним силам України. Лот - його арт роздрукований на полотні.
Стартова ціна лоту - 1 000 гривень, мінімальна ставка - 100. Торги
відбуваються онлайн, в Інстаграмі Юрія. Станом на 23 березня найвища сума
- 19 000 гривень. Зробити свою ставку можна до 27 березня.
Юрій Ковальський розповів журналістам Терену, чому вирішив
організувати аукціон:
Коли почалась війна, люди об'єднались і кожен почав допомагати ЗСУ
та
переселенцям.
Наприклад,
пекарні
безкоштовно
виготовляють випічку, люди, які займались пригоном авто з США чи Європи,
жертвують автомобілі для тероборони та захисників, ті, хто працювали з
металом, зараз виготовляють протитанкові їжаки та колючки, швеї
роблять балаклави і баффи для військових. Тобто кожен свою професійну
сферу направляє на благо країни. Я також хотів чимось допомогти, бо, як і
99% українців не можу просто сидіти і чекати, коли все закінчиться. Я

працюю дизайнером інтер'єрів, у вільний час роблю портрети незнайомим
яскравим людям. Переважно малюю для себе, але інколи на замовлення. Сферу
дизайну зараз направити на благо армії не дуже вдається, тому я почав
думати, чим можу бути корисним і вирішив зробити аукціон - продати один
зі своїх артів.
Цей артдизайнер намалював на початку війни. Каже, що тоді йому було
не до творчості, але бажання допомогти країні й бути корисним мав дуже
сильне.
Створив арт, так як всі інші, в цифровому виді. Потім потрібно було
його якісно роздрукувати на полотні. На щастя, я знаю таких людей і вони з
радістю підтримали мою ініціативу та допомогли перенести віртуальний
арт на полотно, - каже Юрій Ковальський.

Арт Юрія Ковальського - лот благодійного аукціону
Тернополянин раніше ніколи не робив аукціонів, тож на високу
успішність цього не очікував. Проте вже за кілька днів його підтримали багато
людей, зокрема блогери-мільйонники, закордонні інфлюенсери та українські
зірки.
Космічних очікувань від аукціону не було, я просто зробив його, щоб
зібрати кошти, не важливо скільки, не планував якоїсь конкретної суми. Але

багато хороших друзів, знайомих, почали робити репости, тож зараз хороша
активність. Дуже допомогло те, що я раніше малював відомих людей, не лише
з України, і з ними залишився хороший контакт, тож вони підключились до
поширення допису.
Зібрані гроші з аукціону Юрій відправить у фонд Сергія Притули. Ті,
хто хоче підтримати ініціативу тернополянина, може надіслати будь-яку суму
на рахунок: 4149609000771339.
https://teren.in.ua/news/ternopolyanin-organizuvav-blagodiyniy-aukcion-dlya-pidtrimkizsu_389935.html

