TOPIC 4B

Reconciliation and Strengthening Learning Knowledge Sources by Sharing Cultural
Learning. Indigenous and Ukrainian Plant-Based Health. Honouring Our Differences and
Celebrating Our Points of Connection.
Погодження Та Зміцнення Вивчення Джерел Знань Шляхом Обміну Культурним
Навчанням. Застосування Рослин Українцями Та Корінними Людьми Канади.
Поважай Наші Відмінності І Святкуй Наші Подібності

SPEAKER

VAL VINT / ВЕЛ ВІНТ & NATASHA HALAYDA / НАТАША ГАЛАЙДА
WINNIPEG / ВІННІПЕҐ (ENG.)

AUDIENCE

Anyone / Для Усіх

TOPIC ABSTRACT
Val Vint and Natasha Halayda met working together with Art City’s Indigenous Art Program in 2015 and
developed the arts and learning project, “Celebrating Our Differences & Honouring Our Commonalities”,
as a vehicle for Reconciliation. Reconciliation begins with simple acts of sharing and learning from each
other, and when people take the time to connect their own lived cultural experiences with those of others,
they unearth deep roots of empathy, mindfulness and connectedness that help us move forward together.
Our activity will culminate in creating a learning artefact that visually blends these inter-cultural teachings.
We will use the samples of Ukrainian foods to “colour” a blank Medicine Wheel, representing the
combined knowledge achieved by sharing ourselves, and our traditions; Celebrating Our Differences and
Honouring Our Commonalities.
Вел Вінт і Наташа Галайда познайомилися працюючи разом над Аборигентською програмою
Мистецтв в 2015 році. Разом вони створили мистецький і навчальний проект , Святкуючи Наші
Відмінності і Вшановуючи нашу Співзвучність, як рушійну силу Примирення. Примирення –
Reconciliation-починається з простого кроку обміну і перейняття досвіду один від другого, і коли
люди поєднують свої власні культурні традиції з іншими, вони відкривають глибокі коріння емпатії,
турботи, розуміння і єдності, які допомагають нам рухатися вперед разом. Наше заняття сьогодні
буде кульмінацією створення навчального артефакту, який візуально демонструє поєднання таких
міжкультурних спадщин. Ми будемо використовувати зразки української їжі, щоб замалювати
безколірне Медичне Коло, репрезентуючи наші пізнання, отримані від обіну наших традицій,
Святкуючи наші Відмінності і Вшановуючи нашу Співзвучність.
ABOUT VAL / ВЕЛ AND NATASHA / НАТАША
Metis artist Val Vint achieved a BFA honours from the University of Manitoba School of Art. She has
worked in schools and community groups across the province, in the UK and Central America for over
thirty years sharing teachings in beading, drum circles and drum making, traditional medicines, dream
catchers and other aspects of traditional Indigenous art and heritage. Val is currently working on
Reconciliation Walk public design project for the south point of the Winnipeg Forks.

1|Page

Мисткиня мейті Вел Вінт отримала ступінь BFA в Школі Мистецтв Університету Манітоби. Більше
тридцяти років вона працювала в школах і громадах провінції, в Об`єднаному Королівстві і
Центральній Америці, навчаючи мистецтва вишивання бісером, виготовлення барабанів, ловця снів
(dream catchers), традиційної медицини та інших аспектів і традицій мистецтва і культури
аборигенів. В даний час Вел працює над дизайном громадського проекту Шлях Примирення Reconciliation Walk- для Південного району Вінніпежського Форкс.
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