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Володимир Воровиковський (1757-1825): Складении 
до гробу- темпера 11 опІи, на дереві, 1787 року, 
67•;, х 53 у, см. (Картина знаходитьси у приватній 
копекцІі у ВепикІй ВританІі 11 с до набутти. 
Інформаці і в редакцІі журналу.) 

Volody~J~~~~o:i~<~v~~l 0~17;~~~{~2"~~і~~~:'' {~~~~ 
раіІІІі•ІК і~ ІЮ\\' іІІ p•·i\·atc ПІІІсєtішІ ін (;rcal Rritai11 

and is availablc. ln[ormation may Ьс obtaincd 
at tbe editor.) 

з 



Петро Андрусів: Нарис - туш. (Во.поДІІІІІІР 
Грудни - композитор, теоретик І пІивІст. Родивек 
в КИєвІ 1893 р. помер у ФІладет.фП 1980 р.) 
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·.~ І' >Ісі'\ · 

r .. \nclrІІ~iw: Sket'ch - ink. (Volodymyr Hrudyn -
romposer. theorist and pianist. Воm in Kiev. 

\lkraine - 1893. died in Philadclphia. Ра .. 1980.\ 



ТВОРЧИМ ШЛЯХУКРАІНСЬКИХ МИСТЦІВ 

ПОЧАТКОМ ХХ-го столі'М'Я почалося духове , культурне й національне від
родження украінського народу та його мистецтва. Те, що виношувалося наро
дом столі'М'ямн мусіло при сприятливих обставинах знайти свій вияв назовні. 

Такими сприятливими обставинами були передреволюційні та револю
ційні роки. Українська духовість на короткий час відзискавши свою свободу, 
могла себе проявити в усю широчінь і в усій своїй повноті та глибині у вільній 
Українській Державі. 

Духова культура народу - це успадкування вірувань, звичаїв та на

складаного столі'М'ями знання,- найбільший свій вияв знайшла саме в мистецтві. 

У цей час із надр украінського народу вийшло багато блискучих мистців, зроди
лися різні мистецькі течії . Це був правдивий український культурний і мистецький рене
санс, який згодом був брутально здушений новим комуністичним московським режимом 
у крові його творців. Починаючи від Петра І-го, Москва пильно стежила за духовим і куль
турним розвитком Украіни та систематично винищувала фізично провідні, інтелектуальні 
й проrресивні сили народу. Проте- такого масового, тотального винищення- як тепер, 
український нарід ще не зазнавав. За короткий час своєї державности, духового й куль
турного відродження, український нарід, після московсько-комуністичної навали, заплатив 
великі жертви. Нищилися з шаленою лю'М'ю пам'ятки духової та мистецької культури на
роду, його древні храми з іх безцінними мозаїками й фресками, а також усі пам'ятки ко
зацького барокко Мазепинськоі доби. 

Мистецька творчість в Україні була похована. Мистці були позбавлені свободи твор
чости, поставлені на послуги партії та пануючого режиму. Вони були приречені на духову 

смерть і мусіли виконувати партійні соц-замовлення, возвеличувати партійних вождів, на
водити лякіровку і блвск на сумну, понуру, брутально-жорстоку, голодну й сіру совєт
ську дійсність. 

Деякі мистці опинившись за межами Батьківщини, переборюючи матеріяльні труд
нощі, встановили поміж собою контакт та розвинули творчу діяльність. Під проводом Пе
тра Івановича Холодного (батька) був створений .,Гурток Діячів Українського Мистец
тва" у Львові, постала .,Асоціяція Незалежних Українських Мистців" , у Празі працювала 
.,Студія Образотворчого Мистецтва", у Варшаві постав Мистецький Гурток .,Спокій" , 
а в часі Другої світової війни .,Українська Спілка Образотворчих Мистців" . Усі ці згрупо
вання послідовно В..'Іаштовувалв свої виставки та приймали участь у загально европей
ських виставках у різних столицях Европи. Деякі з українських мистців здобули світову 
славу та сталв у проводі аванrардного мистецтва світу (Архипенко, Грищенко, Андрієн
ко-Нечитайло) . Українські мистці сталв провідниками української духовости, україн
ського мистецтва в широкому Західному світі . 

Друга світова війна з усіма катастрофічними наслідками для України, помножнла 
ряди українських мистців на еміrрації . Після війни багато українських мистців опинилися 
в Сполучених Стейтах Америки і Канаді . В країнах нового поселення мистцям треба було 
пристосуватися до нових обставин, звичаїв, мови та тяжкою працею заробляти на ЖИ'М'Я. 
Вже у перших роках поселення відновилося організаційне жи'М'я в Сан-Пол, Міннеаполісі, 
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Нью Иорку. Постало "Об'єднанни Мистців Українців в Америці" з відділом у Філидельфіі, 
де 1952 року була відкрита Українська Мистецька Оrудія, яка веде свою скромну на
вчальну працю дотепер. 1963 року починає виходити журнал "Нотатки з Мистецтва", що 
його дотепер вийшло 20 чисел. У підготовці тепер 21-е число і "Книга Творчости Украін
ських Мистців поза Батьківщиною". Журнал своїм завданням має лише нотуванни ми
стецьких ивнщ з украінського мнстецького життя, щоб лишався закріплений слід актив
ности мистців на чужині. Важливість такого видання не можна недоцінювати, якщо мати 
на увазі, що в Украіні замовчуєтьси творчість українських мистців у вільному світі. 

На жаль тут - ми ще не здобулися на інвентаризацію мистецьких творів старших 
українських мистців, які поступово відходять. Твори іх розкинені по приватних колекціих, 
десь зрідка по чужих музеях, але ми ще не здобулиси на їхню документацію. Може розбу
дова Украінського Музею в Нью Иорку колись ці справи рушить із мертвого пункту. 

Доля кожного народу у світі, його духова та політична зрілість визначається не 
кількістю партій та суперечок, а насамперед - культурними надбаннями, мистецькими та 
науковими досягненними народу. Час усвідомити ролю, вагу мистецтва, науки і культури, 
як одинокого засобу спілкування поміж усіма народами. Час допомогти нашим мистець
ким, науковим і культурним об'єднанням поставити свою діяльність на відповідну вІtсоту, 
створивши для цього відповідні фонди. Лише тоді ми здобудемо симпатії вільного світу, 
зрозуміння його до наших проблем. Лише тоді з нами стануть рахуватисл. 

Сьогоднішній світ переживає великі потрясення, прагне до стабільности, до відзис
канни людством втрачених основ, до віри в незаперечні та абсолютні ціннощі життя. 

В мистецтві намічається корінний злам. Від мистців вимагається пізнання життя, 
таких художніх засобів, що творили б з життям нерозривне ціле, своєрідну духову єдність, 
служили б справі збереження моралі й здорового духу, як сили, що дає змогу існувати. 

Для українських мистців на еміграції, це означає збереження своєї духовости, 
тяглости мистецької традиції, культури, - всього того, чого пануючим режимом позбав
лені українські мистці на Батьківщині. Кожному народові притаманне своє власне світо
відчування, відмінне від інших народів. Проте в світовідчуттю, в світосприйманню кож
ного народу є притаманні риси, що є спільні і для інших народів. Коли ці риси виявляють 
себе в життю якогось народу, його мистецтві - тоді це мистецтво набирає значіння за
гальнолюдського, хоч воно не позбавлене національної самобутиости. 

Євген Блакитний 

ВRЧЄСJІВВ Ввськ!ВСЬКИЙ (1904-1975): Дереворит. \\'. \Va!iikow~k)· (1904-1975): \Vood еnктаvіп~. 
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Омелин Мазурик: .,Краківський студент 1963 р."
олія, 1980. (Картина подарована Папі ІвановІ 
Павпові 11, з виставки в ПарижІ, через J"aneplю 
Арт Форум ІнтериацІона.nь І Папську Амбасаду, 
в червні 1980 року.) 

О. Mazнryk: "Stнdcnt in Cracow 196! .. -
flil, 1980. (Thi~ painting was prcscnte.:l to Ні~ 
Holincs!l РО()(.' John Ра~ІІ 11, rгош thc exhibit 

in thc Art fо"оrнш lntcmalional, Parit, 
junc 191!0.) 
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Михайло Дмитренко : :картони дпя церкви св. Юра 
в Нью РІорку. 
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м. 0111 )'trcnko: Ocsigt1 or а ІНОSЗ ЇС fог St. Georgc 
Church in Ncw York. 



Михайло Дмитренко: Картони для церкви св. Юра 
в Нью Иорку. 

М . Dn, y(renkn: J)cliign of а mosaic for St. Georgc 
СІНІrСІ1 in NC\\' York. 
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·~··.·~r~t\A,~c••~м·~ 
еаttіІІfінмоу . · r.cnкm•м1~f 

~~frtІHМ!WІМAr"AtlcAJcf..-rk • 
aм'cm•~""tnlnJnit\mfti#. tiN
.к(м•artn~c.uO~tiri.tA 
tr~Uі,ІІІ~.У,І~ІАМІСАСН • 
~tWr.м"w.!Jїti . ~ ---,ту- #' -

~АІПJ.Іt.,f(~-··•Ё "; ~~Ї~Пf~UМ 
ЕmІ • nnen W.tiHГ'AKttf~~ 

~ПСА\ . f r"'A..-ri-CiМtriOwtHCA~ 
n•їw,rtc~~ . '""~·~~An~ 
бAfHiA6 .. ІifAHMrf • "~~~·t~ 
tfi\Awf.C ~~..,л~~їклrнmа!frt'( о 
А~ІМ~ . otlt\J,IW~~ftt•yt41H{. 
rr~tf\fMІjЛІІ('"4A~rиw~lil! 

- МАІШfІ • ЛtfiHПJ.HtH ,flf"ІIМHIIIrt" 

~J.imІ . ~·L-AAt~{~"'~mбІfff' . а-. 
ЙМАwt(~моіn . mл• trr•rмyш• 

С....."торtнка рукописної ЄвангепІі -
Лемківщинв. 

А pagc rroщ_ Іhе hand-written (;о:'рсІ 
from I.cmko Regшn. 
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ЕвгенІІІ Луиавська: МитроnопнчиІІ собор 
у ФІлвдепьфІі- ОJІІІІ, 1980 р. 61 Х51 СІІ. 

Jo:. 1.-.kawska: lJkrainian Catholic Cathcdral 
ін l'l1ila(lclphia - оіІ. 1980. 61 Х !іІ cms. 
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Галина Мазепа: Три дівчини. Н. Mazepa: Tl1rcc girl~. 
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Д А М ' Я Н г о Р Н Я Т К Е В И Ч 
(1892-1980) 

РЕТЬОГО березня 1980 року 
помер мистець і мистецтвозна

вець Дам'ян Горняткевич. По
кійний був представником по

коління українських діячів 
культури, яке силою обставин 
мусіло взяти на себе великий 
обов'язок дукотворчої роботи 

у вийнятково важкій добі історіі украін
ського народу. 

Визвольні змагання українців у першій 
половині ХХ століття не закінчились на 
полях боїв, вони змінилися лише формою. 
Українська молодь - часто зі запахом 
фронтового диму - великими громадами 

кинулася до всіх шкіл Европи, щоб здобу
вати знання, потрібне для дальшої боротьби 
за права свого народу. Різні труднощі при
ходилося багатьом із них поборювати в зу
силлях для осягнення обраної мети. Життя 
і творчість Дам' яна Горняткевича були по
значені прикметами тодішньої неспокійної 
доби. 

Народився він 1892 року в місті Лісько на 
Лемківщині. По закінченні середньої освіти 
був він покликаний до військової служби 
в австрійській арміі, в часі Першої світової 
війни, 1917 року. Иого військова частина 
задержалася на довший постій у Кракові. 
Хоча на віддалених фронтах відбувалися 
ооєнні подіі, поза боєвою лінією життя 
йшло у відноскому мирі. Школи всіх тшtів 
працювали нормально, включно з двома 

найславнішими в Кракові святинями науки 
і культури- Ягайлонським Університетом 
і Академією Мистецтв. Ця Академія, зі 
своєю багатою традицією і славою, притя
гала молодь, а серед студентів тоі школи 

було чимале число українців. Притягальну 
силу тоі Академіі творили імена славних 
професорів, відомих польських мистців. Се
ред них був Ян Матейко, творець великого 

Фото мистця з 1942 року. Photo of thc :\rtis(. НІ42. 

польського історичного малярства. Він кня
зював у Академії як іі ректор двадцять ро
ків і підніс іі рівень і престиж. Після смерти 
Матейка (1893 р.), через Академію пере
йшли вайславніші в Польщі мистці-педа
гоги, як Яцек Мальчевський, Станислав 
Виспякський, Юзеф Мегофер, Юліян Фа
лат, Ян Станиславський, Леон Вичулков
ський та інші. 
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Дак'ин ГорнІІТКевич: ФраnІент стІвопису 
церкви в Уrиов\. 

D. Homiatkevych: Fragment of thc 
church Polychromy. 

Ті три останні були виховавками най
новіших тоді мистецьких напрямків в Ев
ропі. Кожний з ІПІХ побував у Парижі, щоб 
зачерпнути знання про грайливий кольорит 
імпресіонізму, але по повороті зі Заходу, 
кожвий з них їхав на довший час в Украі
ну, де під впливом особливого чару природи 
й підсоння, набуте знання вони порядку
вали та віднаходили свою власну дорогу 
мистецького вислову. (Вичулковський жив 
в Украіні 10 років). Творчість тих мистців 
притягала й українську молодь. 

Користаючи з довшого побуту в Кракові 
під час військової служби, Горняткевич за
писуGТься на студії до Академії в 1917 році. 
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Иого професорами були відомі мистці Те
одор Аксеитович і Станислав Камоцький. 
Студії його тривали до 1923 року, в часі 
яких вивчав техніки малювания красвиду. 
Після студій у Кракові, Горняткевич виї
хав 1925 р. иа дальші студії до Німеччини. 
У дрездені в майстерні видатиого пор
третиста Конрада Беріиrера студіюс пор
трет, а згодом поїхав до Мюнхену, де у про
фесора Вальтера Пютиера доповнюс студії 
малярства плеиеру. 

Будучи ще студентом Академії, Горнят
кевич дістав перше більше замовлення. 
Польські монахині Назаретанки в Кракові 
доручили йому виконати в іхиій каплиці 
декоративний розпис. Це був успішний по
чаток його пізнішої мистецької праці. 

Украінці студіювали мистецькі дисцип
ліни в Кракові вже в половині ХІХ століт
тя. Серед них від сімдесятих років реестру
ються імена, які згодом стали славними по

явами в українській культурі. Горнятке
вич, так як вони, дивився на довкілля, але 
дивлячись, він умів бачити такі речі, яких 
вони не були здібні добачити. Він звернув 
увагу на фрески в каплиці Чесного Хреста 
в катедрі на Вавелі, які на замовлення Ка
зимира Ягайловича виконали українські 
майстри в другій половині XV століття. На 
доручення Митрополита Андрея, Горнятке
вич виконав копії тих фресок, які були пе
редані до Національного Музею у Львові. 
За порадою директора того музею д-ра Іла
ріона Свсиціцького, Горняткевич написав 
свою першу дослідну працю про згадані 
фрески, ДО ЯКОЇ ЗГОДОМ діЙШЛИ ОПИСИ фре
СОК, виконаних иапmми майстрами в Люб
лииі, Сандомирі, Внелиці та Супраслі. Та 
праця під заголовком : "Слідами нашої 
культури на землях Польщі" була друко
вана в журиалі "Поступ" (1922-24), опісля 
в журиалі "Нотатки з Мистецтва" під заго
ловком : "Шляхом украінського Ренесан
су" (1965). Згадані фрески були досліджу
вані також польськими вченими і мистец
твознавцями, які наших мистців дуже ви
соко оцінили, називаючи іх "майстрами 
з Русі". На фресках з 1415 року в костелі 
Св. Трійці в Люблині один із тих майстрів 
написав своє ім'я. Був це "Андрій маляр", 



який виконав фрески на замовлення ко
роля Ягайла. Професор Академії Мистецтв 

у Варшаві, Міхал Валіцький, в захопленні 
назвав Андрія маляра Джіоттом Півночі. 

Поруч праці над малярством, Горнятке
вич продовжує працю над історично-до
слідними, мистецтвознавчими питаннями, 
ставши визначним дослідником украін
ського мистецтва. Ще у Кракові він добився 
до архівів Академії Мистецтв, з яких вино
туван 110 імен українців, які там студію
вали від сімдесятих років ХІХ століття до 

Дам' ян Горняткевич : По.піхромія церкви 
в Угнові -- 11Св . Покрова", 

тридцятих років ХХ століття. В його ціка
вому реєстрі знаходимо чимало загально 

відомих імен: Пилиховський, Панкевич, 
Манастирський, Новаківський, Труш, Кури
лас, Сосенко, Вацик, Борачек, Буцманюк, 
Сорохтей, С. Борачок, Харків, Хмелюк, 
Перфецький, Крижанівський, Обаль, Сель
ський, Кивелюк, Литвиненко, Кейван - і ін. 

З бігом часу зацікавлення Горняткевича 
питаннями мистецтвознавства поглиблю

ється. Він пише ряд праць, зв'язаних із роз
витком украінського мистецтва, які друку-

D. Homiatkevyctt : Detail о( the 
church Polychrorny. 
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Дам' ян Горняткевич: Фраr'Мент стіноnису 
церкви в УгновІ. 

D. HorniaІkcvych: Fragшent о( ІІtе church Mнral. 

ються в різних часописах і журналах, у на
укових записках УВАН тощо. Коли після 
завершення студій йому довелося зіткну
тися в терені з українським народним побу
том і мистецтвом, він вивчає українську ет
нографію, особливо українську писанку 
і вишивку з Гуцульщини, Покуття і Поділ
ля. В біографічних записках читаємо: 
,.Наше високоідейне духовенство допо
могло йому зібрати зразки народного ми
стецтва, що послужили джерельним мате

ріялом до дальших його наукових дослідів. 
Справжньою ревеляцією було для нього 
відкритrя писанчарки Ірини Вілянеької зі 
села Городяловичі (Сокальщина), на яку 
звернув його увагу парох Спасівської цер
кви у Львові о. Володимир Садовський. За
вдяки цьому відкриттю, його колекція ппса
нок збагатилася цілою серією зразків її 
творчости, що мають унікальну вартість. 
Вислідом цих студій була його нова праця 
п. з. ,.Роля жінки в повставанні україн
ського народного мистецтва" (Нова Хата, 
1930 р.). Рідкісну колекцію народного ми-

18 

стецтва Дам'ян Горняткевич зміг- з чима
лим зусиллям, перевезти з Европи до Аме
рики. 

У признанні за дослідні праці, наукові ін
ституції - Українська Вільна Академія 
Наук і Наукове Товариство ім. Шевченка
наділили його гідністю дійсного члена. 
З пієтизмом і посвятою Горняткевич вклю

чився в організаційну працю УВАН, де від 
1951 до 1970 р. він був заступником Прези
дента і керівником Мистецької Кураторії 
при Академії. Та ділянка праці покійного 
Горняткевича повинна стати темою основ
нішого насвіт лення, чого в цій статті немає 
змоги зробити. 

Але головним замилуванням Горнятке
вича було образотворче мистецтво. Маляр
ство студіював у Краківській Академії Ми
стецтва, а професорами його були Теодор 
Аксентович та Станислав Камоцький. Оби
два педагоги були мистцями з великою 
культурою і добрим професійним знанням, 
яке вміли передати своїм студентам. 

Паризький імпресіонізм у тих часах ще 
сильним струмом перепливав через увесь 

мистецький рух Европи, включно з краків
ською Академією. До Парижа реrулярно 
навідувалися мистці-педагоги та студенти 
індивідуально чи зорганізованими групами 
(як напр. Капісти - Комітет Паризький), 
які згодом спричинили постання нових на
прямків у польському мистецтві. Правда, 
тоді вже на горизонтах появляються нові 
констеляції мистецьких зір і починався про
цес нових напрямків. Родяться нові концеп
ції сучасного естетизму, піддаються ревізії 
засади, на яких спиралися досягнення ми

стецької творчости минулого. На арену ви
ходять нові імена постімпресіоністів: Се
зан, Ван Гоr, Гоrен, Моділіяні та інші, асе
ред них найголосніший і контроверсійний 
Пікассо. До того гурту долучився, приї
хавши з Царгороду, українець О. Грищен
ко, а між різьбарами поруч феноменально 
працьонитого румуна Бранкузі, з'явився на 
підбій Парижа другий українець - Ол. Ар
хІПІенко. Але імпресіонізм ще був дуже ак
туальним явищем, а його найпопулярні
шим і дуже впливовим представником був 
француз П'єр Боннар. Иого творчість мала 



Да.м'.ІІН ГорнRТJ<евІІ'І : ,.Прео6раженни". D. Homiatkcvych: · ·тnnsfipration." 
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чималий вплив на формування мистецьких 
явищ у Польщі в двадцятих роках нашого 

віку. Така була 3агальна ситуація й атмо
сфера, в якій до3рівав мистецькийсвітогляд 

Дам'яна Горняткевича. 

Здобування 3иання мало 3алишас часу 

на свідомий відбір того, що відповідає духо
вости середовища, 3 якого студент походить 
і до якого набуте 3иання 3годом понесе. Та
кий відбір уперше проявляється інстннк
товно. Повне усвідомлення потреби власноі 
дороги, яка вела б до джерел рідноі духово
сти, приходить і3 світоглядовим до3рі
ванням. 

У Д. Горняткевича процес самоусвідом
лення не натрапляв на перепони. Так, як 

більшість студентів-украінців, Горнятке
вич, вступив до Академіі 3рілою життєвим 

досвідом молодою людиною. Вагаю, духо

вого порядку у нього не було. У відносно 
3рівноваженому психічному наставленні Д. 
Горняткевич міг 3Осередитися на опану
ванні програмових предметів в Академіі 
і 3найти доволі енергіі на органі3аційну 
працю в украінському студентському жит
ті, а також на досліджування украікських 
фресок на Вавелі. 

Мистецький дорібок Дам'яна Горнятке
вича доволі рі3нородний. Був цей дорібок 
представлений у часі трьох індивідуа.'1ьних 

Дах'ик ГорнRТКевич: .. Рідні поля" - олІ.в, 
1937 р. ЗЗх4З ск. 
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D. Homiatkevych: "Native fields" -
оіІ, 1958. "хн сшs. 

виставок, які були органі3овані в Нью Пор
ку. В 1964 році була влаштована виставка 
в приміщеннях Украінськоі Вільиоі Ака
деміі Наук, якою від3начено сороклітній 
ювілей мистецькоі праці Горняткевич&; 
в 1966 році Об'еднання Мистців Украінців 
в Америці, якого покійний був членом, 3ор
гані3увало його ретроспективну виставку 
в своій rалеріі; врешті 3а старанням вдови, 
пані Даріі Горняткевич, була 3оргаиі3о
вана посмертна виставка праць покійного 
мистця в rалеріі ОМУ А, яку відкрито 15 бе
ре3ня 1981 року. Виставка тривала до 22 бе
ре3НЯ 1981 року. 

Щасливим 3бігом обставин чимало праць 
мистця 3 вчасніших періодів вдалося збе
регти від затрати в часі воєнних подій. Так 
на списку праць, який заступав каталог, 
експонати були вийнятково поділені хроно
логічним порядком, декадами від 20-их до 
70-тих років. Це була, мабуть, найповніша 
від багатьох років своею ретроспективністю 
украінська виставка. Переважали краєвиди 
і натюрморти, бо це моделі найдоступніші. 
Але заінтересування мистця огортає тема
тично багато інших ділянок. Мистець вико
нує ряд портретів у різних техніках, але 
олійна техніка у нього переважає, він воло
діє нею свобідно, з чималим багатством ко
льориту. Декорація церковноі внутрішно

сти була ділянкою, якій мистець у передво
еннім періоді на західніх землях Украіни 
присвятив велику увагу і багато зусиль. 
Ось що читаем о в записках: ,.Водночас із 
науковими роботами Горняткевич рО3ГОр
нув мистецьку діяльність у царині розписів 
церков. І так у роках 1931-1932 він вико
нав поліхромію церкви в Настасові (Терно
пільщина), опісля постала поліхромін цер

кви в Угнові, над якою він працював три 
роки. Ро3пис тоі церкви зрепродуковаио 
1939 року в чеському журналі ,.Сальон", 
що виходив у Празі. Про пізнішу долю тоі 
церкви відомо, що больmевицькі окупаити 
обернули П в rараж для вантажних авт. 
Черговим його твором був розпис церкви 
у Воробличпні (окр. Рава Руська). Неві
дома доля церкви в Вороблячині, а розма
льована ним церква в Немарові (окр. Рава 
Руська), була збомбардовака під час Дру
гоі світовоі війни." 



Дам'ян Горняткевич мав добре опанова
ний рисунок і вишколення кольору, та що 
тими засобами володів із вразливістю 
і культурою. Це добре опанування маляр
ських технік дозволяло йому легко радити 
з найскладнішими сюжетними проблемами. 
Проєкти розписів церков свідчать, що Гор
няткевич добре знав засади перспективи 
і вмів нею висловлювати часами скомплі
ковані елементи архітектури і нанесені на 
них декорації внутрішности. До всіх своіх 
праць мистець підходив із великою старан

ністю та любовним замилуванням. У крає-

Дам'як Горняткевич: Церква у cenl Кривеньке -
опІя, 1928 р. ЗЗх4З СІІ. 

видах видно засвоєння засад імпресіонізму. 
Хоч у початкових працях с деякі впливи 

праць інших мистців, то в дальших мистець 
віднаходить власний вислів, власний стиль. 

Посмертна виставка своїм змістом експо
натів, часом і місцями іх поставання, стала 
своєрідним життєписом мистця. Уважний 
глядач відбував подорож у часі та у просто
рі, слідкуючи дорогу творчого життя Да

м'яка Горняткевича від рідної його Лемків
щини, аж до американського Кергонксону, 
де він життя закінчив. 

Петро Андрусів 

D. Homiatkevych: Village church -
оіІ. 1928. 35хН сп~<. 
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Тирс Венгринович: Екслібриси. 
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ЮрІй Чорний : Портрет дочки- олІя, 
1968 р. , 71 х 58 см. 
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Рек Ввrаутдвв: Мадонва- куnи в кетато. R. Bahautdyn: Madoona - metal relief. 
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Михайло Туровський: Портрет поета Васили 
Барки - вугіль, крейда, 1980 р. 

М. TtІrO\'sky : Portrait of Poet , ,Vasyl Darka -
chaircoal and chalk, 1980. 
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СофіJІ Лада: ,.Казка про Мару"- Гващ 1979. S. La(l;a: ''Talc оГ МапІ" - goнachc. 1979. 
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М И К О Л А К Р И Ч Е В С Ь К И й 
(24. ХІ. 1898- 11. ІХ. 1961) 

ОЧ МИКОЛА Кричевський 
жив у Парижі , куди л часто 
приїздив, бачив л його тіль
ки один раз. Не тому, що 
він мене не цікавив, але про

сто тому, що деякі знайомі 
відраджували мені йти до 
мистця, кажучи, що Кричев

ський дивак та може навіть і накричати на 

гостя. 

Почувши таку неприхильну опінію, і зна
ючи, що мистці, як, зрештою, і інші люди, 
можуть бути часом диваками, л не мав від· 
ваги зайти до Кричевського і зволікав з осо
бистим знайомством. 

Однак цікавість у мене таки перемогла 
упередження і л вибрався в листопаді 1953 
року до нього, але, на велкий випадок, не 
сам, лише зі знайомим мистця та моїм, п. 
Іваном Поповичем з Парижа (не був моєю 
ріднею). 

В домовлений день прийшли ми оба до М. 
Кричевського, який мешкав на першому чи 
другому поверсі rue de Verneuil 36, Paris 
VII . 

Кричевський був самітній і займав мале 
мешкання, яке було досить густо закладене 
меблями та рамами. Робітня мистця була 
велика і ясна, і майже на половину застав
лена образами, підрамками та рамами, які 
стояли рядами один над одним у досить ве

ликому порядку, як на маляра. В кімнатці, 
через яку ми проходили до робітні , висів на 

стіні малий, дуже гарний краєвид (олія) 
роботи його батька Василя Г. Кричевського 
(В. Г. Кричевський жив кілька місяців 
у сина Миколи в Парижі в 1945 році, заки 
не знайшов собі мешкання на передмісті 
Парижа) . 

На стінах робітні не було ні образів, ні 
жадних прикрас. 

І. Попович, представллючи мене мист

цеві, вимовив слово "доктор". Кричевський 
відразу, але спокійно зареаr'ував, кажучи, 
що не признає тнтуломанії, яка так поши
рена між українцями. Мій супутник вилс
нив йому, що л є лікар і тому назвав мене 
доктором. 

"А, це що іншого, бо у нас повно маr'і
стрів, докторів і директорів, а не знати від 
чого" - усміхаючись, відповів Кричев
ський і почали ми нормальну розмову. 

Мистець високого росту, стрункий, ши
рокий у плечах, голова округла, в окуля
рах, чоло високе, волосел коротко обстри
жене - ні ясне, ні темне, боками сиве. Очі 
сірі, добрячі . Голос сильний, трохи хрипли
вий. Руки гарні з довгими пальцями. Вираз 
лиця інтеліr-ентний і експресивний. В його 
зовнішності не було абсолютно нічого та

кого , щоб "відстрашувало" людей і, хоч 
прийшов л з делким упередженням, то 

з перших хвилин почувавел л свобідно в то
варистві тієї делікатної й цікавої людини, 
яка поводилася з нами культурно. 

Кричевський перед кількома днями при

їхав саме з Венеції і оповідав нам, яке то 
чудове місто, воно так йому подобалося 

своєю архітектурою, водою, а особливо сво
єрідною атмосферою, що він, від кількох 

років, їздить там щороку на місяць-два 
і малює багато акварель. Казав, що спеці
лльно любить міста, де є ріка. Сидячи над 
водою, він може намалювати за один день 
кілька акварель (навіть 10-12). У пово
ротній дорозі часом зупиняється в 11Івай
царії і там продає якусь частину творів та 
купує деякі речі, які там дешевше, ніж 
у Франції. 

В 1953 році л щойно закінчив студії і не 
мав грошей на олійні образи й тому, попро
сив мистця показати мені акварелі. Вони 
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Микола Кричевський: ,.Венеція", акварель, 19М р. 

М. Krychcvsky: "Vcnice", water color, 1954. 

стояли у великих картонах біля мольберту. 

Були це 11ереважио красвиди Парижа й Ве
иеції і то більшість із них з водою на пер
шому пляні. Мені подобалося кільканад
цять, з яких я купив чатори - дві з Пари
жа, дві з Венеції. 

Збоку стояли олійні образи, однак вони 
були уставлені лицем до стіни і я не мав 
сміливости їх переглядати, бачив лише 
один, бо був лицем до мене. З першого 
погляду олійний красвид нагадував аква
рель, бо дуже рідка фарба була накладена 
тоненькою верствою, контури були неви
разні, майже зливалися, а самі барви були 
делікатні, блідаві, матові, немов би оповиті 
туманом, або вилинялі на сонці. Олії М. 
Кричевського, своею технікою і настросм, 
нагадують дещо образи відомого фран
цузького пейзажкета Альберта Марке (Al
Ьert Marquet, 1875-1947). 
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Так, як і Марке, Кричевського можна за
числити до пост-імпресіоністів. 

Акварелі Кричевського дав я оправІІти 
і примістив на стінах у хаті. Деякі наші 
мистці дивилися трохи "згори" на них, мов
ляв, це нічого нового, от банальні, солод
каві красвиди, яких с повно всюди. 

Але такий осуд не с справедливий і чи
сто поверховний. 

У працях М. Кричевського треба на
правду подивлити віртуозність його аква
рельної техніки. Мало який маляр асягас 
такі прозорі, майже нематеріяльні малюн
ки, такі чисті, немов би щойно промиті во
дою. І вже хоч би з уваги на їх професійно
технічну вмілість, акварелі М. Кричев
ського варті признання. 

Та його акварелі відзначаються не лише 
самою технічною перфекцісю. Мистець 
уміс теж дуже добре компонувати образ, 
його види не с банальні, ні фронтальні, як 
на поштових листівках. Кричевський зав
жди знаходить свій власний кут зору 
і, представляючи дійсний красвид, так його 
оформлюс, що постас гарно замкнена ми
стецька композиція. Він навіть оминас 

представлити відомі загально будівлі, але 
якщо їх малюс, то завжди оригінально і не 
так, як ми звичні бачити їх із книжкових 
ілюстрацій. А все те зроблено з неймовір
ною легкістю і швидкістю. 

Кольорит його с делікатний, я сказав би 
скоріше "свіжийн ніж "солодкавийн, бо 
солодкавости там нема, хіба стишені, бліді 
барви можуть давати враження завеликої 
ніжности, немов би їх малювала жінка. 

В композиціях Кричевського видно за
вжди сильне відчуття міри, такту, його ма
люнки ніколи не переладовані, тяжкі, вони 
не втомлюють ока безліччю деталів. Під 
цим оглядом пізнати на його творах ми
стецьку культуру автора. 

Настрій краевидів Кричевського с лірич
ний, нема ні однісї акварелі без поезії, без 
специфічного настрою, який робить твір 
живим і близьким - і ця спонтанна пое
тичність с другою цінною властивістю тво
рів Кричевського і його можна сміло на-
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звати майстром ліричного міського крає
виду. Скільки то шляхетиости, делікатно
сти, свіжости та поезії пробивається з його, 
здавалось би, тендітних акварель! 

Натомість його образи (олії) на істо
ричні чи побутові теми (наприклад, "Ко
ронація короля ДаІШЛа" в украікській ка
толицькій церкві в Парижі, "Володимир 
Великий" чи "Апостол Петро", нас нічим 
не зворушують, вони не мають якоісь особ
ливоі ознаки, яка свідчила б, що твір на
лежить Кричевському, а ие кому іншому, 
тоді, коли його акварельні краєвиди можна 
відразу пізнати. 

Це правда, що М. Кричевський не виду
мав нічого нового в мистецтві, це також 
правда, що деякі мотиви він повторив ба-

Микма КрІІ"Іевськвй: Портрет Батька, 
акваре.пь, 194 7 р. 

30 

М. Krychevsky: Portrait of arr.ist's Father," 
water color, 1947. 

гато разів, але він зумів надати творам 
свою індивідуальну печать, націкувати іх 
здоровим, а не сентиментальним чи мелян

колійним ліризмом, так, що ці твори можна 
пізнати, що вони вийшли саме з його 

рук - а це також щось значить і ціниться 
в мистецтві. 

Почувши, що я цікавлюся мистецтвом, 
Кричевський вийняв з шафи книжку "Та
рас Бульба" (французький переклад Тата
рулі, видання 1945), для якоі він зробив 45 
ілюстрацій (рисунки пером і пензлем) і по
дарував мені іі, вписуючи гарним дрібним 
письмом кілька слів присвяти. А щоб на 
границі 11 не мав клопоту з акварелвми і не 
заплатив високого мита в випадку кон

тролі, він написав мені посвідку-поквиту
вання з дуже низькими цінами. 

Микма Кричевський: .,Нью FІорк", 
акварепь, 18156. 

М. Krychevsky: "New York," 
water color, 1956. 
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Микола Кричевський: ,.Венеція" - акварель, 1955. 
~1. КІ·}тІІсПk)·: "Vcnicc''- watc1· соІ01·, 1955. 

Був тоді соняшний, теnлий осінній день 
і мій настрій теж був соияшний, коли я ви
ходив від Миколи Кричевського, в якого 

nобачив стільки теnда й сонця на його 
акварелях. 

Один рік nізніше М. Кричевський мав 
свою індивідуальну виставку в rалеріі 
.,Зак" (була вона на розі вулиці Бонаnарте 
біля церкви Сен Жермен). Я nриїхав на 
виставку і був зачарований гарними і сві
жими акварелями. У "Вістях" у Брюсселі 
наnисав я тоді кілька рядків про цю ви
ставку: .,Цим разом Кричевський виставив 
кільканадцять акварель краевидів Веиеціі, 
на яких чисті nлеса каналів, стара архітек
тура венецького rотику і nогідне небо тво
рять радісні картини. 

Вражас чистота, nогідність ніжність 
красок та своерідний nоетичний nідхід до 
сюжету, як талановита легкість у реалі
зації nідібраних сюжетів. Наnриклад, .,Три 
rоидолі" серед Великого каналу на тлі від
далених коnу л церкви св. Юрія nід заnада
ючий вечір - це вже не nейзаж, а nоезія; 
або годинникова вежа і частина собору св. 
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Марка з площі nеред церквою виходять 

з-nід nензля Кричевського ще більш nое
тично і казково, як вони с в дійсності. 

Наш мистець любусться у зображенні 
води і nід тим оглядом Венеція, nовна не
злічимих каналів, G для нього nритягаю
чим місцем до творчої nраці. 

В цих кільканадцять внетавлених кар
тинах G схоnлене все nишне багатство ори
rінальноі і неповторної архітектури міста, 
разом з його невідлучними романтичними 
силюетами струнких і звивних rоидоль, 
які скоро nроїжджають по Великому ка

налі. 

Радісними, чистими і лагідними крас
камн та легким поетичним nідходом відріз
няються венецькі красвиди Кричевського 
від праць соток інrпих мистців, які також 

брали собі за тему казкове місто Венецію". 
(12. ХІІ. 1954.) 

Кілька років nізніше мистець захворів 
на горло. По якомусь часі виявилося, що 

це був рак, на який не було ліку. Про не
дугу Кричевського мало хто з українців 
у Парижі знав і nередчасна та тиха смерть 
мистця в дні 11. вересня 1961 року всіх за
скочила. 

Деякі його земляки взяли йому за зле, 
що він nеред смертю nокликав украін
ського католицького священика, а не nра

вославного, хоч сам був nравославний. Де
хто, знову ж, з цього факту робив висновок, 
що Кричевський nомер католиком. В дій
сності він nокликав о. М. Левенця тільки 
тому, що мав до нього довіри як до свяще

ника, nеред яким він мав зробити обраху
нок за свое життя, а справа православія
католицизму не була цілком на думці. 
Кричевський був nравославний і не мав ні 
nотреби, ні бажання nеред смертю nерехо
дити на католицизм. 

3 сьогоднішньої nерспективи це нам ви
гляда& ясніше, але в 1961 році церковні 
nравила були більше штивні і не було та
кого зрозуміння для екуменізму чи між
конфесійного контакту, як теnер. 



Серед украікських nа.рнзькнх мистців 
Микола. Кричевський мав оnінію товарись
кого і доброзичливого чоловіка, який ні 
з ким не мав конфліктів. Коли відбувалися 

збірні виставки украікських малярів у Па
рижі, він завжди брав у них участь, відві
дував своіх колеr" та цікавився украікським 
культурним життям. 

Володимир Попович 

Мш!опа Кричевський: Краєвид Із венецІі- акварепь, 1953. М. Krycltev~ky: ''Venice" - water color. 1953. 
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В. 3авадовська-Рожок: КІІІти- oniR, 48х37 ск. W. Zawadowska·Rozok: Flowen- оіІ. •sx57 cms. 
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Олекса ХаркІв (1897-1939) : Портрет- опІя, 1933. О. Kl1arkiw (1897-1939): )'щ· І•·аіІ - оіІ, І!І:t~. 
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Н. Лоnухова: Лісова nlcИR- дереворит, 1970 р. N. Lopukho•·a: Thc Song - woodcut, 1970. 
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Михайло Черешньовський: Портрет дружини. 1\1. CLcrcslПiowskyj: Wifc's portraiІ. 
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Bon. Стрепьніков : У човнІ, опІн, 1974. 6О х80 см. 

Ярема. Га.ра.ба.ч : Вандурист - 1979 р. 
(Копекцін д-ра. М. Дейча.кІвсьиого). 
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V. Strclnikov: ln the Ьоаt. оі І . 1974. бОх 80 ans. 

У. Harabatsch: Bandura Player, 1979. 
(Coll. Dr. N. Deychakiwsky). 



П Р О Б Л Е М и К Е Р А М к и 
НА ВИСТАВЦІ КЕРАМІКИ ОЛЕКСАНДРИ ЩІЧЕИКО-КО'DІАН 

ЕРАМІКА! Спокоп віків люди 
користуються й любуються 
керамікою. Після наскель

них малюнків кераміка є ма
буть найдавнішим мистец
твом. Вироби з глини з'я
вилися ще в неолітичному 
періоді, коли люди почали ви

робляти посуд. На місці, де колись стояла 

в Києві Десятинна церква- перший кам'я
ний храм у Київській Русі, збудований кня
зем Володимиром в 989-996 роках і зруй
нований ордами Батия, археологи знахо

дили серед румовищ багато черепків вже 
кольоровdі кераміки. 

В ХІ віці кераміка використовувалася не 

тільки для вжиткових потреб, а й для деко
ративного оформлення, яке мало суто візу
альне, естетичне призначення. Так, напр., 
вівтар київського Софійського Собору був 
декорований не тільки мозаїками, а й полі
хромними керамічними кахлями. 

Я згадував про це, про той великий слав
ний шлях, який пройшла українська кера
міка, побувавши на виставці кераміки 
Олександри Дяченко-Кочман, влаштованої 
в Чікаr'о, в І'алерії "Леви" у жовтні 1980 р. 

Згадав це тому, що талановитий майстер, 
невтомна в своїх творчих пошуках, Олек

сандра Дяченко-Кочман не повторює тра
диційних форм вжиткової кераміки, але 
виходячи з національного духу її мислен
ня, її мистецтва, вона прагне пов'язати ке
раміку з сучасним побутом, сучасною ар
хітектурою, сучасними естетичними сма
ками людини. Це не означає, що вона йде 
на поводку цих смаків. Ні, вона завжди 

сувора у своїх естетичних вимогах. 

Народилася Леся Дяченко в Полтаві. 
З дитинства була оточена світом речей 
українського національного побуту: одя-

гом, меблею, книгами, опішиянським посу
дом, керамічними іграшками , свищиками, 

тощо. У кімнатах завжди були иа стінах 
декоративні керамічні тарілки, а на поли
цях - миски, глечики, макітри. Як вона 

згадує, вона любила все зроблене з глиюr 
й випалене у вогні, бо здавалося, що та ке

раміка передає їй самій частину того вог
ню, того жару, частину душі самого май
стра. Вона й сама пробувалаліпити з глнюr 
численні фігурки тварин і птахів. 

Під час Другої світової війни вона разом 
з батьками подалися на Захід, а в 1953 році 
приїхали до Сполучених Штатів Америки . 
Любов до мистецтва, зокрема, до кераміки, 
привела її до навчання в Нью-Иоркському 
універентеті та Художньому Технологіч
ному Інституті, а після переїзду до Чі
каr'а - до Чікаr'ського Художнього Інсти
дуду та Іллінойського університету. 

Талант її різнобічний: вона працює в жи
вописі, олією й аквареллю, малює портре
ти, краєвиди, натюрморти, розписує яєчка 

й чудово малює. Але понад усе- кераміка, 
їй вона віддає свою найбільшу любов. 

Починала вона, звичайно, з традиційних 
форм вжиткової кераміки. Ні, вона не від
кидає, не заперечує вжнткову кераміку, але 
надає їй модерного вигляду. От і на цій ви
ставці ми бачили вази, настінні посудинки , 
пляшечки. Але всі вони : вази, посудинки 
й пляшки, маючи вжиткову функцію, 
я сказав би, більше мають декоратионий 
характер, декоративний ефект. 

Вази, частіше є високі, стрункі, зроблені 
в терракоті або з кам'яної маси. До гори

зонтальних форм вдасться рідко, бо зда
сться, що вони менш пов'язуються з сучас

ним інтер'єром, а тим більше - екстер'є
ром. Вони якось загублюються в сучасній 
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архітектурі. Вертикальні ж форми дають 
ефект стрункості й монументальності, цієї 
важливої риси декоративиого мистецтва. 

Якось довелося мені прогулюватися по 
Києві з відомим українським кінорежисе
ром й художником Олександром Довжен
ком, бо жили ми недалеко одни від одного 
на Печерську й іноді вечорами любили по
дивитися на Киів. 

Як у своіх фільмах, так і в архітектурі 
він не любив дрібних форм, таких харак
терних для сталінського та хрущовського 
періодів будівництва. Він висміював .,архі
тектурні шишечки" встановлені на будин
кові Пасажу на Хрещатику і називав цей 
будинок .,слойоним пирогом". Але коли ми 

о. Диченко-КоЧІІан за роботою. 
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підходили до Андріівськоі церкви, збудова
ної за проектом Расстрелі, він пожвавлю
вався й вигукував : 

- Подивіться, яка вона струнка, легка, 
ніби підноситься вгору. А церква ж ця до
сить велика за об'ємами, вона більша за 
Володимирський собор, славний своїми роз
ІПІсами. Архітектура Андріївської церкви 
мені більше до вподоби. Вона здається лег
кою, хоч вона по масі манументальна. 
А яка силюета! 

Так от, повертаючися до ваз, створених 
Лесею Дяченко-Кочман, я вбачаю в цих 
вертикальних формах архітектурну лег
кість, добру силюетність, ориrінальність 
декоративної фактури поверхні, іх моно-

О. Diachenko·Kochman аІ work. 



літну по масі цільність. Ці вази органічно 
пов'язуються з геометричними формами 
інтер'сру. І навіть декор цих ваз, що сила

дасться з густо, щільно з'сдианих ліній, 
примокутинків й кружалець, створюс еди
ний монолітний організм з вельми плистич
иою за малюнком силюетою (ваза -
1978). 
Кілька років тому (1974) мистинки ро

била вази, в яких декор складався з кру

жальців різиого калібру, що були розки
дані по поверхні всісї вази. Але твка вільна 
композиція декору дещо .,розсипалася", 
позбавляючи вазу монументальності. Вона 
навіть нагадувала скоріше форму пляшки. 
А пляшки того ж 1974 року з терракоти, 
мали більш завершений декор, композицію 
цільну, щільну, цікаву фактуру і чітку 
силюету. 

Що ж, бувас іноді, у делких майстрів, 
декор у керамічних творах слабо пов'язу
ється з структурою твору, навіть порушу
ючиП. 

Настінні посудинки, представлені на ви
ставці вибагливо грайливі по своїй формі. 
Я взагалі помітив і відчув у творчості ав
тора любов Олександри Дяченко-Кочман 
до моря: форми посудииок, декор настін
них тарілок часто нагадують чи то морські 
хвилі, чи то опук.'Іо-вигнуті форми черепа

шок. Вони навіть у кольорі нагадують 
примхливі перекоти морських хвиль. Тут 
фантазії мнсткині немае меж. Тут безліч 
плястичних варіяцій. Ці декоративні та
рілки справді можуть бути окрасою ін
тер'єру. 

Інша серія декоративних тарілок присвя
чена образові сучасної молодої жінки. Го
лівки жінок, зроблені начерково, ніби гра
фічною, трохи rротесковою манерою. Від
чувається, що Леся Дяченко-Кочман, ми
луючись з цих красунь-модельок, все ж 

ставиться до них з певною іронісю. Автор

ське ставлення до форми твору так само, 

як і до його сюжету, композиції, техніки 
й матеріялу виконання надзвичайно важ
ливе в любому виді мистецтва і, зокрема, 
в кераміці також. Тільки ремісник, а не 
мистець, може стояти на позиції .,нейтралі

тету", тобто пасивного ремісничого підходу 

О. Днченко·І<.очман: Вежа - кам'яна мn.cu, 
покрита мідяним окисом. 1979 р. 
(Колекція д-ра А. Головатого). 

О. ()іон:Ін.'пkо-КсхІнІІ;ш: Tow~1·- stoнc шам, 

(-o\тrctl wіІІІ coppcr uxidc. 1979. 
(Collcєtion Dr. А. Holowaty.) 
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до роботи. Леся дяченко-Кочман завжди 
ставиться з великою пристрастю до всього, 

до змісту й форми. Вона завжди прагне "ви
тягнути" з глини все плястичио можливе. 

Манера ліплення у неї темпераментна, ма
люнок швидкий, емоційний, я сказав би, 
імпресіоністичний, а не академічний. 

Декоративне мистецтво, - монумен

тальне в своїй основі, завжди пов'язане 
з архітектурою.В ідеальному випадку, зви

чайно. Коли мистець-монументаліст пише 
або ліпить свій твір, він зажди знас точне 
місце, де буде розміщатися його твір: чи то 
в інтерсрі, чи то на площі чи вулиці. Ми
стець-кераміст, коли робить свій твір не за 
спецілльним замовленням, не знас місця 
призначення свого декоративного твору. 

Він може керуватися тільки своїм уявлен
ням, приблизиою думкою про місце при
значення свого твору і це відбивасться і на 
розмірі твору, і на його кольоровому вирі
шенні, і навіть на композиції твору і його 
декорі. На жаль, це так, і мистець іноді 
примушений обирати якесь "ссрсднс" рі
шення, яке задовольняло би багатьох 
аматорів - покупців кераміки. 

Коли я оглядав на виставці загалом 
дуже цікаву серію керамічних декоратив

них творів "Сім веж" (камінна маса і мідя
ний окис), я відчув творчі труднощі авто
ра. Ясно, що за своїми розмірами вони 
мають стояти в інтер' ері (височина наймен
шої вежі - 20 цалів, найбільшої - 40 ца
лів). Проте, автор не знас заздалегідь чи 
будуть вежі стояти разом, укупі, чи розсе
реджено. А це веде до принципово різиого 
підходу у вирішуванні змісту, сюжету 
й форми творів: чи мас бути якась сюжетна 
взасмодія між цими вежами? Звичайно, ав
тор хотів би бачити цю серію, як единий 
організм. Одиого разу авторка зробила білі 
вежі й поставила їх на сдину для всіх веж 
білу ж плиту. Світло, падаючи на вежі ки
дало на плиту красиві тіні. Але на виставці 
вежі були поставлені щільно на невеличку 
чорну плиту. То що ж міг зробити ми
стець? ... Мусів тихо страждати. 

Експоновані на виставці вежі нагадали 
мені старовинні запорізькі дерев'яні сторо
жові вежі. І в цьому віднашевві вови явля-
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ють новий декоративний розвиток націо
нальних традиційних форм. Що ж, дере
в'яні вироби завжди йшли поруч з керамі
кою й форми цих виробів завжди збагачу
вали одна одну. 

Проблема тематичної серії в кераміці -
одна з найбільш пекучих для мистця. 

Олександра Дяченко-Кочман с зрілим 
талановитим мистцем із своїми творчими 
шуканнями, своею творчою манерою. Якби 
їй якесь спеціяльне замовлення на велике 
керамічне паио, чи на серію керамічних 
творів чи то в храмі, чи в будинкові гро

мадського призначення, чи то в приватному 

будинку, я певний, що вона зробила б це не 
гірше, ніж Оксана Грудзинська у кераміч
ному пано, що прикрашує станцію метро 

"Хрещатик" у Кисві (створене у співавтор
стві з архітектом М. Коломійцем). Або якби 
українська громада вирішила побудувати 

у місті Чікаго, Нью йорку, чи Філядель
фії величну керамічну стелу, що розпові
дала б про український народ, історію його 

героїчної боротьби за незалежність, про 

його побут і культуру, про красу україн
ського народу! 

3 усісї виставки випливас ще одна дуже 
важлива творча проблема: сучасна кера
міка, розвивасться, головно, як декоратив
не, а не вжиткове мистецтво. Порцелина 

і фаянс майже повністю замінили вжитко
вий керамічний посуд. Прагнення сучас
них мистців-керамістів до абстрактних 
форм, посдианих органічно з модерною ар
хітектурою, іноді позбавляс кераміку на
ціональної форми. Як поеднати сучасне, 
особливо на еміграції, з національним? 

Ця проблема с вельми важливою для всіх 
українських керамістів. 

У багатьох своїх творах Олександра Дя
ченко-Кочман уміло виявляс національні 
риси свосї творчості. Проте, проблема ця 
стоїть і перед нею, і перед усіма україн
ськими сучасними керамістами дуже го
стро. До честі, Олександри Дяченко-Коч
ман, навіть у творах, виконаних в техніці 
раку, відчувасться її національва самобут

ність. 



Як відомо, техніка раку з'явилася в Япо
нії. Вона полягає в тому, що випалювання 
глини відбувається при високій темпера
турі до 1750°. Глиняний твір, вміщений 
у металевий контейнер. Не глазуровані 
частини твору стають чорними. Висока тем
пература приводить до потріскання по
верхні твору з незвичайно примхливим ма
люнком . І це приносить творчу радість, як 
самому майстрові, який навіть заздалегідь 
не знає , який буде результат його роботи, 
який малюнок дасть випалювання, так 
і радість глядачеві-покупцеві. 

О. Дяченко-Кочман : Декоративна тар!пка. 
Раку, кам'яна маса. 

Захоплюючисл технікою раку, якою ви
конано багато творів , представлених на 
виставці, Олександра Дяченко-Кочман ні
коли не забуває, що вона є український 
мистець. 

З цієї виставки кераміки виходиш збу
дженим від думок про nекучі проблеми ке

раміки, збудженим від радості і насолоди 
зустрічі із справжнім мистецтвом . Поки
даючи виставку, уносиш із собою частину 
того вогню, що запалював мистця на твор

чість та довго зогріває душу ГJtлдача . 

Григорій Портнов 

О. DiaciІenko-KociІman : Decorativc platc. 
Rak~І . Stone mass. 
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Руспан Лоrуш: Русальська нІч- шовкодрук, 
4ЗхЗ5 си. 
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R. Logщl': MidsнnІmer night - silk-screen, 
4!хЗ5 cms. 



Петро Андрусів: .,Боротьба" -олія, 1975 р. Р . Aшlrнsi\v: "СошЬаt''- оіІ, 1975. 
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Христина Зелінська : Офорт - 1981 р. Ch. Zclinsky: Etching - 1981 . 
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Стеnан Рожок : .,Самотність"- олія, 46 Х 35 си. S. RoLOk: "Sol itщ..lc''- оіІ. ·1G x~5 сшs. 
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Наталя Шалай-J<армелюк: Закрита форма 
кам'яна глина, матова полива. 
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N. Sl1alay·Karmeluk: Closed forn1 -
stone wat·c, шан. gtazi11g. 



Т Е К С Т И Л Ь Н 

ДИНА, вже в першій стадіі 
свого культурног~ розвитку, 

прнглядаючнся слщам рІзних 

тварин, відтискам своіх ніг, 
рук, а особливо пальців, ді
йшла до висновку, що можна 
вирізувати певні лінії, уявні 
матион на дереві і , мачаючи іх 

у розпущеній глині, відбивати на стінах 
печер, свОGму тілі, а відтак і на тканинах. 

При відбиванні зростала творча уява лю
дини ; укладала відбитки, повторюючи їх 
рядочком, або відповідними уложеними 
групами. Так творився орнамент. Складові 
частини мотивів вирізували на кінцях па
личок, на дерев'яних дошках, а також ви
робляли й випалювали іх у глині і тоді 
вони мали форму вальця, півпальця або 
були плоскі. Не маючи змоги назвати іх за 
формою, що була різна, назвали іх значка
ми. Відбивання орнаментів при їхньому за
стосуванні називаеми значковою методою. 
Ці відбитки знаходимо на стінах печер пер
вісних цивілізацій старого і нового світу. 

Значкова метода це примітивна форма 
вибійки. Однак, коли у вибійкавій техніці 
дошка представлис собою повний, готовий 
до відбивання орнамент, при значковій ме
тоді значок представлис собою лише якусь 
складову частину орнаменту і, щоби від

бити повний орнамент, треба нераз відби
вати кілька значків, укладаючи іх рядоч
ком чи відповідними групами. 

На руїнах старинних міст Месопотамії 
знайдено ВШІалені у глині значки, а іх вік 
визначають на п'ять тисяч літ перед Хр. 
Месопотамська культура мала великий 
вплив на тодішній світ. На стінних орна
ментах в Єгипті, датованих коло 2,500 літ 
перед Хр., с представлені тканини, прикра
шені повторним орнаментом, що без сум-

В И Б й к и 

ніву було зроблене відбитками значків. Це 
веде нас до висновку, що в цей спосіб при
крашувана там і тканини. 

Індія мас найдовшу безперервну історію 
прикрашування тканин фарбами. Знайдені 
тут внбійкові дерев'яні бльоки датуються 
3,000 літ перед Хр., але і в них ручки чи 

затискачі с подібні до тих, що знайдені 
в Месопотамії. На мотивах індійці зображу
вали прерізні екзотичні птахи та звірята на 

Зразки вв6\Аки. S;sшplc of tcxtilt.· рrіІН. 
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цвітучих деревах, цвіти, рослини і людські 
постаті. Напочатку тут уживано земні ко

льори, а опісля стали добувати фарби 
з ярин, овочів, квітів, коріння й кори, утри
валюючи іх додатком земних квасів, або 
грязі, що містила в собі залізо. 

Китайці мали б уживати земних кольорів 
у вибійкавій техніці малювання тканин вже 
400 літ перед Хр., але в Національному Му
зеї в Забороненому Місті переховуються де
рев'яні вибійкові бльоки із датою 200 літ 
перед Хр. Китайці винайшли папір в 75 р. 
по Хр. і невдовзі почали друкувати на па
пері вибійкавою технікою. Між роками 850 
а 1059 по Хр. китайці видрукували вибійка
вою технікою книжку, яка є найстаршою 
відомою книгою цього роду. 

До Японії вибійкова техніка прийшла 
з Китаю у третьому й четвертому століттях 
по Хр. Тут вона розвинулася широко й на
брала характеру народнього мистецтва. 

Тканини прикрашені вибійкавою техні
кою були знані в Европі через подорожі та 
торговельні вз'язки. Але через відстале 
знання фарб розвиток вибійкавої техніки 
в Европі також тривав століттями. На 
грецьких вазах з періоду 500 літ перед Хр. 
зображений одяг з тканини прикрашеної 
значковою методою. У 13 ст. прикрашувана 
тканини вибійкавою технікою в Італії. 
В Німеччині вибійкові мотиви з 12 ст. ви
казують впливи Візантії і Близького Сходу. 

У мотивах зображуються стилізовані зві
рята, листя, квіти, овочі та геометричні мо
тиви. В Німеччині з великим успіхом ужи
вали вибійкову техніку для ілюстрування 
книжок. В Ранньому Ренесансі німецькі 

майстри застосовували техніку вибійки до 
імітування витканих орнаментів на ткани
нах: гризетів і оксамитів. 

Імпортовані індійські вибійкові тканини 
своєю кольористикою та вибагливими ор

наментами цілковито знецінювали европей
ську продукцію, що викликувало невдово
лення в европейських ткацьких цехах. 
Тому в Англії і Франції певними періодами 
часу забороняли іх імпортувати, а деколи 
і дома друкувати. 
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В 1676 р. Віліям Шеврін отримав дозвіл 
друкувати льняне полотно вибійкавою тех
нікою в той сам спосіб, що в Індії, ужива
ючи дерев'яних бльоків. Однак продукція 
вибійкавих тканин стала процвітати в Ан
глії аж на початках 18 ст., коли технологія 
вибійки стала кращою. В 1770 р. впрова
джено валок у вибійкову техніку, чим уве
ликій мірі збільшено видайність індустрії. 
В Ірляндії 1750 р. Франціс Ніксон застосу
вав мідяну плиту у вибійці. Взори були дру
ковані одним кольором синім або червоним. 
Мотивами були повні довершені картини, 
повтореиі в простий, не складний спосіб. 

У Франції щойно К. Ф. Оберкампф, що 
приїхав з Німеччини, підніс високо якість 
і продукцію вибійки. Більша частина його 
продукціі була однокольорова, але він та
кож друкував складні мотиви у багатьох 

кольорах, уживаючи дерев'яні бльоки і мі

дяні плити. Він одинокий створив тривалі 
відбитки, що ними прикрашують інтер'єри 
по нинішній день. 

Існує гіпотеза, що в Перу уживано по
вторні мотиви на тканинах між 700-1100 
роками нашої ери,що мали бути виконані 

ручними значками, вальцями або трафаре
том. Багацько зразків тканин найдених із 
того часу без жадних сумнівів доказують, 
що такі прилади були уживані до іх при
крашення. Зразки цих тканин находяться 
в Текстильному Музеї у Вашінrтоні. 

Веніямин Френклін запросив в 1772 році 
з Англії Джана Гюсона, щоб він заложив 
вибійкову майстерню у Філядельфії. Марта 
Вашінrтон перша мала сукоику з тканини, 
прикрашеної вибійкавою технікою з май
стерні Джана Гюсона. 

В Украіну вибійкова техніка прийшла 
в другій половині 18 ст. Будучи приступ
ною своїми некоштовними засобами, вона 
прийнялася в народі широко, а народні та
ланти, застосовуючи свої традиційні деко
ративні мотиви, надали ій характеру народ
ньоі. Тканини, прекрасно декоровані вибій
кою, оживили щоденний вигляд села. Дома 
вироблене й декороване сукно й полотно 
значно прикрасило і збагатило вигляд се

лянської хати. Убрання селян стало свіжим 



Зразки вибійки. SJ.шplt_· of ІехІіk (Н'іrн. 
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Зразки вибійки. 

і кольоритним. На жіночий одяг і прикрасу 
хати компоновано орнаменти із стилізова
ними квітами, зображеннями птахів, цві
тучих дерев, квадратів, трикутників, спі

ральних ліній, які були пов'язані з культо
вими обрядами українського народу. Для 
чоловіків орнамент був у смуги, кратки або 
цятки. 

В Ніжині в 1767 р. існувала ткацька фаб
рика Богдана Іванова. Майстри в ній вжи
вали вже у вибійковій техніці декорування 
не тільки дерев'яні бльоки, але й мідяні 
гравіровані валки. Застосовували вже й ор
наменти в двох і трьох кольорах. Тут ви

робляли також прекрасні шовкові вибійкові 
хустки. 

На вибійкові тканини був великий попит 
у иа!ІШх містах у центральній і східній 
Украіні. Там застосовувано вибійки для 
оформлення іитер'срів будників заможних 
людей. Це причинилось до створення окре-
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моі галузі мистецького промислу. Цими 
тканинами обліплювано стіни й оббивано 
м'які меблі. Іх розкрашунано великими 
взорами в інтенсивних кольорах, що були 

контрастними до білого або іншого, ледь 
тонованого кольору тла. Стосовано також 
геометрично-рослинні орнаменти, які на
кладали пригашеними фарбами на тонова
ному тлі. У взорах для цих тканин майстри 
використовували місцеві традиційні націо

нальні мотиви, котрими наше село прикра
шувало стіни, вікна, двері і печі своіх хат. 

Тому вони мали національний характер і іх 
радо купували дворяни, козацька старшина 

і заможне міщанство. Осередками вироб
ництва таких тканин були міста: Киів, Кро
левець, Переяслав, Миргород і Полтава. 

Найбільшим осередком високо-мистець
ких тканин було місто Кролевець. Мотиви 
тут зображують стилізованих птахів, дере
ва, квіти, квадрати та ромби, пов'язані 



з культовими обрядами народу . Визначи
лась тут особливо родина Оболонських. Ве
ликим киівським майстром був Агафон 
Чернявшенко. Одна з його цікавих компо
зицій має на темносиньому тлі жовтогарячі 
кола, з яких внемикаються огненні язики. 
Взірець його тканин зберігся на підкладці 
риз, що зберігаються в музеї Киіво-Печер
ської Лаври. Пізніші київські майстри, взо
руючись на Чернявшенкові, створили свій 
киівський стиль декоративної вибійки . 

Наші вибійкові тканини за своїм народ
нім характером були мало спрнйнятливі 
в містах Західньої Украіни, що були засе
лені переважно чужим елементом . Тому 
тут цей засіб мав широке застосування 
тільки в народньому nобуті. Орнаментальні 
мотиви і тут різноманітні. Найстарші rео
метричні, новіші рослинні в формі дрібних 
стилізооаJІих I<Diтin, листкіn часто з легко 

розкинутими зірками, дрібненькими кола
ми, трикутниками. 

Вибійки уживалося до декорування хати, 

як nошнвки на подушки і перини, занавіси 
до вікон та інше, а також для жінок на 
сnідниці, заnаски, короткі кабати. Для муж
чин на штани були смугасті вибійки або 
в кратку на льняному полотні. 

По першій світовій війні, коли неможливо 
було купити жадної тканини, внбійкові май
стри nриїздили на ярмарки з готовими де
рев'яними бльоками або валками і друку
вали людям nолотна, що було в той час для 
зруйнованого села великим порятунком. 

Ірина Твердохліб 

ВІВЛІОГРАФІЯ 

1. Історія Украінського Мистецтва, в шести токах, 
КиІ•, АкадеміJІ Наук У.Р.С.Р. 

2. ЕкциКJІоnедія УкраІнознавства, в двох токах, 
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. \ssi stoшt proft·s.wr (оС Art). Harpc:r 3:: Brothcrs. P~tb
lislters, Ncw York. 

4. ВІосІ;. printing оп Fabrics, Pcttit, Florence Harvey. 
Block. printing оп fabrics, with ilustrations Ьу aшhor 
and photogтaphs Ьу Lucia NеЬеІ. N. У. Hastings Hausc, 
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South Brunswick and Ntw Vork; А . S. Bamcs and 
Company: London; Thomas Yoseloff Ltd. 
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8. Block printing. Rochntcr. N. У .. Board of Edнcation. 
Dcp. of Art Educalion, Dlod. prints, made Ьу thc sec
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Павло Ковжун (18-1939): ЕкспІбрнс. 
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Григор }(рук: Портрет nроф. Б. }(армазин
Каковського, гіnс. 
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Н. Kr~ak : Bllst of prof. , .V. Karmazy11-Kakovski, 
plastcг. 



Евrенін Чапельська: Жінка в українському 
бароковому одвзі - акрилlк, 1967 р. 

Е. СІІарсІ:<іk}·: \·Vo1na11 і11 t1kxainian IJaroqнc 
t11·css- апуІіс, 19fii. 
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Володимир Наумець: Голова- мішана техніка, 
дерево- 1978 р., 7Ох50 см. 
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\\r. ~auшets: Hcad - mixcd шсdіа on 1п:км.І, 
1978, 7Ох5О анs. 



Of ЛЯД fРАФІЧНИХ ОФОРМЛЕНЬ УКРАіІІtЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ 

К
ОМІТЕТ Пересувних Виставок Мюн
хен-Париж видав у грудні 1980 року 
каталог праць мистців із Украіни, т. 

зв. неконформістів. Видання цього довер
шено заходами Ігоря Зубемка й інших спів
робітників, із вступною статтею Мирослави 
Мудрак, кольоровими і чорнобілими ілю
страціями та короткими біографічними да
ними про кожного мистця. Тексти подано 

в трьох мовах: уираінській, англійській 
і французькій. Висота накладу: сімсот 
п'нть нримірниніu uід 1 до 705 та п'нтд"'снт 
примірників нумерованих від І до L. Для 
збагачення графічного вигляду каталогу 
використано папір сірий, білий і червоний. 

Добре й цікаве оформлення каталогу, чи
стий офсетний друк і багато кольорових ре
продукцій у середині книжки та дві великі 
кольорові репродукції на картонній об

гортці творять із цього мюнхенського ви
дання дуже цікаве й культурне явище. 

У каталозі показано ілюстрації з праць 
таких мистців: Стрельніков, Шаповаленко, 
Макосв, Онуфрісв, Людмила Яструб, Баса
мець, Сичов, Хрущ, Надя Гайдук, Цюпко, 
Сазонов, Антонюк, Наумець, Маринюк, Ма
каренко, Гуменюк, Марчук, Гета, Грицюк, 
Соломуха. 

Монографію - альбом про Федора Кри
чевського, видало "Мистецтво" 1980 року 
в Кисві. Книга-альбом великого формату, 
в твердій полотилній палітурці сірого ко
льору, мас на фронті чорнобілу відбитку 
голови мистця. Книга вийшла накладом 15 
тисяч примірників і друкована дуже дбай
ливо в Кисві. На зміст альбому складасться 
вступна стаття українською мовою та ко

роткі резюме російською й англійською 
мовами. 

Вступну статтю опрацювала Л. Г. Чле
нова й займас стаття від 5-ої до 20-ої сто
рінок. Опрацьована солідно стаття, n якій 
авторка обговорю& життьову дорогу Ф. 

Кричевського, його мистецьку й педаго
гічну працю. Закінчу& авторка свої мірку
вання ствердженням, що "післл війни тяж
кохворий мистець уже не міг етнорити щось 
значне." Так як би авторка не :тала тих 

тяжких переживань великого українського 

мистця, якому навіть не дозnоJІ<'НО жити 
11 Kиt:ui, 11"' uін був професором у мисТ<'ЦІ·
кому інституті. Творчість під поліційним 
гнітом ніколи не процвітас. 

Великі ціласторінкові кольорові репро
дукції належно показують тnор•ІіетІ. мпст
ця, від 1903 р. починаючи. Дуже nартісним 
с, що побіч портретавих працІ., по1ш:шно 

часом окремі деталі з тих працІ. і можемо 

побачити спосіб технічних засобів їх вико
нання. Окрім кольорових репродукцій по
казано ряд чорнобілих, особливо цікаві ри

сункові деталі до деяких картин. Крім ко

льорових репродукцій олійних працІ. Ф. 

Кричевського, показано також його праці 
виконані темперою. Хронологічно пона:нt.ні 
деякі праці аж до року 1947. року <:м<"рти 
Ф. Кричевського. 

Ця монографія-альбом видана дуже 
дбайливо, чисто надрукоnано іі сІюGю до
кументальністю буде становити дуже пар

тісний примірник у колскцінх ІшданІ. із 
історії украінського мистецтва. 

Українське Істори чи<' Товариство видало 

1980 року "Історичний Атлас УІ<раїнп", під 
редакцісю Любомира Винара. Це цінне ви

дання опрацювали Іnаи Тесля й Евген 
Тютмю, при консультації багатьох науков-
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ців. Мистецьке оформлення обкладинки 
виконав Е. Тютько. Друковано Атлас у Чі

каго, а висота накладу 2 тисячі nримірни
ків. Цей Атлас вnерше виданий у ЗСА. 

На зміст Атласу складаються: встуn 

українською й англійською мовами, сnисок 
мал також у цих двох мовах. 41 кольорові 
мапи, кожна на окремій сторінці, мають від 
69 сторінки до 177 nояснювальний текст до 
всіх мап, а до 190 сторінки надрукований 
індекс. На останній -192 сторінці вміщено 
Державний Герб - Тризуб, т. зв. Малий 
Герб проєкту В. Г. Кричевського. Може слід 
було nомістити герб на початку Атласу. 

Книга великого формату, з твердими nа
літурками темио-зеленого кольору, на яких 
відбито золотом зображення Золотих Во
ріт (давніший вигляд) і добрий, безnретен
сійний напис- титул, видрукаваний куль
турними, одноелементними буквами також 

золотом. На хребті книжки титул україн
ською мовою видрукаваний на американ
ський спосіб - згори вниз. Книга надруко
вана на доброму паnері, з великими марrі

несами, дбайливо оформлена. Оnрацю
вання цього альбому - це велика заслуга 

всіх сnівробітників і видавництва. 

-·-
У nрограмі видань Українськоі Вільної 

Академії Наук у США, Нью йорк - 1980 
року, nоявилася за редакцією Святослава 
Гординеького велика монографія про ма
ляра і графіка Петра Андрусева. Моногра
фія друкована в Римі, Італія, добре оформ
лена й дбайливо надрукована на крейдя
ному паnері. Всі фотографіі для цього ви
дання виконав Нестор Волошинський (Не

стор Студіо). Передмову в українській мові 
з біографічними даними й дуже добре сха-
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рактеризування вартости мистецької й ор
ганізаційної nраці мистця написав С. Гор
динський. У скороченій трохи формі подана 
також передмова англійською мовою. Ве
личина монографії 21 на 28 см., у твердій 
і картонній оправі, дала змогу nомістити 
33 кольорових реnродукцій і 56 чорнобілих 
ілюстрацій і дуже цікавих рисункових на

рисів. 

У каталозі-сnиску реnродукцій nодані 
прізвища власників збірок, де картини на

ходяться. Розміри nодані в сантиментрах. 

Композиція обгортки складається з кольо

рової репродукції картини "Велес - божок 
тварин" і наnису: Андрусів - Andrusiw 
і монограму мистця. Ця монографія буде 
гарною і вартісною книжкою в бібліотеках, 
особливо для любителів історичного і бата
лістичного малярства. 

Осінню, 1980 року, старанням Ольги 
Іllкляр і д-ра Богдана Біласа, nоявилася 
в Мюнхені велика, альбомного розміру 
книжка в німецькій мові - Рисунки Гри
гора Крука. В альбомі nодана біографія Г. 
Крука і стаття Пробста про рисунки мист
ця. В обох статтях додані ілюстрації - фо
тографії: діти в сільській школі, а між 
ними хлоnчик Гр. Крук, батьки мистця, фо

тографія скульптораЛящки-nрофесора 

з Кракова, робітня Крука в Мюнхені та 
nортрет Крука (рисунок Хр. Пещке). 

Від 17-ої сторінки до 256 nодані реnро
дукції рисунків Крука - один рисунок на 
кожній сторінці. Книжка має картонну об
гортку, дбайливо оформлена й надрукова
на. Це вже третя книжка про творчість Гр. 
Крука - видана в Мюнхені. 

п.м. 



Валентин СІмянцев: Альберт ШваАдер- rinc. 
(3 колекції мистця). 
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3 ЖАЛОБНОЇ ХРОІ-ІІІ(И 

ІОРП'f СЛАСТІОН 

(1903-1980) 

Архітект ІОрій Оланасович Сластіон народився 

31 січня 1903 року в Миргороді, на ПолтавщиtІі. 
Вз.тько його, Опанас, відомий мистець, ілюстратор 

.,Гайдамаків.. Шевченка, був керівником худож· 

ньо-керамічного факультету Миргородського Ке

рамічного Інституту. Юрій Сластіон закінчив Хар

ківський Архітектурний Інститут. Одночасно з ар-

Юрій Сластіон: Проєкт усипап:ьниці Гетьмана 
П. Скороnадського - 1948 р. 

G. Slasti011: Design of t l1c Meшorial of Нсш1:ш 
1'. Skoropadsky - 1948. 

хітектурними студіями в Інституті, Ю. Сластіон 
учився в Харківській Консерваторії композиції та 

був добрим піяністом. По закінченні Інституту пра

ЦІОвав у Харкові як архітект у Наркоматі Охорони 

Здоров'я. 1935 року ця інституцін переїхала до Ни

ева, а з не10 переїхав і Юрій Сластіон. 

Під час Другої світової війни попав у Німеччині 

до робочого табору коло міста Козель. У \faci во
енних мандрівок у нього пропав сувій маЛІонків 

батька, О. Сластіона, який він мав із собою. 

Юрій Сластіон: Портрет Митрополита 
В. Лиnківського -· рисунок, олівець. 

С. Slastion: І 'ОІ· tІ·аіІ of Ме~rороІ і t ;ІІІ 
V. Lypkivsky - tl r;нvi ng, pct1cil. 
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Після вН:~ни, у Німеччині, він був автором nремі

йованого проекту гробівця Гетьмана Павла Ско· 

ропадського, який із різннх nричин не був викона

ний. 

1949 року Ю. Сластіон із дружиною еміІ'рував до 
Америки t поселився в Міннеаполісі, де був актив
ним учасником створення Українськоі Спілки Об· 
разотворчик Мистців. Згодом він переїхав до Ден· 
веру, Колорадо. Там він багато маJJJовав (був із 
замилуваюнІ малярем-nейзажистом), виконував 

іmостраціі А обкладинки для книжок і часоnисів. 
Для Родовідної Установи Є. Архипенка виконав 
ряд проектів родових гербів. У громадській праці 
був організатором і дириrеитом церковного хору. 

Помер 22 липня 1980 року в Денвері. 

Ві,ша Иому Пам'ять! 

ю.к. 

Дерев'яна сільська церква. 
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ПРОФ. Д-Р МИХАНЛО ГОЦІR 

У Мюнхені 15 травня 1981 року помер на 79 році 
життя мистецтвознавець nроф. д-р Михайло Гоцtй. 

Похований на старій дільниці мюнхенського цвин
таря Вальдфрідгофу 20 травня 1981 року. В. РІ. П.! 

ІВАН ЖУКОВСЬКlm 

( 1901-1980) 

Архітект Іван Жуковський народився 4 березня 
1901 року на Буковині, в м. Кіцмань, Україна. Був 
rолово1о Союзу Архітектів Буковини. В Нью Иорку 

був деякий час головою Літературно-Мистецького 

Кmобу. Був trленом-кореспондентом УВАН і чле
ном НТШ. Помер у Нью РІорку 4 грудня 1980 року. 
Похований на історичному цвинтарі в Бавнд Бруку, 
Нь10 Джерзі. В. И . П.! 

\Vooden villagc сІщrсІ1. 



ЕВГЕНІЯ ТУРКАЛО-РОЗГІН 

(18911-1-) 

ЕвrенІн Туркало-Розгін народиласа в родинІ 
священика в с. Немиринцях на Поділлю 29 березня 
1895 року. Почала свою мистецьку освіту в КиІв
ськІй Художній ШколІ та Киівс•кІй Лкаде>ІІІ Ми
стецтв . ПІд час окупації Києва бо.nьwевнками 1919 
року nрацювала в груnІ М. Бойчука nри розмальо

вуванні Луцьких касарень на протязі 6 місяців . 

1923 року встуnила на nоліграфічний вІдділ Ху
дожнього Інституту, який закінчила 1929 року 3 ти· 
тулом інженера художника поnіграфнста. Працю
вала у Видавництві .,Книгоспілка" у Харкові, як 
художній керівник два роки. за той час виконала 

75 обкладинок. 

Покинула працю через недуrу очей . Пoчtuta 
працювати в Америці - виконува.nа LлюстрацtІ до 

казок Мосендз.а. для дитячого журналу ,,Соняш· 

ник· · . Брала участь у 12-ій мистецькій виставці жі 

ночої творчости в Нью Норку. Померла 19 червня 
1980 року в ДІтройтІ. Похована на Історичному 

цвинтарі 11 Вавнд Бруку. В. Уй П . ! 

ЕаrенІн Туркало-Розrін: Екслібриси. t:. Tнrkalo· Rozl1i11: Ех ІіІ)а·ім~. 
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Українська греко-католицька церква в Києві. Uk r.t iІІi <lll G І-cck · C:HIІoli c СІнІІ'СІІ іІІ Кіс'' · 

КОРОТКІ ДАНІ ПРО ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКУ ЦЕРКВУ В ІtИЄВІ 

Ідея nобудови церкви належить Митрополитові Андреєві Шептицькому, який 1917 року, nовертаю· 
чись із заслання через Петербург-Київ, стимулював цю ідею серед українців галичан-заложників . 

Автором nроекту церкви ( невеличкої, на близько 100 осіб ), був архітект Іван Левинський , інтернова
ний 1915 року до Росії. 1917 року він знайшовся в Києві й сnричинився до організації українськоt·о тех
нічно-господарс ького життя в столиці України. його nроєкту були будінлі у Львові: Залізинчий двірець, 
будинок Т-ва ,.Дністер'\ будинок української бурси та інші . 

Церкву nобудовано nри кінці 1917 року. Першим nарохом був о. Щеnанюк, якого nізніше було за
слано і доля його невідома. Церкву знищила совєтська влада 1934 року. Світлину церкви й дані передав 
для використання професор Сергій І<рашенінніков, за що йому щиро дякуємо. 
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МИСТЕЦЬКА ХРОНІКА 

У НАС 

8 Виставка літографій і гра11юр АркадіІ Олен

СhКОі-Петришин була влаштована в Осередку 

Українськоі Культури і Освіти у Вінніnеrу, Кана

да, а часі від 8 до 30 червня 1980 року. 

8 Мистець Темистокль Вирста мав свою ви

мавку в залі мотелю .. Ксени .. в Гантері від 1 до 
13 серпнн 1980 року. 

8 Виставка емалій К. Шонк-Русича була апа

штована в r~ерії Еко в Дітройті від 12 до 14 ве
реснн 1980 року. 

8 Праці Ростиспава Глувка були nоказані в rа

л.еріі Еко у Воррен, коло Дітройту, Миш., в часі від 

26 вересня до 5 жовтня 1980 року. 

Басипь НІиьовський: Рисунок- туш. 

8 Виставка праць Софіt Лади була влаштована 

в залі ВасиліинськоІ Бібліотеки на Факс Чейсі, 

в Дженкінтавн, Па., від 19 вересня до 5 жавтни 
1980 року. 

8 Малярські праці Омелина Мазурика були nо

казані в Канадсько-Украінській Мистецькій Фун

дації в Торонто, І<анада, від 14 до 27 вересни 1980 
року. 

8 Софія СкриnІІИК влаwтува.nа виставку карти11 

і скульптур мистцк Юрія Гури, в rалерії Архи· 
Uальд в Едмонтоні, Канада, в днях від 26 до 28 ве· 
ресня 1980 року. На виставці показано 31 маляр
сьинх npo.цL, lб сІсуJІLnтур і О ікон. Видано картко

вий ката.пог анrnіАською мовою, з короткою біо

графією мистци, датами попередніх виставок та 

із двома однокольоровими репродукціями. 

V. ~iniovsk)· : Drawing- ink. 
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Володимир Макаренко: Моі сльози, моІ рани
акварель, туш. 1976 р. 23 х 28 см. 

8 Виставка праць АркадіІ Опенської-Петришин 

була влаштована в Інституті Модерного Мистецтва 

в Чікаrо, Іпл., в часі від 19 вересня до 26 жовтня 
1980 року. 

8 Велика ретроспективна посмертна виставка 

nраць Василя Курилика була влаштована в Осе

редку Украінської Культури t Освіти сnільно з Він
нtпезькою Гаnерією Мистецтв та з фінансовою до
помогою Українсько-Канадської Фундації ім. т. 

Шевченка й Канадської Ради, в часі від 14 жовтня 
до ЗО листопада 1980 року. ОфІцІйне вІдкритrи 
виставки відбулося в nрисутності ієрархів украін

ських церков, представників rромадських органі

зацій і nредставників провінційного 1 міського уря
дІв, 12 жовтки 1980 р. 

8 Виставка праць Лесі Терлецької відбулася за

ходами Сестрицтва св. Анни в 38J1ЯХ парафіі св. 

Архистратига Михвіла в Дженкtнтавні, Па., в днях 
25 І 26 жовтив 1980 року. Показано 111 працю. Ви-
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W. Makarenko: ~fy (ears, шу wo~шc.ls- wa(er color, 
ink, 1976. 23х28 с'"'· 

да11о картковий каталог українською А англій

ськоrо мовами із двома однІJкольоровими репро

дукціями А біографісю. 

8 Виставка праць Ірини ТВердохліб із Рочес

теру, вІдбу.лвси в Менор ДжунІор КоледжІ, Факс 

Чейс, Джеикінто.вн, Па., від 18 до 26 жовтня 1980 
року. На виставці пока38НО 36 мапярських праць, 
11 емаліА, 2 вибійки та 3 праці виконані в техніці 
ба тік. 

8 Софія Скрипнии влаштувала виставку праць 

Романа Василишина в Едмонтоні, Канада - від 

24 до 26 жовтня 1980 року. Видано картковий ка
талог із одною чорнобілою репродукціGю. 

8 Виставка скульптури та декоративної кера

міки Опександри Диченко-Кочман відбулася від 

17 до 19 жовтня в ranepii ,.Леви·· в Чікаrо, ІлпіноА. 
Виставку влаштувало пластоае плем'я ,,Перші 
Стежі". 



8 В rалерії ОМУ А в Нью Норку були nоказані 
nраці мистців Христини Вертин, Ірини Волося:н

ської, Дapll Дорош, Дзвіні Орловської й Юрія Со

повія, від 26 жовтня до 2 листоnада 1980 року. 

8 Індивідуальна виставка творів Ореста Кавки 
відбулася в залі Українського Культурного Центру 

в Дітройті, в часі від 17 до 19 листоnада 1980 року. 
На виставці показано 48 праць мистця в різних 
техніках : олії, акрилік, акварелі , рисунки. 

8 Виставка малярства Марії Гарасовської-Да

чишин була влаштована в ranepii Канадсько-Укра
їнської Мистецької Фундації в Торонто, Канада, 

в часі від 26 жовтня до 8 листоnада 1980 року. Було 
nоказано 56 олійних картин. Видані були два 

окремі каталоги українською й англійською мова

ми, з одною чорнобілою репродукцією й короткими 

автобіографічними даними. 

Орест :кавка : Гуцул - олія. 
(Портрет д-ра д. Ткачука). 

8 Виставка олійних і акварельних nраць Зеновія 

Онишкевича відбулася в Українському Інституті 

Америки в Нью Норку від 23 до 29 листоnада 1980 
року. 

8 Ретроспективна виставка праць Любоепава 

Гуцалюка, з нагоди 25-ліття його мистецької д1-
яльности, була влаштована в ranepU ОМУ А в Нью 
Норку, в часі від 2 до 23 листоnада 1980 року. На 
виставці були показані 45 картин, виконаних у ро
ках 1956-1980. 

8 Українська Мистецька Організація Канади та 

rалерія Інституту св. Володимира в Торонто, вла

штували виставку праць Феодосія Гумеюока в То

ронто, від 2 до 9 листопада 1980 року. Видано ка
талог англійсько10 мовою, з біографічними даними 

про Ф. Гуменюка та одною чорнобілою реnродук

цією. 

О . Ka1vka : HнLs~al - о іІ . 
(l'orLrait of Da·. D. Tkacz~ak) . 
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Христина Кишакевич·Качалуба: Наш син
глина, 1981 р., вне. 56 ск. 

СІ1. к,·s)takc"''t<.·lt-KaciІai-.Ua: 011r юп - t·la\, 
' · 1981. Hcigllt i'Jii он'!Іі. 

8 Курс дереворізьби в Українськім Музеї в Нью 

Норку був ведений nід наглядом Михайла Череш· 

ньовськоrо від 11 жовтня до 20 грудня 1980 року. 

8 Виставка рельєфів (мідь, латунь, алІоміній 

срібло) та шовкодруків і малюнків Рема Вагауr· 

дина вІдС.улася, заходом Українського Золотого 

Хреста. від 21 до 23 листопада 1980 року в rалеріі 
,.Леви" в Чікаrо, Ілл. 

8 Збірна виставка графіки українських мистців: 

Тирса Венгриновича, Васили Масика, Ольги Ма· 
рущак, Миколи Роговського, Петра Обвля, Івана 

Остафійчука і Марійки Шуст відбувся в rалеріі 

Манна в Нью Иорку від 28 до ЗО листопада 1980 р. 

8 Праці Роберта Гринькава були nоказані 
в Українському Інституті Америки від ЗО листо· 
пада до 12 грудня 1980 року. 

8 Об'еднання Українських Мистців Квебеку 
у Монтреалі влаu1тува.nо виставку картин Омеляна 
Мазурика з Парижу в Ровзм:онт, Монтреаль, Ка· 
нада. Виставку відкрито 6 грудня 1980 року. 

е Виставка праць Анатопів Туровеького вІдбу· 
лас:я в Українському Інституті Америки в Нью 
Иорку від 14 до ЗО грудня 1980 року. 
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8 Виставка картин Рема вагаутдина була вла· 

штована в rалерІі ОМУ А в Нью Норку в часі від 7 
до 14 грудня 1980 року. 

8 Ярослава Геруляк МаJІа виставку своіх праць 

у rалеріі .,Манна·· в Нью Иорку від 6 до 20 грудня 
1980 року. 

8 Зага.пьна виставка мистців ДІтройту: Романа 
Барвника, Га.пини Конопад·ЦІсарук, Ярка Козака, 

Юрія Козака, Юрія КрохмВJІюка, Наталі Лончиии, 

Ані й Марійки Никифоряк і Романи. Петрв.щука 

відбулася в rалеріі Еко у Воррен. Миш. від 28 ли
стопада до 14 грудня 1980 року. 

8 В rалеріі ОМУ А в Нью Иорку була нлашто
нn на виставка мв.nярських і графічних праць Зої 

Лимар у часі від 21 дп 28 грудІІІІ 1980 року. 

8 Виставка мистецької фотографіі ЕкіJІя Анціса 

з Києва, була влаштована в rв.nepii ОМУ А в Нью 

Норку в •ІасІ від 1 до 15 лютоrо 1981 року. На ВИ· 
ставцІ показано около 200 світлин - красвиди, ар· 

хітектурні мотиви та ІншІ. 

Антон Соломуха: Духовна музика - оnіІІ, 
1979 р. e5xso си. 

.-\. Solomнkl1a: Sacred m'Іsic - оіІ, 1979. 
б5х5О cms. 



8 Збірна виставка творів мистців : О. Архипенка, 
Я. Гніздовського, Е. Козака, П. Куць, В. Кури.пика, 

Д. Проць, Л. Молодожанина, n. Шостакона відбу
лася в rалерії Осередку УКО Центру у В!нн!nеrу, 

Ман. , Канада, від 2 до 28 лютого 1981 р. 

8 Український Інститут Модерного Мистецтва 
в Чікаr'о влаштував групову виставку у своїй rа

лерії праць таких мистців: Цегельського, Вертей
на, Волосянського, Гарабача, Фаріона, Лисенко, 

Логуша, Перейми, Салевича, Сенкова, Сидора, 

в часі від 23 сІчня до 15 березня 1981 року. 

8 Виставка Українських Образотворчих Мист

ців у Дітройті була влаштована в цьому місті в бе
резні 1981 року. Видано карткоnий кnто.лог украін
ською мовою, без подання rалерії й часу тривання 

виставки. У виставці взяли участь: Юрій Брез

день , Михайло Дмитренко, Орест Кавка, Роман Ка

литяк, Галя Конопада-Цісарук, Юрій Крохмалюк, 

Мирослава Ласовська-Крук , Ждан Ласовський, 

Анна Никифоряк, Марічка Никифоряк, Роман Пе

тращук. 

8 Виставка Любослава Гуцалюка була влашто
вана 8 Відділом Со1озу Українок Америки в Клів

ленді, Огайо, в днях З, 4 і 5 квітня 1981 року. 

8 Софія Скриnник влаштувала виставку праць 
Катерини Росандіч у rалеріі Оксфорд в ЕдмонтоtІі, 
Канада, в днях 1, 2 і З травня 1981 року. На ви
ставці nоказано 40 праць, виконаних у техніках : 

олії, r'вашу, пастелі й акварелі . Видано картковий 
каталог із однісю реnродукцісю. 

8 Посмертна виставка nраць мистців Володи

мира Кивелюка (1898-1976) та Євсев!я Л.!пець
кого (1889- 1970) відбулася в Дом! Української 

Мистецької Студії у ФІлядельфії від 28 березня до 
5 квітня 1981 року. Видано картковий 
українською мовою. 

Людмила Морозова : Віл! човни- олія, 1980 р. 
L . MOІ"OZO\' ;.t : \VIIitc Ьoats - oil , 1980. 

Людмила Яструб : Три фігури- rваш, 1975, 
4О хЗ2 см. 

L. Yastrub: Thrcc figures- got1acl1e, 1975, 4О х32 сш5. 

8 Посмертна виставка праць мистця Дам'яна 
Горняткевича в річницю його смерти була влаш

тована заходами вдови Дарії Горняткевич в rane
pii ОМУ А в Нью Иорку в часі від 15 до 22 березня 
1981 року. Були nоказані nраці від 1920 до 1978 
року. Видано картковий каталог українською моф 

вою, в якому nодано 69 праць у різних техніках . 

8 Спільна виставка праць Баки Перейми та 
Ірми Осадци: олії, акварелі, рисунки , літографіі 
й кахлі , була влаштована в rалеріі ОМУ А в Нью 
РІорку від 5 до 12 квітня 1981 року. 

8 Виставка мистецьких праць Рокеопяни Луча· 
ковськоі-Армстронr була влаштована в Менор 

Джуніор Каледж у Дженкінтавн, Па., в часі від 

З до 17 травня 1981 року. На виставці були пока
зані 41 праця: акварелі, олії й декоративне панно 
(nараван) в техніці скло (nлястика) і метал. Од

ночасно були показані 9 скульnтур у бронзі Ріда 
Армстронrа, чоловіка П. Роксоляни. 

8 Картини Михайла Мороза були nоказані 

в Украінськім Інституті Америки в Нью Иорку, 

в часі від 17 до 24 травня 1981 року. Видано картw 

ковий каталог украінсько1о й англійсько10 мовами 

Із одною кольорово10 репродукцією. На виставці 

nоказано !59 nраць . 
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Сестра Бернарда, ЧСВВ: Рисунон, вугіль . 

Sistcr Bcrnarda. OSBM: Drawing, charcoal. 

8 Виставка праць Лідії Боднар-Валагутрак та 

Діяни Паркер відбулася в Університеті - ГІостон 

каледж, у rалерії О'Кейн в Гюстоні , в часі від 18 
травня до 5 червня 1981 року. 

8 Показ рисунків-тканин Аліції Шуберт-Оль
шевської, був елаштованнА в Мистецькій rалеріі та 
Музею в Насгра Фолс, Онтаріо, Канада, від 17 
травня до ЗО червня 1981 року. 

• Михайло Мороз був Іменований Академиком 
Італійської Академії Мистецтва 1980 року І нагоро
джений золотою медаллю. 

• 90-ий Відділ СУА Ім. О. Степанів влаштував 
виставку картин Рокеопяни rtліцінськоі, в Унрвін

ському Освітньо-Культурному Центрі, АбІнrтон, 
Па. - в днях 29- 31 травня 1981 року. На виставці 
nоказано 45 праць. 
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8 Виставка картин Темtстокля. Вирсти відбулася 
в Бофало, Н. И. в гаперІі Гол, від 6 до 11 червня 
1981 року. 

8 Українська Канадська Мистецька Фундація 
в Торонто влаштувала в своїй r'aneptї виставку 
праць Ірини Банах-Твердохліб у часі від 13 до 31 
червня 1981 року. 

• 28 вересня 1980 року, 67 ВІдділ І Окружна 
Рада СУА влаutтували у Ф\лядельф\1 в Куль
турно-Освітньому Центрі вечір із доповіддю Петра 
Холодного, сина, на тему: .,Дещо npo ікони" та ін· 
формації Голови СУА - n. Іванни Рожанковськоі 
про "Український Музей". 

е Виставку картин Христини Шмlr'ель відкрило 

Об'еднання Мистців Українців в ranepli ОМУА від 
12 до 19 жовтня 1980 року. 

8 Виставка картин Аркадії Оленськоі·Петри· 
шин відбулася в Українськім Інституті Модерного 

Мистецтва в Чікаrо від 19 вересня до 26 жовтня 
J980 року. 

е В Інституті Модерного Мистецтва в Чікаr'о 
була відкрита виставка дитячих малюнків 1 листо· 
пада 1980 року. 

е СамостіАна виставка дереворізів Якова Гніз· 

девеького влаштована в Бронкс Музею, Н. й. від 
11 червня до 29 лиnня 1981 року. 

8 Виставка nраць Надії Сомко відбулася в r'a· 
лерії "Еко" у Воррен, коло Дітройту, в часі від 1 
до 15 травня 1981 року. 

8 У rалерії Канадсько·УкраІнської Мистецької 
Фундації в Торонто, nідбулnсn виставка nраць 

Ірми Осадци , Христини Сенько і Віри ЮрtІук у часі 

від 9 до 17 травня 1981 року. 

8 Виставка nраць Стефанії Бернадин відбулася 
в гапері і ОМУ А в Ньн> Норку в часі від 10 до 17 
травня 1981 року. На виставці nоказано 60 nраць 
виконаних у різних техніках. Видано картковий 
каталог із біографі 'ШИМИ даними npo 
мистця українсьІ<.ОІО й англійською мовами. 

8 У Філядельфії, в приміщеннях Валч Інституту 
була влаштована виставка українських килимів із 

Українського Музею в Нью йорку, з нагоди Кон· 

венціі Союзу Українок Америки. Ексnонати ( 19 ки· 
JІИмів) були дуже цікаво розміщені, завдяки npo· 
фесІйиІй фаховостІ З. Фещака. Врочисте вІдкриття 
відбулося при великій участі делеr'аток :Конвенції, 
офіційних осіб американського світу й заnрошених 
гостей. Видано інформаційні nамфлети україн· 
сько1о й англійськоІо мовами окремо , добре зреда· 

r'овані та друкарськи культурно виконані , із 5 од
нокольоровими реnродукціями килимів. Виставка 

відкрита 11 травня й триватиме до 24 серпня 1981 
року. 



У СВІТІ 

8 Виставка реліПАного мистецтва була влашто
вана з нагоди приїзду Папи Івана Павла 11 до 
ФранцU, в Акерикаисько-ФранцузькІй rалерІІ "Арт 
Форум Jктернаціона.пь" від 29 травив до 19 червни 
1980 року. Участь у цій виставцІ брав Омепан Ма-
3урик. 

8 raneptя Мавнтен Tan у Виндrем, Н. И., апаш~ 
тувала виставку nраць Софії Лади в часІ від 5 
ЛИnНІІ 1980 року. 

8 Центр дл11 Творчого Мистецтва Стейту ВІр
джінІІІ зорганізував виставку "Образи ВІрджІнІІ", 
кка була показана в rо.nовних містах стейту : Світ 
Бра.єр, Шарлотсвіл, Норфо.nк, Ричмонд і Роаиовк. 
У виставці брало участь 32 мистців, а серед них 
були nраці Якова Гніздовського. Виставка тривала 
від вересни 1980 року до 12 квітни 1981 року. 

8 У Музе!, якого організаторок І директором 
є Олександер rлезер у Джерзі СитІ, Н . Дж. , була 
виставка совєтс•коrо неофtцtАноrо мистецтва, що 

в ніА бр&nн участ• такі мистці : Петро Ве..nенюк, 
Анатолій Кранськнй, Лев Кропивницький, Володи· 

мир Макаренко, Євrен Осавуленко 1 Антін Соло
муха, якt недавно прибули з СССР. Виставка була 

відкрита 15 вересня 1980 року. 

8 В будинку Національного Архіву в ОттавІ, 

Канада відбуласи в листоnаді виставка nраць Ваг
дана Титли та ікон Гв.лини Титли. 

8 На виставці "Аванrард 1910--1930" • rалерІі 
Карус в Нью РІорку, яка триваJІа вlд 15 листоnада 
до 15 грудни 1980 року, були включенІ декілька 
праць Олеисандра Архипенка. 

8 На великІА виставцІ футуристІв у ФІnІІдель
фІйському Музею Мистецтва, яка тривала від 26 
жовтк11 до 14 грудня 1980 року, були включені 

nраці українських мистцІв: О. Архипенка "Змаг' · , 
І< . Малевича "Точильник", В. Татлина ,.Уклад ма
теріялів" t Снні Делоне-Терк "ФантазІя". 

8 На виста&ці світових дереворитів в Арт Ко
некwіон ra.nepii в Ст. Луіс, Мо., серед праць Лео
нарда Баскіна, Реквела І<ента, Франка ААхенберrа. 

В. Барнета та Інших мистців, були праці Якова 
Гніздовського. Виставка відбулася між 21 сtчн11 
і 28 лютого 1981 року. 

8 Галерік Tarip в Нью ОрлінеІ влаштувала ви
ставку дереворитів Якова Гніздоаського в лютому 

1981 року. 

8 Вистаака прв.ць Лариси ЛуговоІ бу па в.паwто
ІІВна в rалеріі Барбара Волтере в Нью Яорку від 

17 березня до 18 квітни 1981 р. 

8 Ввста.JІка 19 українських образотворчих мист
ців відбулася в БІлефельдІ, 3ах. Німеччина, в nри
міщеннях Відціпу Німецького Банку, в часІ •Ід 10 
до 27 лютого 1981 року. У виставцІ між Іншими 
мистцв~~:и брали участь Грнгор Крук, Володимир 

Вврдаwко, Антон Соломуха, Олекса ТерзІєа-Цару
ков, Христина ЦІммерман·І<урІца. Ци сама ви
ставка згодом відбуласи у ВІдділІ Німецького 
Банку в ДеткондІ, в часі від 10 до 27 березнк 1981 
року. На відкриття виставки приїхаи ректор Укра
інського Bt.n .. иoro УнІверситету з Мюнхену Воло
дикир Янів. 

8 Виставка акаарел.ьнюс праць ВолодІDUІр& 

СтрельнІкова з Одеси, відбулася в raлepU у Вад
АйблІнrу, 3ах. Німеччина, від 6 березнк 1981 року. 
На виставці показано 45 а.квареп:ь. Виставку вла· 
штувала Альфреда Пулюй. масничка rалеріі при 

спІвучасти Украінськоrо ВІпьноrо Університету 

в Мюнхені. 

8 Чпен ВІддІлу ОМУ А у ФІлІІделІофії, скульn
тор Рід Армстронr, мав саою Індивідуальну ви
ставку праць в ЕспансьІdм Інституті в Ньє Норку 
ВІД 20 ЛЮТОГО ДО 28 береЗНІІ 1981 року. 

8 Сім великих картин І один триптих мистци 

Лариси Мартинюк Із Кониектвкат, були nоказані 

в КІне Майзон rалерІі в Нью Яорку від 5 до 29 
травня 1981 року, як виставка абстракціА, викона
них рІзними засобами. 

Мистецька жрокІка а ца,ому Ч8слІ заккиенв 

кІнц,ем червИJІ 1881 року. 

Дзвінка Варабах: На-nоркорт- олІн, 1974 р. 
D. Banbach: Still Ше - оіІ, 1974. 
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3 ЖИПИ И ПРАЦІ YKPAiliGbKOi МИGТЕЦЬКОї tтУДІі У ФІЛИДЕЛЬФІІ 

У 1980/81 шкільному році праця в Студії велася 
в двох місцях: в Домі Студії- 2322 Паппер вулиця 
та у відкритій Філії Студії, в Українськім Освіт

ньо-І<ультурнім Центрі - 700 Сідар Ровд, Абtнгтон, 
Па. Навчанням у Філії керує учитель УМСтудіі, 

мистець ІОріА Гура, в адміністрацІйних справах 

там віддано помагас пані заяць. Через Є'Кромні 

матеріяльні засоби й мале винагородження, відчу

васться нсдостnчn молодих мистців - у•ІитслІв. 

На закінчення шкільного року, Філія влашту

вала виставку праць слухачів із великою кІлькі

стю рисунків, малІонків і праць із скульптури й мо

деmооаІІІІП. Рп::щnно річні свідоцтва 2:J слухачам. 

Роман Люба: Сопілкар - терракотrа. 
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У цьому роцІ, в обох клітинах Сту діі працюва.пи 

вчителі: Юрій Гура, Евгенія Лукавська, Петро Ме

гик, Валентин СІмянцев. Опікою над Домом Студії 

займасться Патронат з головою Патронату Олек

сандром Зелінським. за минулий час у Домt Студії 

відбулися: 29 листопада 1980 року, Софія Вlлин
ська -- висвітлювала прозірки зі своєї подорожІ 

в Україну: .. Ниїв, Львів, Тернопіль, Канів, Кар

пати·•. Від 28 березня до 5 квітня 1981 року від· 
булася посмертна виставка праць мистців Володи

мира НивелІокn та Євсевія Ліпецького. 9. травня 
1981 року бynn доповідь д-ра Олександра Драж
ньовського А висвітлювання прозірок - "Україн

ські мозаїки в Равенні - V і VI столітrя, твір 
остроr'отів східннків''. 

R. L~ІЬа: Reed player - (erracotta. 



Іванка Ліщинська: Голова монахині, вугіль. І . Lisl1chynska: Drawing - charcoal. 

А. Поритко: Натюрморт - акварель. Лекція малювання (фото). 

А . Porytko: Still lifc - watcr oolor. Class of painting. 
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