
 
 
 

МИСТЕЦЬКИЙ АУКЦІОН КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ 
“О, СВЯТЕ СВІТЛО” ЛАРИСИ СЕМБАЛЮК-ЧЕЛАДИН 

 

Конґрес Українців Канади (Конґрес) вперше влаштовує приватний аукціон через 
інтернет. Конґрес робить великі зусилля в напрямку пропаганди творчих досягнень 
українсько-канадських митців. В ознаменування цієї події Конґрес продає 
оригінальну картину відомої українсько-канадської художниці Лариси Сембалюк-
Челадин “О, святе світло”, котра була зображена на різдвяній відкритці Конґресу за 
2011 рік. 
 
Аукціон триватиме з 10 січня до 6 лютого 2012 року шляхом закритого  
пропонування ціни через інтернет. Якщо ви хочете мати цей чудовий мистецький 
твір у вашій оселі, пропонуйте вашу ціну сьогодні! Допоможіть Конґресу Українців 
Канади підтримувати і пропагувати творчість українсько-канадських художників. 
 
Долучаємо опис мистецького твору та дані про автора. 
 



За дальшою інформацією, будь ласка, сконтактуйтесь із Національним офісом КУК 
за телефоном: (613) 232-8822 або через електронну адресу: artauction2012@ucc.ca, 
або відвідайте нас на інтернет-сторінці за адресою: 
http://www.ucc.ca/2012/01/10/ukrainian-canadian-congress-art-auction-2012/ 
  

 
МИСТЕЦЬКИЙ АУКЦІОН КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ 

“О, СВЯТЕ СВІТЛО” ЛАРИСИ СЕМБАЛЮК-ЧЕЛАДИН 

 
Назва картини:    “О, святе світло” 
 
Художник:     Ларисa Сембалюк-Челадин 
 
Дата відкриття:    10 січня 2012 р. о 12:00 год. дня 
 
Дата закриття:    6 лютого 2012 р. о 11:59 год. вечора  
 
Ринкова ціна:    $4,000.00 
 
Початкова пропонована ціна:  $4,000.00 
 
 
ПРО МИСТЕЦЬКИЙ ТВІР “О, СВЯТЕ СВІТЛО” 
 
Художник:   Ларисa Сембалюк-Челадин  
 
Техніка виконання: акварель, оформлена в паспорту і рамці  

(папір виробництва фірми Arches, 300 фунтів) 
 
Розміри:    зображення  12’’ висота Х 29’’ ширина 
         обрамлення  21’’ висота Х 38’’ ширина 
 
Опис та символізм:  
 
“О, святе світло” представляє пору року, коли всі ми збираємось разом для святкувань. 
Свічка на Різдво символізує Вифлеємську зірку,засвічену і поміщену у різдвяний колач. 
Наче зірка, одинока свічка може освітити наш шлях. Коли світить багато свічок, – 
щезає темрява і тепло Різдва Христового зігріває наші серця. 
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ПРО ХУДОЖНИКА 
 
Лариса Сембалюк-Челадин є довершеною художницею, роботи якої є у приватних та 
корпоративних колекціях Північної та Південної Америки, Австралії та Європи. Яскрава, 
гаряча акварель є відмінною ознакою Ларисиних картин. Її неповторні, більші, ніж життя, 
інтерпретації є добре відомі членам королівської родини, державним головам та 
мистецьким патронам по цілому світі. Після отримання диплому бакалавра у галузі 
мистецтва та малюнку (BFA in Art and Design) з університету Альберти, Едмонтон, Канада, 
Лариса постійно вдосконалювала свою техніку роботи з аквареллю.  
 
Лариса особливо захоплюється малюванням екзотичних та небезпечних квіткових 
різновидів, а також зображень, пов’язаних з українським корінням. Сила та вплив 
Ларисиної творчості відображена у її численних колекціях, таких як: “Квіти Америки” 
(“Flowers of the Americas”),“Квіти Біблії” (“Flowers of the Bible”), “Святкування жінок” 
(“Celebrating Women”),“Танцюй мене...” (“Dance Me...”). 
 
Лариса Сембалюк-Челадин стала видатною українсько-канадською художницею і є 
відомою завдяки її багатьом унікальним мистецьким творам. Однією з її найвідоміших 
робіт є “Ансамбль кольору” (“An Encemble of Colour”). Написання цієї картини тривало 
цілий рік. Вісім панелей акварелі загальною довжиною 16 фітів зображають костюми 

українського танцювального ансамблю “Черемош” з Едмонтону за період 40 років. Твір 
був виставлений для показу у жовтні 2010 року під час святкування 40-ої річниці 
заснування ансамблю “Черемош”. Оригінальна картина “Ансамбль кольору”, висотою 4 
фіти і довжиною 16 фітів, оцінена у $100,000.00. 

http://www.artbylarisa.com/  
 
ПРАВИЛА АУКЦІОНУ 

 
Пропозиція ціни на річ 
a) Формат аукціону – один із закритих видів аукціону із пропонованими цінами, 
надісланими через інтернет. 
б)  Пропонуючи ціну, ви стверджуєте, що готові та бажаєте придбати річ за 
пропоновану вами суму. 
в)  Якщо хтось запропонує більшу суму або пропонована вами сума не 
відповідає ціні продавця (є меншою, ніж просить продавець), ви не 
зобов’язані купувати. 
г)  Ви укладаєте контракт із продавцем на купівлю речі та доставку 
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грошей протягом відведеного періоду після дати закриття аукціону. 
ґ)  Пропоновані вами ціни є кінцевими і від них не можна відмовлятись. 
д)  Дата відкриття аукціону: вівторок, 10 січня 2012 року о 12:00 год. дня. 
e)  Дата закриття аукціону: понеділок, 6 лютого 2012 року o 11:59 год. вечора. 
є)  Всі пропоновані ціни повинні подаватись через інтернет. 
 
Поставте пропоновану вами ціну, пославши електронне повідомлення (імейл) на: 
artauction2012@ucc.ca 
Включіть до імейлу: 

і.   ваше повне ім’я та прізвище 
іі.  пропоновану вами суму 
ііі. вашу електронну адресу 
іv. номер вашого телефону 

 
ж) Пропоновані ціни є строго конфіденційними і будуть переглянуті лише відповідно 
призначеним персоналом. 
з) Найвища пропонована поточна ціна буде регулярно висвітлюватись на інтернет-
сторінці Конґресу. 
и)  Після дати закриття аукціону ви будете повідомлені про те, чи пропонована вами сума 
була достатньою для придбання картини. 
 
Вручення речі з аукціону 
а) Найвищий претендент буде повідомлений по телефону наступного робочого дня після 
закриття аукціону. 
б)  Успішний претендент має 3 (три) робочих дні, щоб здійснити оплату і 5 (п’ять) робочих 
днів, з часу повідомлення, для завершення продажі (наприклад, відсилка речі, оплата 
тощо). 
в) У випадку, коли буде отримана більш ніж одна виграшна ціна (однакові суми), 
претенденти будуть повідомлені і їм буде дозволено зробити додаткову кінцеву 
пропозицію. 
 
** Художник Лариса Сембалюк-Челадин зберігає за собою всі авторські права на картину 
“О, святе світло”. 
** Художник та Конґрес Українців Канади зберігають право на репродукцію картини “О, 
святе світло”. 
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ФОТОГРАФІЯ КАРТИНИ “О, СВЯТЕ СВІТЛО” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картина “О, святе світло” в обрамуванні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
                  “О, святе світло” – опис  
                                                 оригінального полотна 
 
“О, святе світло” – вигляд обрамування ззаду 
 
 
 
 
 


