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ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ В ОТTАВІ 

 

ОТТАВА, КАНАДА, 16 ТРАВНЯ, 2011 РОКУ: 

 

Комітет по встановленню пам’ятника Т. Шевченку в м. Оттаві та Посольство України в 

Канаді організовують церемонію відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку в Отаві 26 

червня 2011 року в 2.30 пополудні на теренах Українського Католицького Собору 

Святого Івана Хрестителя (952 Green Valley Crescent, K2C 3K7). 

 

На відкриття запрошені політичні,релігійні та громадські лідери Канади та України: 

сенатори, члени парламенту, дипломати, члени місцевих та національних підприємств 

та організацій.  Список запрошених включає всіх жертводавців які підтримали проект 

пам’ятника. 

 

Відкриття пам’ятника також присвячене 120-тій річниці поселення укпраїнців в 

Канаді та 20-тій річниці незалежності України. Яскрава церемонія включатиме 

символічну посадку козацького дуба та закладання землі з могили Шевченка в Каневі. 

 

Церемонія продовжиться святковим концертом за участі Канадської Капели Бандуристів 

з Торонто під керівництвом Доктора Віктора Мішалова. Також на сцені виступатимуть 

бандурист Ярослав Джусь, фіналіст конкурсу «Україна має талант - 2», танцювальний 

ансамбль «Світанок», а також інші відомі Українсько-Канадські творчі колективи. 

 

На відкритті будуть вшановані імена численних жертводавців. 

 

Детальнішу інформацію про інших артистів, визначних гостей та святкову програму 

можна знайти на: 

 

Веб-сайті: www.infoukes.com/tarasinottawa 

Фейсбуку: Taras Shevchenko Monument in Ottawa, Canadian Train of Ukrainian Pioneers 

 

По телефону: Орест Дубас (613)725-0006 

             Олена Захарова (613)230-2961x105;      

Електронною поштою: orestdubas@rogers.com, press@ukremb.ca,  

Пожертви на пам’ятник: (613)983-9094 

 

Для завершення проекту, потрібна допомога у сумі $75,000. 

Будь-ласка, проявіть щедрість і допоможіть у збірці. 

  

http://www.infoukes.com/tarasinottawa
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Тарас Шевченко 

Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) — український поет, письменник, 

художник, графік, громадський діяч, філософ, політик, фольклорист і 

духовний батько сучасного українського народу.
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Т.Г.Шевченко — центральна постать українського літературного процесу XIX 

ст. Його творчість мала вирішальне значення в становленні й розвитку нової 

української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські демократичні 

цінності та піднісши її до рівня передових літератур світу. У своїй поезії 

Шевченко звернувся до тем, проблем та ідей (соціальних, політичних, 

філософських, історичних, художніх), які до нього ще не порушувалися в 

українській літературі або порушувалися надто несміливо й соціально 

обмежено. 

 

Збагачуючи українську літературу новими життєвими темами й ідеями, 

Шевченко став новатором і в пошуках нових художніх форм та засобів. Автор 

"Кобзаря" виробляв і утверджував нове художнє мислення. Його значення в 

розвитку передової вітчизняної суспільної думки, соціальної і національної 

свідомості народу не менше, ніж в історії поезії.
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Лео Мол (Леонід Молодожанін) 

Пам'ятник створений славнозвісним скульптором Лео Молом (1915-2009). У 

Канаді проживав у Вінніпезі, де у 1992 році заснував "Сад скульптур Лео 

Мола" у якому експонується понад 300 його робіт. Пам`ятник високоповажному 

Прем’єр міністру Джону Діфенбейкеру у виконанні Мола прикрашає 

Парламентський пагорб в Оттаві. Лео Молом зокрема створені пам'ятники 

Тарасові Шевченку у Вашингтоні, Буенос-Айресі і Санкт-Петербурзі. За свій 

надзвичайний внесок у розвиток мистецтва Лео Мол був нагороджений Орденом 

Канади (1989) та орденом України (2002). 

 

 

                     
1
 Вікіпедія 

2
 http://www.pisni.org.ua/persons/30.html 


