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ISBN 966-7322-50-2
Про Національний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної України» − унікальну мистецьку подію в Україні 

2021 року, покликану возвеличити засобами художньої кераміки визначальну дату в розбудові Соборної України – 30-річчя від 
дня проголошення Незалежності країни. Провідні українські художники-керамісти  – Інна Гуржій (Полтава), Андрій Ільїнський 
(Київ), Ірина Норець (Київ), Тетяна Павлишин-Святун (Львів), Леся Падун (Полонне), Олександр Сердюк (Харків), Іван Фізер 
(Черкаси) – виготовили 7 велетенських (понад 5 м) глиняних творів, які вивищують національне глиномислення на сутнісно новий 
рівень художнього осмислення рідної ДержавоТворчості. Скульптури започаткували серію тематичних локацій найбільшої на 
європейських обширах Національної галереї монументальної глиняної скульптури просто неба.

У фундаментальному науковому альбомі-каталозі подано статті відомих українських мистецтвознавців про художні пошуки 
й здобутки авторів гігантських скульптур, відомості про учасників симпозіуму, каталог, анотації творів, фотолітопис подій,  
прес-бібліографію та інші матеріали, важливі для осмислення унікального мистецького явища.

Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. 
Видання продовжує академічну керамологічну серію «УКРАЇНА ГОНЧАРНА», що знайомить читачів із творчістю учасників 

національних і міжнародних керамологічних виставок, конкурсів, симпозіумів.
Для художників-керамістів, майстрів-гончарів, керамологів, мистецтвознавців, культурологів, етнологів, музеєзнавців, 

краєзнавців, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, керівників художніх галерей і музеїв, кураторів виставок.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: українська керамологія, українська культурна керамологія, українська мистецтвознавча (художня) 
керамологія, українська музеєзнавча керамологія, гончарство, художня кераміка, кераміст, Інна Гуржій, 
Андрій Ільїнський, Ірина Норець, Тетяна Павлишин-Святун, Леся Падун, Олександр Сердюк, Іван Фізер, 
«ГІГАНТИ Незалежної України», «Україна Гончарна», Опішне, Національний музей-заповідник українського 
гончарства, Український культурний фонд

NATIONAL SYMPOSIUM OF MONUMENTAL CERAMICS GIANTS OF INDEPENDENT UKRAINE: ALBUM AND CATALOGUE / 
Compiled by Oles Poshyvailo; coaching of the Symposium by Tetyana Lytvynenko; artist and photographer Yurko Poshyvailo; photographer 
Taras Poshyvailo. – Opishne: The Ukrainian Ethnology,  2021. - 144 p .: ill. (The Academical Ceramological Series The Pottery Ukraine, issue 7)

The present book deals with the National Symposium of Monumental Ceramics Giants of Independent Ukraine – a unique 
artistic event in Ukraine in 2021, designed to glorify the means of artistic ceramics defining date in the development of Conciliar 
Ukraine – the 30th anniversary of the proclamation of independence. Leading Ukrainian ceramists – Inna Gurzhiy (Poltava), Andriy 
Ilyinsky (Kyiv), Iryna Norets (Kyiv), Tetyana Pavlyshyn-Svyatun (Lviv), Lesya Padun (Polonne), Oleksandr Serdyuk (Kharkiv), Ivan 
Fizer (Cherkasy) – made 7 giant (over 5 m) clay works, which raise the national clay thinking to an essentially new level of artistic 
understanding of the native State Creating. The sculptures launched a series of thematic locations of the National Monumental 
Clay Sculpture Gallery, which is the largest one in Europe.

The fundamental scientific album and catalogue contains articles by famous Ukrainian art critics on the artistic pursuits and 
achievements of giant sculptures, information on symposium participants, catalogue, annotations of works, photo review of events, 
press bibliography and other materials important for understanding a unique artistic phenomenon.

The project was implemented with the support of the Ukrainian Cultural Foundation.
This publication carries on academical ceramological series The Pottery Ukraine, which familiarizes readers with work  

of participants in national and international ceramics exhibitions, competitions, symposia.
The book is intended for ceramists, potters, ceramologists, art critics, culturologists, ethnologists, museologists, regional explorers, 

the lecturers and students of artistic educational institutions, the managers of art galleries and museums, the curators of exhibitions.
KEY WORDS: Ukrainian ceramology, Ukrainian cultural ceramology, Ukrainian art critical (artistic) ceramology, Ukrainian museological 

ceramology, pottery, art ceramics, ceramist, Inna Gurzhiy, Andriy Ilyinsky, Iryna Norets, Tetyana Pavlyshyn-Svyatun, Lesya 
Padun, Oleksandr Serdyuk, Ivan Fizer, Giants of Independent Ukraine, The Pottery Ukraine, Opishne, National Museum  
of Ukrainian Pottery, Ukrainian Cultural Foundation
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СИМВОЛИ  
УКРАЇНСЬКОЇ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Кераміку здавна використовували для 
зведення будівель, їх скульптурного чи 
майолікового оздоблення, насамперед 

у культовому будівництві. Традиційно надвеликі 
скульптури обожнювали, їм відводили символічну 
роль. Водночас їх використовували як засіб 
пропаганди певних ідей, ідеологій, персоналій. 

Приємно усвідомлювати, що Національний музей гончарства став світовим піонером у 
проведенні гігантоманських симпозіумів кераміки. При цьому гончарська гігантоманія 
перестала уособлювати первісну символіку тоталітаризму й натомість постала символом 
новітньої свободи творчості, можливості втілювати авторські естетські фантазії й досвід 
засобами кераміки, а також виявом особливої міжособистісної атракції, коли художники-
керамісти – представники різних творчих шкіл і напрямків – вчаться розуміти й сприймати 
один одного через взаємодію, взаємопідтримку. Цей процес украй важливий, адже 
симпозіум гігантоманії – це не тільки можливість освоїти нові техніки, виявити непізнані 
можливості кераміки, опанувати мисленням великими об'ємами й просторовими 
образами, пізнати кераміку як засіб ландшафтного освоєння території, монументалізації 
довкілля, але й екстремальний іспит для кожного його учасника. Насправді ж, це й 
випробування на рівні міжособистісного спілкування, коли, поспішаючи, нервуючи й 
постійно не встигаючи, ще важливо підтримувати один одного, допомагати, терпіти, 
заохочувати.

2021 року симпозіум «ГІГАНТИ Незалежної України» розпочався напередодні 
визначної події в історії нашої Держави. Україна відзначила 30-річчя своєї Незалежності. 
Доти українські землі кілька століть були під владою інших держав: Литви, Польщі, Австрії, 

© Тарас Пошивайло, 2021

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
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Угорщини, Росії, Румунії, Туреччини. Але завжди на цій землі творилася українська 
кераміка, незалежно від того, хто колонізував наші землі, хто на них тимчасово панував. 
Наш люд – українці, праукраїнці – повсякчас творив те, що йому спадало на душу,  
що потрібно було для забезпечення матеріальних і духовних потреб корінного населення. 
Ця кераміка була не лише для вжиткових потреб, але, значною мірою, й для духовних, бо 
у формах, орнаментах цих виробів утілювався дух народу, його уявлення про естетику, 
красу. Дивовижно, що, незважаючи на століття поневолення й національного рабства, 
кераміка України завжди була життєстверджуючою, завжди вільною, бо кожний гончар 
творив не те, що йому нав’язували загарбники, а те, що майстри хотіли робити й що 
подобалося їхнім землякам.

Саме тому Український культурний фонд підтримав унікальний мистецький проєкт 
Національного музею-заповідника українського гончарства «ГІГАНТИ Незалежної України». 
Упродовж місяця на території національного закладу культури творилося виняткове 
феноменальне явище: семеро відомих українських художників-керамістів – Інна Гуржій 
(Полтава), Андрій Ільїнський (Київ), Ірина Норець (Київ), Тетяна Павлишин-Святун (Львів), 
Леся Падун (Полонне), Олександр Сердюк (Харків), Іван Фізер (Черкаси) – виготовили 
ексклюзивні твори, які уособлюють велич нашої Держави. Гігантські роботи відображають 
історичні традиції народу, художні досягнення України. Мистці створили макрошедеври 
сучасної української художньої кераміки, які стали в один ряд із кращими досягненнями 
світової гончарної культури. Те, що зробили художники-сміливці, постало новітнім 
явищем вітчизняної художньої культури й самобутнім дарунком Незалежній Україні, 
нашому народу, що виявляє неймовірну творчу потенцію в створенні мистецьких речей. 
Минуть століття й тисячоліття, а твори-гіганти стоятимуть на обійсті Національного музею 
гончарства як пам’ятники їхнім творцям, які ввійдуть в енциклопедії, у майбуття.

Симпозіум прийшов на гончарську землю Опішного як Божий Дар, бо ще на початку 
2021 року його не було ані в планах, ані в головах музейників. Він з’явився несподівано, 
завдячуючи ініціативності музейних працівників, яких підтримав Український культурний 
фонд. Спершу навіть не вірилося, що вдасться за дуже короткий термін сформувати 
команду Мистців-Гігантоманів. Проте, незважаючи на афектні сумніви, усе ж вдалося  
за місяць успішно звершити неможливе!

Мистці відважилися осягнути насолоду творення гігантських глиняних скульптур. 
Коли багато хто з їхніх колег сказали: «Та ні, я не маю часу! Та ні, я не зможу! Це завелика 
робота»,  вони сказали собі:  «Я зможу!», «Я це зроблю!». А організатори симпозіуму 
в них повірили! Так на нинішньому симпозіумі постав могутній колектив-команда  
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(7 керамістів + 100 музейників). Ескізи майбутніх творів у мистців були дуже схематичні. 
Тому багато чого народжувалося в процесі виготовлення робіт. Їх ліпили з глини, нервів, 
емоцій, радості.

Музейний Хронос плинув в унісон з ліпленням художників. Особливо в останні 
дні гігантоманського дійства музейники упорядковували «дику» територію, фарбували 
й монтували металеві конструкції, реставрували окремі частини робіт, переживали за 
результати таїнства випалювання й намагалися відвести погодні сюрпризи. Ми повсякчас не 
лише спостерігали, як Гіганти творили, страждали, винаходили, але й училися в кожного 

Учасники Національного симпозіуму монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної України» (зліва направо):  
Олександр Сердюк (Харків), Інна Гуржій (Полтава), Тетяна Павлишин-Святун (Львів), Андрій Ільїнський (Київ),  
Ірина Норець (Київ), Леся Падун (Полонне), Іван Фізер (Черкаси). Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла
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з них витримці, мужності, винахідливості, дружелюбству й здоровому авантюризму. Нині 
7 величних творів стали частиною української історії. Кожний «ГІГАНТ» фактично зробив 
мистецький монумент слави – собі й Українській Державі.

Подібні роботи досі уявлялися результатом діяльності колективів, що мали б 
традиційно складатися з архітекторів, скульпторів, каменярів, різьбярів тощо. Пригадаймо, 
як ідею створення в Опішному національного культурно-мистецького центру виношував 
всесвітньо відомий кінорежисер і письменник Олександр Довженко. 1954 року він 
записав у своєму щоденнику: «Увечері перед сном розповів своєму новому сусіду ідею 
створення в Києві під безпосереднім шефством уряду невеличкої групи художників-
монументалістів, архітекторів, різчиків по дереву і керамістів для того, щоб, вибравши 
село, скажімо Опішню, і завчасно домовившись з колгоспниками, перебудувати його за 
кілька років так, щоб воно стало зразковим центром уваги всіх будівників, колгоспників, 
туристів, мистецтвознавців... Я згадав Пікассо і Леже. Що зробив Пікассо в одному глухому 
керамічному містечку! Се я запропоную урядові...» [Довженко Олександр. Про красу: Збірник 
статей, промов, фрагментів з листів та щоденників. – К., 1968, с.462-463]. 

З усіх існуючих на середину ХХ століття осередків народних художніх промислів, 
великий мислитель обрав саме гончарське Опішне. І не випадково, бо цей форпост 
культурної самобутності в усьому світі впродовж усього минулого століття сприймався 
як один із яскравих символів української етнічної й художньої ідентичності, та уявлявся 
рівновеликим у колі знаних європейських мистецьких центрів. До того ж, Олександр 
Довженко, безперечно, знав, що Василь Гр. Кричевський зробив орнаментальну революцію 
в народній кераміці Опішного (1904–1907), що зробила її всесвітньо відомою, ще за 40 
років до Пабло Пікассо, який упродовж 1947–1950 років через технічну модернізацію й 
художні експерименти подібним чином утверджував культову роль у французькій і світовій 
кераміці маленького містечка Валлоріс, що на півдні Франції.

У надрукованій 1989 року «Науковій концепції Музею гончарства в Опішні»  
з певною заздрістю констатувалося, що «у численних країнах світу успішно функціонують 
національні зібрання кераміки» [Наукова концепція Музею гончарства в Опішні. – Опішня, 1989, 
с.4-5]. Як приклад, було загадано про Національний музей кераміки у Валенсії (Іспанія), 
Національний музей кераміки і скла в Бухаресті (Румунія), Національний музей кераміки 
Севра у Франції. В Україні на той час доводилося лише мріяти про розбудову Національного 
музею кераміки. Проте без реальної Незалежності так би ніколи й не постала Національна 
гончарська скарбниця, бо окупанти пильно слідкували за тим, щоб слово «національний» 
не фігурувало в музейному лексиконі колонізованої країни.
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Мрія Олександра Довженка тривалий час була похована в його особистому архіві, 
аж доки прометеївськи не «воскресла» з початком у СРСР так званої «пєрєстройкі». 
Дивовижно, але саме за дорученням уряду (Ради Міністрів) Української РСР 1986 року 
було засновано Музей гончарства в Опішному як всеукраїнський центр збереження, 
вивчення й популяризації гончарної спадщини. Відтоді ідея класика світового кіно почала 
концептуально окреслюватися, а з 1997 року, коли Музей-заповідник започаткував сталу 
історичну традицію проведення симпозіумів монументальної кераміки, – і практично 
втілюватися. 

Тридцять років тому (1991) Україна здобула Незалежність від окупантів-колонізаторів. 
Переконаний, що вже назавжди! Символічно, що водночас і Музей гончарства 30 років 
тому теж здобув незалежність від Опішнянського заводу «Художній керамік», де з 1986 
року знаходився в 2-х маленьких кімнатах. Наприкінці 1991 року музей придбав частину 
занедбаного гуртожитку саме на тій території, де згодом став особливо інтенсивно 
розвиватися Музей-заповідник: постала Національна галерея монументальної глиняної 
скульптури просто неба та Науково-дослідницький центр українського гончарства (нині 
– Науково-дослідний інститут керамології). 

Майдан, де було вирішено встановити скульптурні твори Гігантів, фактично став 
символічною межею між минулим і майбутнім Національного музею гончарства й 
результатом його 30-річного керамологічного поступу. Попереду – наше майбутнє! 
Заклад стрімко розвивається, займаючи все нові й нові культурно неосвоєні території й 
облагороджуючи їх творами скульптурної кераміки. Уже є декілька гектарів неосвоєної 
землі, на якій ми ще не один раз зустрінемося з досвідченими Гігантами й усі разом 
освоїмо музейні перелоги. І так має відбуватися не лише в Опішному – Гончарній Столиці 
України, але й у кожному українському селі, місті чи містечку. Бо ми – великий, красивий 
і талановитий народ! Якби ми завжди думали лише своїми мізками й кожний із нас робив 
те, що заповідали наші батьки, діди, прадіди; якби кожний шанував українську історію й 
не соромився виявляти власні уявлення про цей світ, про свою естетику й світобачення, 
про своє розуміння людських взаємин, ми б уже давно жили в омріяній нами могутній 
Державі. 

Національний музей гончарства креативно розбудовується впродовж трьох десятиліть, 
завдячуючи тому, що завжди керувався власним колективним розумом. Ми все робимо 
так, як це уявляємо! Ми живемо так, як любимо це життя, як любимо цей світ, яким 
бачимо його сьогодні і яким хочемо залишити його майбутнім поколінням! І так мали б 
робити всі в країні, а не так, як нав’язують засоби масової інформації та соціальні мережі. 
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Учасники та команда Національного мистецького проєкту «ГІГАНТИ Незалежної України» (зліва направо):  
(сидять) Юрко Пошивайло, Тарас Пошивайло, Антон Плохой, Тельман Ібрагімов, Сергій Кульбака, Іван Фізер,  
Артур Хляб; (стоять, перший ряд) Світлана Пругло, Ольга Кульбака, Леся Падун, Ірина Норець,  
Андрій Ільїнський, Інна Гуржій, Тетяна Павлишин-Святун, Євгенія Матвеєва, Тетяна Литвиненко,  
Людмила Пошивайло, Олесь Пошивайло; (стоять, другий ряд) Богдан Пошивайло, Олег Кошеленко, Анатолій Боряк, 
Микола Стовбиренко, Олександр Сердюк. Опішне. 14.09.2021. Фото Сергія Назаркіна
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Давайте творити так, як підказують наші душі й серця! Тоді ми будемо єдиними такими  
у світі, будемо неповторними, і нехай весь світ зачаровується нами – українцями, зокрема 
й українськими гончарями, керамістами. 

Національний музей гончарства вдячний усім учасникам симпозіуму, які зголосилися 
приєднатися до екстремального мистецького випробування. Їхня згода – це фактично була 
усвідомлена воля матеріалізувати власні бажання, підтримати організаторів у розбудові 
унікальної й найбільшої на європейських обширах Національної галереї монументальної 
глиняної скульптури просто неба як структурного підрозділу Музею-заповідника й водночас 
стати новітніми піонерами скульптурної монументалізації української Соборності. Адже 
створені ними велетенські роботи потужно вивищують національне глиномислення  
на сутнісно інший рівень художнього втілення рідної ДержавоТворчості. 

Ми разом плекали унікальне художнє явище, ім’я якому – українська кераміка й 
українська ментальність. У новітніх скульптурах – усе наше, українське, національне!  
Це наше велике досягнення, наша гордість! Гордість за Мистців-Гігантів! Гордість за 
створені роботи. Сподіваюся, що цей величальний поступ буде нестримним і вони й 
надалі будуть дарувати країні нові твори, у тому числі в Національному музеї гончарства, 
які натхненно утверджуватимуть українську ідентичність, популяризуватимуть українське 
мистецтво й загалом творитимуть красивий гармонійний світ!

Симпозіум відбувався на святій землі, яка вся в глині і де все – глина. Тут легко 
дихається й рясно твориться. Тут народжуються шедеври, якими зачудовується весь 
світ. На церемонії відкриття симпозіуму його учасники закопали горщик каші як 
вдячність гончарській землі. Колись, через багато років, археологи розкопають музейний 
симпозіумний майдан, де вже закопано близько 20 горщиків, дістануть ці посудини й 
помістять у музейні експозиції, які нагадуватимуть і про Гігантів Незалежної України.

Хай ця земля й надалі буде щедрою на гончарські врожаї, багатою на мистецькі 
ужинки! Хай Опішне завжди буде оплотом Української Незалежності, української 
культурної слави, місцем творення й збереження української культурної спадщини! 

© Олесь Пошивайло, 
генеральний директор  
Національного музею-заповідника українського гончарства, 
керівник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 
голова Правління ГО «Конгрес українських керамологів», 
заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, 2021
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«ГІГАНТИ  
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ»: 
СТРІМКО, ПОТУЖНО,  

З ЛЮБОВ’Ю

30-річчя Незалежності України – знакова 
подія для нашої держави. Тож оминути 
її своєю увагою Національний музей-

заповідник українського гончарства не міг і не хотів, 
адже це ще одна можливість возвеличити славну історію 
країни за допомогою глини. Ідея проведення тематичного 
симпозіуму кераміки прийшла миттєво. А навколо неї 
зароїлися суперечливі думки про перспективи втілення 
цього задуму.

Організація й проведення симпозіумів кераміки – заняття доволі клопітке. Його 
вирішення завжди починається зі з’ясування наріжного питання – де взяти кошти? 
Несподіваний шанс випав, завдячуючи Українському культурному фонду, який розпочав 
відбір кандидатів для реалізації грантової програми «Знакові події». Лот «Знакові події  
в історії України» виявився найбільш відповідним для втілення нашого задуму. Тож кілька 
безсонних ночей, як це часто буває під час вирішення термінового й складного завдання, 
і концепція заходу потрапила на розгляд експертної ради. Якою ж невимовною була 
радість, коли надійшла позитивна відповідь! І робота закипіла.

Відбір учасників, організація побуту, харчування, транспортування, забезпечення 
технічної бази – місця для роботи, матеріали для створення й монтажу скульптур, необхідне 
обладнання, дрова для випалювання, допомога кваліфікованих робітників… Ці та багато 
інших проблем треба було вирішувати невідкладно.

І ось настав той день! Семеро відчайдухів, які зголосилися за короткий час 
«спорудити» монументальні скульптури заввишки понад 5 м, почали втілювати свій 
задум у матеріалі. Хвилювання неймовірне! Чи вдасться приборкати матеріал? Якою буде 
осіння погода і як це вплине на процес висушування виробів? Чи не зіпсує всі намагання 
підступний вогонь під час випалювання в горні? Як пройде монтаж? Чи вистачить часу на 
роботу? Ці думки постійно роїлися в головах симпозіумців. Та все ж художники-керамісти 

© Тарас Пошивайло, 2021
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розуміли, що передовсім від них залежить успіх заходу, а тому працювали натхненно  
й злагоджено, кожним своїм доторком до ГЛИНИ наближаючи кульмінацію проєкту.

Тернистий шлях, який здолала команда однодумців Музею-заповідника й творчий 
колектив учасників симпозіуму «ГІГАНТИ Незалежної України» – Інна Гуржій (Полтава), 
Андрій Ільїнський (Київ), Ірина Норець (Київ), Леся Падун (Полонне), Тетяна Павлишин-
Святун (Львів), Олександр Сердюк (Харків), Іван Фізер (Черкаси), був дійсно вражаючим, 
як і результат, якого вдалося досягти. Сім унікальних скульптур своїм глиняним корінням 
проросли через бетон і каміння своїх постаментів у прадавню українську землю. Це 
нагадування про стрімкий незалежний злет нашої країни, ода її славній історії, і водночас 
– гончарному мистецтву, що нині досягло таких висот!

© Тетяна Литвиненко,
перша заступниця генерального директора 
Національного музею-заповідника українського гончарства, 
кураторка Національного симпозіуму монументальної кераміки 
«ГІГАНТИ Незалежної України», 2021
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МОНУМЕНТАЛІЗАЦІЯ  
НАШОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Г
ІГАНТИ Незалежної України феєрично постали в 
Національному музеї-заповіднику українського 
гончарства в Опішному, утверджуючи в часі й 

просторі нашу Незалежність, волю до перемоги, красу й 
національну ідентичність. Монументалізація українського 
мистецтва й гончаротворення сягнула нових вершин!

Симпозіуми художньої кераміки стали 
помітним світовим мистецьким явищем у наш час. Та 
«монументалізуватися» вони почали в українському 
Опішному з 1997 року. Нові терміни – «монументальна 
керамічна скульптура», «монументальна кераміка» –  
запропоновані тоді Олесем Пошивайлом, міцно 

увійшли до наукового обігу, але Національний музей-заповідник українського 
гончарства не перестає дивувати, вивищуючи вимоги до глиняних творів. І якщо 
на зорі симпозіумного руху висота 1,5 метра викликала шок у більшості мистців, то 
нині 7-метровий розмір – це лише те, що обмежує технічні можливості створення–
транспортування–випалювання–монтування, але жодним чином не обмежує творчий 
потенціал художника. Симпозіум «ГІГАНТИ Незалежної України» виконав свою 
головну мету – створив мініпарк монументальної кераміки, що ніби виростає із землі  
або ж «вростає» у святу українську землю під високим небом Опішного. Це новітня 
«нерушима Стіна», що утримує й ретранслює ідею Української Незалежності в часі й 
просторі!

Семеро сміливців, які не побоялися труднощів, з якими завжди стикаються 
першопрохідці, упродовж місяця вирощували свої творіння на території Національного 
музею гончарства. Ось їхні імена: Інна Гуржій, Андрій Ільїнський, Ірина Норець, 
Тетяна Павлишин-Святун, Леся Падун, Олександр Сердюк та Іван Фізер. Ці художники 
є представниками різних міст України, різних художніх шкіл і навіть різних поколінь! 
Черкаси, Львів, Полтава, Полонне, Київ, Харків – уся географія Незалежної України 
постала на новому експозиційному майданчикові музею у вигляді колосальних за своїми 

© Олексій Роготченко, 2021
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розмірами й філософським змістом глиняних скульптур. Прикметно, що більшість творчої 
групи симпозіуму склали тендітні жінки-художниці, які довели: належність до «слабкої» 
статі не тільки не заважає, але й допомагає бути  «Гігантами Духу». Вочевидь, художників-
гігантоманів надихала, підтримувала, вселяла віру у власні сили тема й мета незвичайного 
симпозіуму – возвеличення художніми засобами Незалежності й Соборності Рідної Країни, 
а також можливість створити з глини нову сторінку сучасного українського мистецтва, 
вкарбувати свої імена у Вічності.

Монументальне мистецтво покликане ретранслювати наші ідеї й переконання 
на безмежні території, тож, як зауважив координатор проєкту Олесь Пошивайло,  
«…ті речі, які створили  впродовж тридцяти днів керамісти, вони вивищують нашу 
українську кераміку на абсолютно інший рівень».

Які ж слова любові до рідної землі обрали художники, щоб відтворити плинність 
української історії, невмирущість українських традицій, щирість української душі та 
розмаїття українського світу? На це непросте питання відповідають роботи, народжені 
«гігантоманами». 

• Інна Гуржій із Полтави створила багаторівневу поліхромну композицію «І проросте 
українська свідомість на давньому корінні». Авторка дуже любить колір у кераміці, 
тому її твори дихають урочистістю і святковістю. У її роботі – безліч дрібних деталей, які 
дозволяють прочитували й перечитувати характерні для української культури символи – 
червоно-зелена гама кольорів на чорному тлі петриківської мальовки, делікатні квіткові 
орнаменти на білому тлі – і над усім вивищується яскрава червона квітка – символ 
незламності й волі до Незалежності. 

• Робота Івана Фізера з Черкас – художника, викладача, представника відомої в 
Україні мистецької династії – має назву «Дерево Роду». Здається, усі покоління з діда-
прадіда сконцентрувалися в цій роботі, представляючи власну, авторську ідентичність як 
результат потужної роботи Роду впродовж тисячоліть. Автор застосовує прийоми, що 
давно у світовій кераміці асоціюються саме з Фізером – чудернацькі фантастичні істоти, 
«стомленці» з дивовижними завитками, що нагадують козацький оселедець, скручений 
«бубликом» під смушковою шапкою. Так, ніби покоління козаків поєдналися в цьому 
творі, охороняючи найсокровенніший символ – Дерево Життя. 

• «Код нації» відомої київської художниці Ірини Норець відтворює сучасний нам світ, 
з його викликами й загрозами, з його феєричною радістю й меланхолійною безнадією. 
Художниця обрала формат багатоповерхівки, де в кожному вікні – своя історія. Але ця 
історія об’єднує всіх нас нашою спільною долею. Центральним є образ дівчинки – від 
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задумливої до безтурботної; образ маленької жінки, від щастя й добробуту якої залежить 
продовження роду на нашій землі. Дівчинка і є носієм коду нації.

• Робота «Мудрий пастир» харківського художника Олександра Сердюка – це ніби 
реалістичні образи: карпатських гір, сивочолого чабана, що пасе отари овець... Але кожна 
деталь цього твору містить приховані й видимі символи: іноді – іронічні, іноді – гіркі. Автор 
спонукає нас пригадати, рік за роком, нашу спільну недавню історію.

• «Хіба я не гарна?» – таку назву має, без перебільшення, гігантська глиняна 
скульптура хмельничанки Лесі Падун. Це образ дівчини-квітки, яка натхненно тягнеться 
до сонця. Авторка пов’язує образ України з невинною й гарною молодою дівчиною, яка 
бажає подобатися всім, але ще не обрала собі суженого, тому вона просто насолоджується 
своєю молодістю і вродою.

• Твір львів’янки Тетяни Павлишин-Святун «Політ. Птахи. Воля» вражає своєю 
лаконічністю, довершеністю та монументальністю композиції. Патерни з птахів утворюють 
непорушну стіну, яка захищає Вітчизну від ворогів.

• І врешті, твір легенди української гончарської монументалістики – Андрія 
Ільїнського – «Захисники Незалежності» ілюструє історію нашої боротьби з найдавніших 
часів до сьогодення. Художник створив галерею образів, які показують незламність і силу 
духу наших воїнів, доповнив їх співаючими янголами та стилізованими квітами. Доречним 
навершям композиції є квітка-тризуб – як символ розквіту Незалежної України.

Таким чином, Опішне, в особі Національного музею гончарства й усіх його 
співробітників, які злагоджено й наполегливо працювали над втіленням у життя цього 
непростого проєкту, вкотре довели ілюзорність і хибність стереотипів. Довели, що немає 
нічого неможливого, якщо є воля до перемоги, незламність духу й надійне товариське 
плече. І звичайно, немає нічого неможливого там, де є Глина і Гончарі!

Українська незалежність виборена, відстояна та возвеличена в Глині в самому серці 
України – в Опішному! 

 © Тетяна Зіненко,
завідувачка і доцентка Кафедри образотворчого мистецтва  
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 
членкиня Конгресу українських керамологів, Національної спілки художників України, 
Міжнародної асоціації критиків мистецтва АІСА при UNESCO,  
Міжнародної академії кераміки,кандидатка мистецтвознавства (Полтава), 2021
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Інна 
ГУРЖІЙ 

(Полтава)
художниця-керамістка

 тел. +38 (066) 2744931; 
  artina@ukr.net

ТВОРИ ІННИ ГУРЖІЙ  
В АУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КЕРАМІКИ

І
нна Гуржій – досить відома мисткиня не лише в Полтавщині, а й в Україні, 
інтегрована в мистецький простір не тільки участю своїми виставками,  
а й реальним творчим співжиттям у культурно-мистецькому середовищі. Уже 

пройшло понад два десятки років від часу закінчення нею Керамтехнікуму імені Миколи 
Гоголя в Миргороді й півтори десятка років – Національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка в Полтаві. Як одна з небагатьох у Полтаві, вона зуміла пройти різні 
стадії проникнення в складну й загадкову природу кераміки, без нав’язливого штукарства 
й безкрилого раціоналізму. Керамістка досить вдало зіставляє загальноприйняті критерії 

©
 Т

ар
ас

 П
ош

ив
ай

ло
, 2

02
1



23

Г І Г А Н Т И  Н Е З А Л Е Ж Н О Ї  У К Р А Ї Н И

професіоналізму з індивідуальним підходом, зі своїм баченням і трактуванням у широкій 
шкалі творчого процесу. 

Для неї щасливо склалося, що початок творчого становлення й утвердження  
в мистецтві збігся з часом заснування на початку ХХІ століття основ полтавської арт-школи, 
активної діяльності вельми своєрідної й оригінальності особистості, як Світлана Пасічна, 
котра єдина в Україні має найвищі нагороди в кераміці (Міжнародні бієнале кераміки  
у Фаенці – золота медаль і Гран-прі, золота медаль у Валлорисі, почесна премія й престижні 
відзнаки міжнародних виставок і симпозіумів у Німеччині, Румунії, Японії, Південній 
Кореї тощо). Визначними успіхами позначена енергійна й плідна діяльність дослідницько-
музейного комплексу в Опішному, в Полтавщині. Усі ці складові в мистецькому процесі 
позитивно вплинули на Інну Гуржій, на її творчість.

Мистцям в Україні, у тому числі й полтавського терену, наприкінці ХХ й на початку 
ХХІ століття довелося освоювати не лише давно забуті в Європі естетичні підходи 
модернізму й ближчі до нашого часу категорії постмодернізму, ще складніші форми 
метамодернізму (теоретики мистецтва ще визначають як трансмодернізм). Нова епоха 
метамодернізму пов’язана з осмисленням історицизму, нової класики чи новітніх 

Інна Гуржій  
під час втілення  
свого проєкту.  
Опішне. 2021.
Фото Тараса Пошивайла



24

Г І Г А Н Т И  Н Е З А Л Е Ж Н О Ї  У К Р А Ї Н И

методологічних прийомів. На зміну модернізму з домінуючим почуттєвим елементом 
прийшов постмодернізм з його апокаліптичним умонастроєм, раціональним типом 
художнього мислення й наукового пізнання. І врешті-решт метамодернізм відкрив для 
людини в картині світу елементи почуттєвої впорядкованості. З погляду філософії й 
розуміння історико-мистецького поступу, ми спостерігаємо раціональний тип класицизму 
античності, на зміну якому прийшло почуттєве середньовіччя; його змінило раціональне 
Відродження, далі – химерне й ірраціональне бароко, наступні стилі – неокласицизм, 
романтизм, народницький реалізм, символізм, а за ними на межі ХІХ–ХХ століть – 
концептуально нові стилі й напрямки.

Освоєння полтавцями здобутків метамодернізму спостерігається у творах небагатьох: 
керамістки Світлани Пасічної, артиста-маляра й поета Олега Мінгальова, скульптора 
Олександра Олешка, мисткині гобелену Ольги Левадної. Умовно називаючи полтавську 
школу кераміки, до якої ми відносимо, передовсім, Світлану Пасічну, за нею – Інну Гуржій, 
Сергія Журавльова та Олега Перця як автора концептуальних і ускладнених композицій,  
і низку молодших гончарів (Дмитро Білокінь, Євген Євтушенко, Катерина Власова, Андрій 
Собянін, брати Микита і Ростислав Тихонови), які виготовляють ужиткові речі й роблять 
виставкові роботи для експозицій.                 

На становлення творчого шляху талановитої й активно працюючої керамістки 
мають вплив три визначні мистецькі осередки всеукраїнського масштабу: Миргород,  
де вона народилася й здобула початкову фахову освіту в добре відомому Керамтехнікумі  
з добірним і славетним гроном викладачів і вихованців; Полтава з її унікальним 
архітектурно-орнаментальним майоліковим дивом – будинком колишнього Губернського 
земства, де поглиблювала свої знання й відшліфовувала своє вміння у Техуніверситеті; 
й, нарешті, уславленому Опішному з його музейно зібраними багатющими скарбами 
гончарства, де вона працює самовіддано й натхненно. У цих трьох названих містах вона 
неодноразово репрезентувала перед шанувальниками свої творчі здобутки, а також  
у Києві, Харкові, Миколаєві, Луцьку, Дніпрі, Тернополі, Донецьку, Гжелі (Росія). 

Серед розмаїтого творчого доробку Інни Гуржій – орнаментальні тарелі, пласти  
з витонченою ювелірністю форми, панно з асоціативним трактуванням, фігурні посудини 
з необароковою пластикою й абстрактні композиції. Вона продовжує національні традиції 
зі синхронним осмисленням і відтворенням на модерний лад, згідно з естетичними 
уподобаннями нашої доби. Ми споглядаємо ускладнений поступ її творчості від традиційно 
вирішених декоративних тарелів, орнаментального оздоблення вертикальних смуг і лиштв 



25

Г І Г А Н Т И  Н Е З А Л Е Ж Н О Ї  У К Р А Ї Н И

навколо вікон і дверей в інтер’єрах ресторанів і кафе в Миргороді й Полтаві, оформлення 
камінів, химерних куманців, чайника «Козлик» (2010), зооморфної посудини «Кінь» 
(2011), вільних композицій і панно з геометричними візерунками («Ритми дощу», 2019), 
інколи на взірець народної плахти, чи абстрактними формами («Філософія буття», 2017; 
«Конвалії», 2021) до монументальних робіт за останні три роки. У рамках Міжнародного 
(2019) і Національного (2021) симпозіумів монументальної кераміки в Опішному Інна 
Гуржій створила великі за розмірами композиції «Нев’янучий цвіт» та «І проросте 
українська свідомість на давньому корінні». Остання – п’ятиметрова скульптура з ліпленої 
й випаленої глини та барвистих полив – включає до трьох десятків частин і деталей.  
У мальовничому декоруванні наявні взірцеві узори з плахтових тканин і народних вишивок.   

Упродовж творчого буття мисткиня у своїх творах застосовує найбільш вживані 
традиційні фітоморфні й орнітоморфні візерунки, які асоціюються з рослинами та їхніми 
частинами (древо життя, квітка у вазоні, квітки, листки). Їхнє розміщення, укрупнений 
масштаб, характер кольорових частин підсилює ще один важливий момент у композиціях 
– рівновага декору й тла. Останнє характерно загалом для гончарства полтавського краю. 
Зазначені особливості добре відчутні і в її абстрактних тарелях і панно з добре знайденими 
пропорціями, уміло дібраним блакитно-прозеленкуватим колоритом чи активними  
за барвами смугами й цятками гарячо-червоних і жовтих тонів.

© Віталій Ханко, 
мистецтвознавець,  
член Національної спілки художників України, 
Національної спілки майстрів народного  
мистецтва України, Міжнародної асоціації  
критиків мистецтва AICA при UNESCO  
(Полтава), 2021
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Народилася
16.09.1978 ..Миргород (Полтавщина) 
Навчалася 
1999 ..........Відділ декоративно-прикладного мистецтва Миргородського керамічного 

технікуму імені Миколи Гоголя (викладач – кераміст, графік, живописець  
Сергій Мисак) 

2005 .........Архітектурний факультет Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Художник декоративно-прикладного 
мистецтва» (викладачі – Олександр Тарасенко, Олександр Левадний,  
Володимир Білоус)  

2007 .........Аспірантура при Кафедрі дизайну архітектурного середовища та містобудування 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Працювала
2005 .........Асистентка Кафедри основ архітектури Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка
2010–2015 ...Викладачка Кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка 
2015–донині ..Старша викладачка Кафедри образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету  
імені Тараса Шевченка 

Громадська діяльність
2004 .........Голова молодіжного об’єднання «Друга неділя жовтня»  

Полтавської обласної організації Національної спілки художників України 
2012 ..........Членкиня Національної спілки художників України

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИСТАВКИ
2019 ..........• «Кераміка щирих емоцій» (Опішне) 
2020 .........• «Таємниці старої шафи» (Полтава)

ТВОРЧА БІОГРАФІЯ
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УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ, НАГОРОДИ
2005 .........• Всеукраїнська виставка, присвячена Дню художника (Київ) 

• Виставка, присвячена Дню визволення Решетилівщини від німецько-фашистських 
загарбників (Решетилівка, Полтавщина)

2006 .........• Виставка студентів та викладачів архітектурного факультету Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Полтава)

• Виставка молодих художників, присвячена 35-річчю Полтавської організації 
Національної спілки художників України (Полтава)

• Всеукраїнська виставка «Великодня» (Миколаїв)
2009 .........• Виставка, присвячена Дню визволення Решетилівщини від німецько-фашистських 

загарбників (Решетилівка, Полтавщина)
• Всеукраїнська виставка «Різдвяна» (Київ)

2010 ..........• Всеукраїнська виставка «Великдень» (Луцьк)
• Всеукраїнська виставка «Різдвяна» (Київ)
• Всеукраїнська виставка, присвячена Дню Перемоги (Київ)
• ІІ Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» 

(Опішне)
• Виставка молодих художників, присвячена 40-річчю Полтавської організації 

Національної спілки художників України (Полтава)
• Виставки викладачів, випускників та студентів Кафедри образотворчого 

мистецтва Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка (Полтава)

2011 ..........• Всеукраїнська виставка «Різдвяна» (Дніпро)
• Всеукраїнська виставка «Світ Божий, як Великдень» (Дніпро)
• Всеукраїнська виставка, присвячена Дню художника (Київ)

2012 ..........• ІV Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»  
(Опішне; Диплом лауреата за краще настінне панно в номінації «Академічна 
кераміка»)

• Виставка до Дня міста (Полтава)
• Виставка, присвячена Дню художника (Миргород, Полтавщина)
• Всеукраїнська виставка, присвячена Дню художника (Київ)

2013 ..........• V Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»  
(Опішне; Друга премія в номінації «Академічна кераміка»)

• Всеукраїнські виставки, присвячені Дню художника (Київ; Полтава)
• Всеукраїнська виставка «Ноїв ковчег» (Київ)
• Всеукраїнська виставка «Світ Божий, як Великдень» (Тернопіль)
• Міжнародна виставка художньої кераміки (Гжель, Росія)
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• Виставка молодих художників «Різнобарв’я» (Миргород, Полтавщина)
• Всеукраїнська виставка «Різдвяна» (Київ)
• Виставки «Дарунки з українською душею» (Київ; Донецьк)

2015 ..........• Всеукраїнська виставка кераміки «ПАРАdocx. 1.0-NMC-UA: 2015» (Опішне)
• Виставка декоративної кераміки «Весняні аркади» (Полтава)

2018 ..........• І Всеукраїнське трієнале «НЮ-АRТ–2018» (Кременчук;  
Диплом лауреата за оригінальність техніки)

2019 ..........• Міжнародне БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського (Опішне)

УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛЯХ І СИМПОЗІУМАХ, НАГОРОДИ
2006 .........• Міжнародний симпозіум гончарства (Слов’янськ)
2012 ..........• ІІІ ІНТЕРСимпозіум кераміки в Опішному «2012:12х12» (Опішне;  

Друга премія в номінації «Іменне панно», Друга премія в номінації 
«РетроМОДЕРН»)

2014 ..........• V ІНТЕРСимпозіум кераміки в Опішному «2014:14х14» (Опішне)
2017 ..........• Міжнародний симпозіум монументальної кераміки в Опішному  

«Філософія буття» (Опішне)
2019 ..........• Дев’ятий Національний фестиваль-конкурс гончарського бодіпейтінгу 

BodyClayFestUkraine «BCFU-2019» (Опішне; Гран-Прі)
• Міжнародний симпозіум монументальної кераміки в Опішному «ГігантоМАНІЯ» 

(Опішне) 
2021 ..........• Національний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної 

України» (Опішне)

ТВОРИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
• Національний музей-заповідник українського гончарства (Опішне) 
• Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського (Полтава)
• Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка 

(Полтава)
• Приватні колекції України.



Інна Гуржій.
Скульптура «І проросте  

українська свідомість  
на давньому корінні».  

Глина, шамот, ангоб, пігменти, 
поливи, метал, ліплення, 
вдавлювання, ритування, 

мальовка, 565х162х165 см. 
Опішне. 2021 .

Фото Тараса Пошивайла
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Інна Гуржій. Панно «Безкінечно-1».  
Глина, шамот, ангоб, пігменти, полива, ліплення,  

проколювання, ритування, 45,5х43,2 см. Опішне. 2021.
Фото Тараса Пошивайла

Відповідно до «Положення» про Національний 

симпозіум монументальної кераміки  

«ГІГАНТИ Незалежної України» кожний учасник  

виготовив для Національного музею-заповідника 

українського гончарства іменне панно та дзвіночок  

на згадку про перебування в Опішному.

Панно
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Інна Гуржій. Дзвінок «Бутон».  
Глина, шамот, пігмент, полива, ліплення,  
вдавлювання, ритування, 22,5х14,4х15,7 см. Опішне. 2021.
Фото Тараса Пошивайла 

Дзвінок
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Андрій 
ІЛЬЇНСЬКИЙ 

(Київ)
скульптор-кераміст, 

графік
 тел. +38 (098) 3537974; 

 nokalf@ukr.net

АНДРІЙ ІЛЬЇНСЬКИЙ –  
ХУДОЖНИК І ПАТРІОТ

М
онументальна глиняна скульптура України нерозривно пов’язана з ім’ям 
видатного київського художника Андрія Ільїнського. Ще 1998 року на 
ІІ Всеукраїнському симпозіумі-практикумі монументальної керамічної 

скульптури в Опішному «Поезія гончарства на майданах і в парках України», що відбувся 
в Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному, він вразив загал 
своїм багатофігурним філософським твором «Очікування третього тисячоліття. Навершя». 
Потім будо чимало композицій і окремих робіт як у музеях, так і на симпозіумах  
у різних куточках нашої країни: «Україна, або Козак Мамай під деревом Бо» (Опішне, 
1999), «Марфа Зе» (Слов’янськ, 2010); «Постаті» (Опішне, 2015), «Гончарська капличка» 

© Тарас Пошивайло, 2021
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(Опішне, 2019) та інші. Андрій Ільїнський був першим, хто закарбував у глині образ героя-
майданівця («Постаті», 2015). Він поступально й послідовно відображає у своїй творчості 
українську національну ідею, утверджує художніми засобами красу, силу й розмаїття 
сучасного українського мистецтва. Тож участь мистця в грандіозному проєкті «ГІГАНТИ 
Незалежної України» була очікуваною й передбачуваною.

Андрій Ільїнський прагне писати керамічні поеми, викарбовувати в глині свої 
переживання небайдужої людини й доносити їх до глядача. Його роботи не можна назвати 
ілюстративними – художник грамотно, лаконічно й делікатно збирає в єдине ціле значну 
кількість деталей, символів, які можна розглядати до безкінечності, віднаходячи все нові й 
нові закладені у них сенси. Його кераміка – це вплетена в глину історія – давня й сучасна. 
Це своєрідний гімн нашій землі, нашій національній ідентичності.

«Захисники Незалежності» –  
так називається твір Андрія Ільїнського, 
присвячений 30-річчю Незалежності України. 
Автор задумав галерею образів воїнів-
захисників, які, утворивши ритуальне магічне 
коло навколо скульптури, що символізує 
Незалежність, тримають оборону на всіх 
фронтах, з усіх сторін світу. Вони міцно стоять 
на землі – кожен із притаманною його часу 
зброєю і у відповідних обладунках. З-поміж 
цих образів виділяється фігура сучасного воїна, 
який нині боронить нашу землю від загарбників. 
Вище, над захисниками, розміщені фігури 
янголів-охоронців, які на всі чотири боки своїми 
руками відганяють лихо. Скульптура насичена 
дивовижними легендарними істотами, квітами, 
птахами, масками. Вони переплетені в цілісній 

Андрій Ільїнський під час монтажу  
симпозіумної скульптури. Опішне. 2021.

Фото Тараса Пошивайла
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композиційній архітектонічній побудові й підпорядковані загальній художній системі. 
Художнику вдалося створити образ новітнього оберега, що впевнено й монументально 
укорінився в український ґрунт.

Для Андрія Ільїнського не існує дрібниць у творчості: кожна рисочка, кожен 
елемент несе вагоме смислове навантаження, де образ, форма, фактура й колір відіграють 
спеціальну, відведену їм роль. Зацікавлення історією й археологією ще з дитинства є для 
художника органічним джерелом творчих рефлексій. Споглядаючи його твори, чітко 
відчуваєш, що простір і час – явища не фізичні. Що ми, наші предки й наші нащадки є 
єдиною пульсуючою у Всесвіті гармонійною системою. Що від наших сьогоднішніх вчинків 
залежить не тільки майбутнє, але й сприйняття минулого.

Творчість Андрія Ільїнського – яскравий приклад патріотизму. Патріотизму 
справжнього, глибинного, заснованого на диханні в унісон з Батьківщиною. Патріотизму, 
заснованого на здатності з шаленною радістю відчувати перемоги і з гірким болем 
переживати поразки. Чи може мистець бути поза політикою, поза соціумом, бути 
зосередженим винятково на своїй творчості, на пошуку власного «я»? Андрій Ільїнський 
однозначно відповідає – ні! Від землі, від сонця, від вітру й квітів народжується справжнє 
живе мистецтво, яке вивищує неповторність української культури у світі, плекає любов 
і неймовірну гордість за нашу Незалежну Україну! 

© Тетяна Зіненко,
завідувачка і доцентка Кафедри образотворчого мистецтва  
Національного університету «Полтавська політехніка  
імені Юрія Кондратюка», членкиня Конгресу українських 
керамологів, Національної спілки художників України, 
Міжнародної асоціації критиків мистецтва АІСА  
при UNESCO, Міжнародної академії кераміки, 
кандидатка мистецтвознавства (Полтава), 2021
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Народився
24.08.1949 ..Київ
Навчався 
1976 ..........Факультет графіки Московського поліграфічного інституту  

(викладачі – Андрій Гончаров, Дмитро Жилінський, Павло Захаров)
Працює у власній майстерні

Громадська діяльність
1987 ..........Член Національної спілки художників України

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИСТАВКИ
1998 ..........• «Сон Ноя» (Київ)
1999 ..........• Виставка творів у галереї «Триптих» (Київ)

• Виставка творів у галереї  «Миколин дім» (Київ)
2009 .........• «...Про дивацтва...» (Київ)
2012 ..........• «Хифлюри і флюмери» (Київ)

• «ХИ-мери всіх речей» (Київ)
2015 ..........• «Космос з висоти пташиного польоту» (Київ)
2016 ..........• «Скульптура у фортеці» (Київ)
2017 ..........• «Взаємини та відносини» (Київ)
2019 ..........• «Андрій Ільїнський: Кераміка з колекції Національного музею  

українського народного декоративного мистецтва» (Київ)
2021 ..........• «Винуватиці» (Київ)

УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ
З 1973 ........• Республіканські, всесоюзні та всеукраїнські художні виставки
1983, 1984 ..• Виставки творів Андрія Ільїнського та Людмили Красюк (Київ)
1987 ..........• Міжнародне бієнале художньої кераміки у Фаенці (Фаенца, Італія) 
2001 ..........• «Тора в снігах» (Київ)

• «Мишпаха» (Київ)

ТВОРЧА БІОГРАФІЯ
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2002 .........• «Далеке – близьке» (Київ)
2009 .........• Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» 

(Опішне)
• Проєкт РУМ-БАМ-БАР та «Пришелиці» (Київ)

2012 ..........• «Квіти і флюр» (Київ)
2020 .........• «Вільна глина» (Київ)

УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛЯХ І  СИМПОЗІУМАХ, НАГОРОДИ
1998 ..........• ІІ Всеукраїнський симпозіум-практикум монументальної керамічної скульптури  

в Опішному «Поезія гончарства на майданах і в парках України»  
(Опішне; Друга премія в номінації «Монументальна керамічна скульптура»)

1999 ..........• ІІІ Всеукраїнський симпозіум-практикум монументальної керамічної скульптури 
в Опішному «Поезія гончарства на майданах і в парках України» (Опішне)

2008 .........• Міжнародний фестиваль скульптури, кераміки, гончарства (Лумазьєр-Лубер, 
Франція)

2011 ..........• Другий ІНТЕРСимпозіум кераміки в Опішному «2011: 11х11» (Опішне)
2014 ..........• Фестиваль сучасної кераміки «ЦеГлина 2014» (Київ)
2016 ..........• Мистецький проєкт «ПоСТАТІ» (Опішне)
2019 ..........• Міжнародний симпозіум монументальної кераміки в Опішному «ГігантоМАНІЯ» 

(Опішне; Гран-прі) 
2021 ..........• Національний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної 

України» (Опішне) 

ТВОРИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
• Національний музей-заповідник українського гончарства (Опішне)
• Національний музей українського народного декоративного мистецтва (Київ)
• Приватні колекції в Україні, Ізраїлі, Німеччині, США, Франції, Швейцарії.



Андрій Ільїнський.
Скульптура  

«Захисники Незалежності». 
Глина, шамот, полива, емаль, 

ліплення, вдавлювання,  
ритування, 650х167х167 см.  

Опішне. 2021. 
Фото Тараса Пошивайла
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Андрій Ільїнський. Панно «Відбитки на рівній поверхні».  
Глина, шамот, пігмент, емаль, полива, ліплення, вдавлювання, ритування,  
47х47,5 см. Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла 

Панно
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Андрій Ільїнський.  
Дзвінок «Великий дзвін».  

Глина, шамот, пігмент, емаль, 
ліплення, вдавлювання, 

64,7х23,3х22 см.  
Опішне. 2021 . 

Фото Тараса Пошивайла

Дзвінок
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Ірина 
НОРЕЦЬ 

(Київ)
художниця-керамістка

 тел.+38 (050) 6828532;  
 norecia@ukr.net 

КОД НАЦІЇ ЗА ІРИНОЮ НОРЕЦЬ

І один у полі воїн. Особливо тоді, коли це поле – мистецтво. 
Але в арт-проєкті «ГІГАНТИ Незалежної України», який ініціював до 

30-ліття Незалежності нашої країни Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, упродовж місяця зі славетним музеєм енергійно, на високому 
творчому піднесенні співпрацювала команда талановитих художників-керамістів – «воїнів» 
(про яких йдеться в цьому виданні), що відважно насмілилися взяти участь у такому 
унікальному, водночас технічно ризикованому, гранично обмеженому в часі творчому 
експерименті. Але всі «воїни» виявилися «велетнями» й отримали, без перебільшення, 
блискучу перемогу над потенційними загрозами, довівши, що керамісти є справжніми 
нащадками українських козаків, титанами в мистецтві, великими патріотами України, 
для яких немає нічого неможливого.

© Тарас Пошивайло, 2021
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Серед цих сміливців вирізняється своєю творчістю й київська художниця Ірина 
Норець, яка створила свій справжній «гігант»-монумент небувало надмірних для 
декоративної кераміки розмірів під назвою «Код нації» – своєрідну метафору зв’язку часів.

Ірина Норець належить до тих мистців, які вважають себе зобов’язаними жертовно, 
з повною віддачею СЛУЖИТИ багатогранному мистецтву кераміки, що виникла ще на 
початку людської цивілізації й піде у вічність. Кераміка для неї – це спосіб життя, спосіб 
мислення. А така відданість створює для мистця передумову перетворитися на «гіганта» 
(навіть жіночого роду), який здатний пізнати й розкрити таїну цієї мистецької царини. 
Хоча, чим більше кераміка захоплює художника, тим загадковішою залишається сама: 
така дивна закономірність. 

Арт-проєкт «ГІГАНТИ Незалежної України» подарував мисткині безцінний 
професійний досвід і певну «перемогу над собою», тому що впродовж трьох десятиліть 
Ірина Норець була відомою передусім як майстер камерної станково-декоративної 
асоціативної кераміки, яка має широке коло шанувальників. Ясність її мистецького 
вислову поєднана з емоційним звучанням її ліричних за характером сюжетно-фігуративних 
скульптур з шамоту, сповнених зазвичай елегійного смутку разом із добрим гумором. 
Згадаймо в цьому контексті такі експресивні у своїй імпульсивності композиції авторки, як 
«Емігранти», «Приїжджа», «Моя бабуся», «Стара фотографія», «Старий Поділ», «Бабусина 
чашка», де вгадуються почуття та  мрії, зчитуються спогади авторки, яка намагається не 
епатувати й дивувати глядача, а хвилювати, викликати в нього позитивні емоції!

У монументі «Код нації», який вибудовано з дев’яти фігуративних частин-блоків, 
Ірина Норець, розкриваючи головну ідею свого «гіганта», залишається, по суті, самою 
собою – такою ж щирою та людяною, з властивою для її камерної кераміки теплотою, 
співзвучною людській душі. Молода у своїй 30-річній Незалежності, але «сива» у своєму 
давньому корінні Україна бачиться авторці в образі багатоповерхового, багатоквартирного 
Дому, де кожний із поселенців має свій неповторний характер, свою історію різних часів 
– світлих і темних, але всі вони об’єднані Вірою й Надією на спільне краще майбутнє, що 
яскраво символізують зворушливі скульптурні зображення мрійливої дівчинки у вікні, 
доброго янгола та весняного – з першими паростками – дерева, які увінчують вертикально 
витягнуту композицію монумента, що неначе випромінює світло, осяяність, відчуття 
радості. Художниця ніби стверджує цим своїм твором: життя українців не існує без любові; 
і велике щастя жити в рідному домі, який вистояв в усіх випробуваннях, горнутися до 
нього з молитвою подяки до Бога. 
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У монументальному творі «Код нації» Ірина Норець продовжила розробляти свій 
індивідуальний стиль у напряму «неопримітивізму» як одного з варіантів сучасного 
українського авангарду з усвідомленим спрощенням художніх образів, де вдало поєднала 
«наївне» сприйняття світу й філософське осмислення буття академічного художника.

Ірина Норець як блискучий фахівець гідно впоралася за місяць з надзвичайно 
складним завданням, поставленим перед усіма учасниками організаторами арт-проєкту. 
І саме тому, що звикла працювати майже без ескізів – a la prima, шукаючи й вирішуючи 
образи в процесі роботи. Її веде сама глина в реалізації художніх ідей! У кераміці вона 
тяжіє до фігуративної пластики та синтезу виражальних засобів скульптури й малярства, 
де важливим для авторки в процесі творення пластичного задуму є рух від конкретного 
до загального з ретельним відбором досконалої лаконічної форми.

Щасливий місяць, проведений у Опішному, переконав музейників і колег-керамістів 
у тому, що Ірина Норець – та людина, яка прагне світла й добра як у житті, так і у творчості.

© Зоя Чегусова,
наукова співробітниця Відділу образотворчого  
та декоративно-прикладного мистецтв Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
імені Максима Рильського НАН України, 
кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв 
України, лауреат Національної премії України  
імені Тараса Шевченка, лауреат Премії імені Платона 
Білецького,член Національної спілки художників України, 
президент Української секції Міжнародної асоціації  
арт-критиків АІСА під егідою ЮНЕСКО 
(Київ), 2021
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Народилася
28.04.1960..Київ 
Навчалася 
1982 ..........Факультет промислового дизайну Київського художньо -промисло вого технікуму 

(нині – Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 
імені Михайла Бойчука; викладачі – Іван Волкотруб, Валерій Головко)  

Працювала
1982–1986 ... Художниця-конструкторка на заводі «Маяк» (Київ) 
1986–2005 ...Творче об’єднання «Гончарі» (одна із засновників)
Нині ..........Працює у власній майстерні. Понад 25 років веде педагогічну практику в школі 

вихідного дня для дітей з особливостями розвитку (Київ)
Громадська діяльність
2015 ..........Членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИСТАВКИ
2004 .........Виставка творів Ірини Норець (Миколаїв) 
2018 ..........«Крізь себе…» (Київ)

УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ
1989 ..........• «Народна творчість» (Київ)

• «Український авангард» (Київ)
1995 ..........• Міжнародна виставка (Лейпциг, Німеччина)

• Всеукраїнський художній ярмарок (Київ)
2000 .........• «Flanders Expo» (Бельгія)
2008 .........• «Світло глиняного дива (Київ)

• «Пісні про кохання» (Київ)
2014 ..........• «Чайник як привід для бесіди» (Київ)

ТВОРЧА БІОГРАФІЯ
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УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛЯХ І СИМПОЗІУМАХ, НАГОРОДИ
2001 ..........ІІ Національний симпозіум гончарства «Опішне- 2001» (Опішне; Диплом за кращу 

зооморф ну скульптуру)
2005 .........Симпозіум «Україна соборна» (Слов’янськ)
2011 ..........ІI ІНТЕРСимпозіум кераміки в Опішному «2011: 11х11» (Опішне)
2014 ..........V ІНТЕРСимпозіум кераміки в Опішному «2014:14х14» (Опішне)
2017 ..........Міжнародний симпозіум монументальної кераміки в Опішному «Філософія буття» 

(Опішне)
2021 ..........Національний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної України» 

(Опішне)

ТВОРИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
• Національний музей-заповідник українського гончарства (Опішне) 
• Національний музей українського народного декоративного мистецтва (Київ)
• Приватні колекції в Україні та за кордоном, зокрема в Голландії, Німеччині, США.

Ірина Норець 
під час втілення  
свого проєкту.  
Опішне. 2021. 

Фото Тараса Пошивайла



Ірина Норець.
Скульптура «Код Нації». 

Глина, шамот, пігменти, емалі, 
поливи, ліплення, вдавлювання, 

ритування, тиснення,  
520х164х38 см.  

Опішне. 2021. 
Фото Тараса Пошивайла
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Ірина Норець. Панно «Вільний дім».  
Глина, шамот, пігмент, емалі, поливи, ліплення, вдавлювання, ритування,  
тиснення, 47х47,5 см. Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла

Панно
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Ірина Норець.  
Дзвінок  

«Білий кінь на скирті сіна».  
Глина, шамот, пігмент, емалі, 
поливи, ліплення, ритування, 

вдавлювання, тиснення, 
42,5х21,8х20,8 см.  

Опішне. 2021 . 
Фото Тараса Пошивайла

Дзвінок
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Тетяна 
ПАВЛИШИН- 

СВЯТУН 
(Львів)

художниця-керамістка
 тел. +38 (067) 9984135; 

 tetyana.pavlyshyn@gmail.com   

ТВОРЧИЙ ПОЛІТ

Т
етяна Павлишин-Святун – академічна художниця-керамістка. Вона навчалася на 
кафедрі художньої кераміки Львівського державного інституту декоративного 
та прикладного мистецтва (нині – Львівська національна академія мистецтв; 

1990). Але найбільший вплив на її творче становлення справили роки, проведені у 
Львівському державному коледжі декоративного і прикладного мистецтва імені Івана 
Труша. Там вона пізнавала секрети мистецтва кераміки в знаменитих педагогів, видатних 
мистців – Тараса Драгана й Тараса Левківа.

Усебічне вивчення орнаментальних структур традиційного народного мистецтва 
та пошуки, скеровані на продуману ритмічну організацію сучасних творів, привели 

© Тарас Пошивайло, 2021
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згаданих художників до створення оригінальних форм настінних панно та об’ємної 
пластики, побудованих на основі особливої конструкції з пластичних модульних 
елементів. Найчастіше таким чином вони виконували своєрідні «керамічні килимки», де 
схожість з текстильними виробами була очевидною: невеликі пустотілі блоки монтували 
на спеціальній шнурованій зв’язці, яка опускалася з дерев’яної планки-основи. Окрім 
виставкових творів, Тарас Драган і Тарас Левків, за принципом модульної композиції, 
створили низку оригінальних праць для архітектурного середовища. Знайдений ними 
модульний принцип побудови декоративної композиції отримав свій розвиток у творчості 
молодих мистців. 

Тетяна Павлишин-Святун заклала модульний принцип в основу власних творчих 
пошуків. Для неї він став головним способом трансформації власного світобаченням в 
мистецькі твори. Навіть невеликі ужиткові предмети вона часто вирішує так, немовби 
вони прагнуть контакту, є фрагментами, складовими-модулями чогось цілого, значно 
більшого.

Праці мисткині вражають несподіваними просторово-конструктивними рішеннями, 
де поєднуються дивна простота й живе пластичне розмаїття. Її композиції немовби здатні 

Народження птахів 
Тетяни 
Павлишин-Святун.  
Опішне. 2021. 
Фото Тараса Пошивайла
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самі собою розростатися в просторі. У більшості випадків вони вимагають кругового огляду, 
під час якого змінюються силуетні лінії, розкриваються ажури, розходяться чи накладаються 
окремі пластичні елементи. Невипадково частина її праць об’єднана спільною назвою 
«Трансформації». Окремі з них привернули увагу глядачів на VI Всеукраїнському фестивалі 
сучасної кераміки «ЦеГлина-2018» у Києві.

Нині Тетяна Павлишин-Святун є досвідченою художницею-керамісткою, членкинею 
Національної спілки художників України (2010), учасницею численних виставок в Україні, 
Литві, Польщі, Німеччині, Росії, Чехії. Пластичне рішення її творів нерідко визначає 
майстерне володіння технікою гончарного круга. Це вповні відчувається в останній 
фундаментальній праці – монументальній композиції «Політ. Птахи. Воля», створеній 
під час Національного симпозіуму монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної 
України» (Опішне, серпень–вересень 2021). Мінімалістична доцільність виражальних 
засобів у цьому творі є вражаючою. Ритмічне чергування горизонтальних і вертикальних 
порожнистих посудиноподібних форм на стержнях-основах створює магічне враження 
вільного, динамічного польоту зграї птахів. Загальні обриси композиції нагадують силует 
сакральної споруди. Конкретизує спектр образно-асоціативних вражень уведення тонких 
смуг жовтого й синього кольорів.

© Орест Голубець,
завідувач кафедри художньої кераміки
Львівської національної академії мистецтв,
професор, доктор мистецтвознавства,
академік Національної академії мистецтв України,
член Національної спілки художників України,  
Міжнародної асоціації критиків мистецтва  
АІСА при UNESCO (Львів), 2021
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Народилася
13.09.1960 ..Коростишів (Житомирщина) 
Навчалася 
1977–1981 ....Львівське училище прикладного мистецтва імені Івана Труша (нині – Львівський 

державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша) 
1983–1990 ...Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва (нині – Львівська 

національна академія мистецтв) 
2006 .........Стипендіатка програми Міністерства культури і національної спадщини Польської 

Республіки «Gaude Polonia» (Вроцлав)
Працювала
1982–1983 ...Лаборантка навчальної майстерні Львівського училища прикладного мистецтва 

імені Івана Труша 
1990–1991 ...Художниця Рекламного відділу «ЕСПООЛ»
1991–1992 ...Художниця-виконавиця кооперативу «Комерсант»
1992–2000 ..Учителька, керівниця гуртка Дитячої школи народних мистецтв (Львів)
2004–2009 ..Учителька, керівниця гуртка Будинку творчості дітей та юнацтва Франківського 

району (Львів)
2013–2019 ...Керівниця арт-студії Всеукраїнського єврейського благодійного фонду  

«Хесед-Ар’є» (Львів)
З 1999........Художниця-керамістка Творчої майстерні Львівської обласної організації  

Національної спілки художників України (Львів)

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИСТАВКИ
2010 ..........• «Тетяна Павлишин-Святун. Кераміка» (Київ) 
2011 ..........• «Кераміка. Тетяна Павлишин-Святун» (Львів)
2020 .........• «Виставка творів кераміки художника-кераміста Тетяни Павлишин-Святун  

з нагоди 60-річчя» (Опішне)

ТВОРЧА БІОГРАФІЯ
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УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ
1981 ..........• Обласна молодіжна виставка (Львів)

• Виставка викладачів та студентів Львівського училища прикладного мистецтва 
імені Івана Труша (Львів)

• Обласна художня виставка «Моя батьківщина – СРСР» (Львів)
• Виставка прикладного мистецтва львівських художників (Вільнюс, Литва)
• Виставка прикладного мистецтва (Москва, Росія)

1982 ..........• Республіканська молодіжна виставка (Київ)
1983 ..........• «Уренгой–Ужгород» (Львів)
1993 ..........• «Львівська кераміка’93» (Львів)
1999 ..........• «Вчитель – учень» (Львів)
2000 .........• «Львівська кераміка» (Львів)

• Міжнародна мистецька виставка «Львівський осінній салон «Високий Замок» 
(Львів)

• Виставка Національного конкурсу художньої кераміки (Опішне)
2001 ..........• «З життя львівських кавників і горняток» (Львів)

• «Тваринний світ кераміки» (Львів)
• Міжнародна мистецька виставка «Львівський осінній салон «Високий Замок» 

(Львів)
• Виставка ІІ Національного конкурсу художньої кераміки (Опішне)

2002 .........• Виставка «У XXI століття – з мистецтвом» (Львів)
• Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна» (Київ)

2003 .........• Міжнародна мистецька виставка «Львівський осінній салон «Високий Замок» 
(Львів)

• «Міні-кераміка» (Львів)
• Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна» (Київ)

2004 .........• «Львівська кераміка» (Львів)
• Міжнародна мистецька виставка «Львівський осінній салон «Високий Замок» 

(Львів)
• Всеукраїнська художня виставка «Світ Божий, як Великдень» (Івано-Франківськ)
• Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна» (Київ)
• Всеукраїнська художня виставка «Жінки України – митці» (Київ)

2005 .........• Виставка «Маска» (Львів)
• Всеукраїнська великодня виставка «Світ Божий, як Великдень» (Львів)

2006 .........• «Львівська кераміка» (Львів)
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• Міжнародна мистецька виставка Львівський осінній салон «Високий Замок», 
Львівський палац мистецтв» (Львів)

• Виставка творів Кристини Цибінської, Ганни Келлер-Томашевської, Тетяни 
Павлишин-Святун, Володимира Хижинського в рамках Міжнародного 
керамічного пленеру (Ходзеж, Польща)

• Виставки творів 42 Міжнародного пленеру кераміки та скульптури «Sztuka ponad 
granicami» / «Мистецтво понад кордонами» (Болеславець, Вроцлав, Польща)

2007 .........• Виставка стипендіатів програми «Gaude Polonia» (Львів)
• Виставки творів 42 Міжнародного пленеру кераміки та скульптури «Sztuka ponad 

granicami» / «Мистецтво понад кордонами» (Зґожелець, Польща; Лейпциг, 
Німеччина; Ческа Ліпа, Чехія)

2007–2008 ..• Виставка «Różne oblicza ceramiki VIII. 200 prac – 100 artystów. Ostatnia wystawa w 
Hali Odlewni dawnej Fabryki Norblina» / «Різні обличчя кераміки VIII. 200 робіт – 
100 мистців. Остання виставка в залі відливання колишньої фабрики Норбліна» 
(Варшава, Польща)

2008 .........• Всеукраїнська художня виставка «Світ глиняного дива» (Київ)
• Арт-проєкт сучасного декоративного мистецтва «Пісні про кохання»  

(текстиль, кераміка, скло) (Київ)
• Виставка «Творча майстерня» (Львів)
• «Львівська кераміка» (Львів)
• Міжнародна мистецька виставка «Львівський осінній салон «Високий Замок» 

(Львів)
• Всеукраїнська виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Світ Божий,  

як Великдень» (Дніпро)
2009 .........• Міжнародна мистецька виставка «Львівський осінній салон «Високий Замок» 

(Львів)
2010 ..........• ІХ Всеукраїнська виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Світ Божий,  

як Великдень» (Луцьк)
• II Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» 

(Опішне)
2011 ..........• «Весняний салон» (Львів)

• «Львівська кераміка» (Львів)
• ІІІ Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»  

(Опішне; Диплом «За авангардизм» у номінації «Академічна кераміка»)
• 10 Міжнародне бієнале теракотових свистунців («Sagra dei Cuchi» – «Sagra di San 

Marco» /  
• «Фестиваль Кучі» – «Фестиваль Сан-Марко») (Канове ді Роана, Італія)

2012 ..........• Арт-проєкт «Ангеле мій, охоронцю мій!» (текстиль, кераміка, скло) (Київ)
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• «Весняний салон» (Львів; Диплом за кращий твір у жанрі «Кераміка»)
• «Львівська кераміка» (Львів)
• «Друга осінь»: виставка кераміки львівських художників, присвячена Бруно 

Шульцові (Львів)
• Виставка за підсумками пленеру «Koło» / «Коло» (Польща)

2013 ..........• «Весняний салон» (Львів)
• Виставка «Єврейський штетл» (Львів)
• V Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» 

(Опішне)
• Виставка «Out of Tradition: Contemporary Decorative and Applied Art» / «Виходячи 

за межі традицій: Сучасне декоративне і вжиткове мистецтво» (Нью-Йорк, США)
2014 ..........• Виставка «Нові надходження музею. 2009–2014» (Київ)

• «Чайник як привід для бесіди» (Київ)
• «Львівська кераміка» (Львів)
• Виставка, присвячена 50-річчю Міжнародного пленеру кераміки та скульптури 

(Болеславець, Польща)
2015 ..........• Перша Всеукраїнська виставка «Сучасне мистецтво вогню України. Кераміка, 

скло, метал» (Київ)
• Національна виставка художньої кераміки «ПАРАdocх.1.0-NMC-UA: 2015» 

(Опішне)
2016 ..........• Міжнародна мистецька виставка «Львівський осінній салон «Високий Замок» 

(Львів)
• Виставка «Діалог з природою-2016» (Київ) 

2017 ..........• «Весняний салон» (Львів; Диплом за кращий твір у жанрі «Абстрактна 
скульптура»)

• Мистецька виставка «Образи та символи єврейської історії» (Львів)
2018 ..........• Виставка «Трансформації» в рамках Фестивалю сучасної кераміки «ЦеГлина» 

(Київ)
• Друга Всеукраїнська виставка «Сучасне мистецтво вогню України.  

Кераміка, скло, метал» (Київ)
• «Львівська зима» (Львів)
• «Весняний салон» (Львів)
• «Львівська кераміка» (Львів)
• Виставка кераміки «Volubilis Planus» (Львів)
• «Львівське ретро» (Львів)
• Міжнародна мистецька виставка «Львівський осінній салон «Високий Замок» 

(Львів)
• Виставка сучасної української кераміки (Полонне)
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• Виставка «To celebrate the birth of our renowned poet TARAS SHEVCHENKO» / 
«До святкування народження нашого Кобзаря Тараса Шевченка»  
(Брісбен, Австралія)

2019 ..........• «ZOO-ZOOM. Зооморфна пластика в сучасній кераміці» (Київ)
• Арт-фестиваль «Виробники мрій» (Київ)
• Виставка сучасного жіночого мистецтва кераміки «Подих вогню» (Київ)
• «Весняний салон» (Львів)
• Виставка «Ceramics in love two. Eccellenze ceramiche 180 artisti da 27 nazioni» 

/ «Кераміка любові удвох. Досконалість кераміки 180 мистців із 27 країн» 
(Кастеламонте, Італія) 

• Виставка «Przed i po» / «До і після», що презентувала творчість учасників  
55 Міжнародного пленеру кераміки та скульптури  (Болеславець, Польща)

• Виставка робіт, створених під час 55 Міжнародного пленеру кераміки та 
скульптури  (Болеславець, Польща)

• Проєкт «Падаюча тінь «Мрії» на сади Джардіні» на 58 Венеційському бієнале 
(Венеція, Італія)

2020 .........• «Весняний салон» (Львів)
2021 ..........• Фестиваль сучасного мистецтва «ЦеГлина 2021» (Київ)

• Фестиваль сучасної авторської кераміки «Ceramic Art Week» (Київ)
• «Весняний салон» (Львів)

УЧАСТЬ У СИМПОЗІУМАХ, НАГОРОДИ
2000 .........• Національний симпозіум гончарства «Опішне-2000» (Опішне)
2001 ..........• II Національний симпозіум гончарства «Опішне-2001» (Опішне;  

Спеціальний диплом «За декоративність» у номінації «Монументальна 
кераміка»)

• Слов’янський симпозіум кераміки ’2001 (Слов’янськ; Диплом  
«За декоративність», Диплом «За досконале володіння гончарним кругом») 

2004 .........• Симпозіум кераміки (Косів)
2005 .........• Всеукраїнський симпозіум художньої кераміки «Україна соборна ’2005 » 

(Слов’янськ)
2006 .........• I Міжнародний керамічний пленер (Ходзеж, Польща)

• 42 Міжнародний пленер кераміки та скульптури «Sztuka ponad granicami» / 
«Мистецтво понад кордонами» (Болеславець, Польща)

2012 ..........• VII Міжнародний керамічно-живописний симпозіум (Коло, Польща)
2016 ..........• Міжнародний еколого-мистецький пленер «Діалог з природою-2016» (Київ)
2018 ..........• Міжнародний симпозіум надпарканної скульптури (Опішне; Заохочувальна 

премія «За аристократизм твору», ІІІ премія за «Іменне панно»)
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2019 ..........• 55 Міжнародний пленер кераміки та скульптури (Болеславець, Польща)
2021 ..........• Національний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної 

України» (Опішне)

ТВОРИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
• Національний музей-заповідник українського гончарства (Опішне)
• Національний музей українського народного декоративного мистецтва (Київ) 
• Слов’янський краєзнавчий музей (Слов’янськ)
• Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького 

(Львів)
• Болеславецький осередок культури (Болеславець, Польща)
• Мистецька штаб-квартира Національної конфедерації ремесел та малих і середніх 

підприємств столичного міста Турин (Турин, Італія)
• Музей Кучі (Чезуна, Італія)
• Український музей (Нью-Йорк, США)
• Приватні збірки в Україні (Київ, Кропивницький, Львів) та за кордоном (Брісбен, 

Австралія; Варшава, Вроцлав, Ґданськ, Прушкув, Польща; Монреаль, Канада) 



Тетяна Павлишин-Святун.
Скульптура  

«Політ. Птахи. Воля». 
Глина, шамот, поливи, емалі, 

ліплення, вдавлювання,  
ритування, тиснення,  

670х366х26 см.  
Опішне. 2021. 

Фото Тараса Пошивайла
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Тетяна Павлишин-Святун. Панно «Пісня».  
Глина, шамот, пігмент, ліплення, ритування, проколювання,  
48х48 см. Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла

Панно



87

Г І Г А Н Т И  Н Е З А Л Е Ж Н О Ї  У К Р А Ї Н И

Тетяна Павлишин-Святун. Композиція «Кривульки».  
Глина, шамот, мотузка, ліплення, ритування, 61х8х8, 53х13,6х12 см.  
Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла

Дзвінок
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Леся
ПАДУН 
(Полонне,  

Хмельниччина)
художниця-керамістка

 тел. +38 (050) 3701748; 
 keramania@ukr.net

ЛЕСЯ ПАДУН:  
ЩИРЕ СЛУЖІННЯ ПРОФЕСІЇ КЕРАМІСТКИ

Л
еся Падун знайома з керамікою змалечку. Дивовижний матеріал – білу глину 
та чудові витвори з неї дівчинка зустрічала щоразу, коли навідувалася в 
художню лабораторію Полонського фарфорового заводу до мами, художниці 

по фарфору Валентини Щербань. Лесі імпонувала вільна творча й дружня атмосфера, що 
панувала в колективі лабораторії. Сама вона займалася малюванням і вже тоді напевно 
знала, що після школи продовжить навчання в художньому напрямку. Маючи палку любов 
до фарфору, диплом зголосилася робити на «рідному» заводі. Після закінчення Львівської 
національної академії мистецтв (2006) були різні досліди у фарфорі – пошук нових форм  

© Тарас Пошивайло, 2021
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у техноестетиці, декорування підполив’яними фарбами. Однак фарфор «закінчився» разом 
із закриттям заводу (2008). «Коли матиму піч на 1300оС, знову почну ним займатися», 
– вирішила для себе Леся. А поки захопилася не менш пластичними різновидами глин 
і, досліджуючи можливості кераміки, уже визначилася з власною пластичною мовою. 

Великі можливості для реалізації творчих задумів, виробничу базу й комфортні 
умови для роботи надали художниці численні конкурси, симпозіуми, КЕРАМОрезиденції 
й Бієнале кераміки в Опішному, в яких вона постійно бере участь від 2012 року. Під час 
резиденцій Леся Падун створила повноцінну колекцію з понад 30 творів, яку 2015 року 
презентувала на персональних виставках в Національному музеї-заповіднику українського 
гончарства в Опішному та Національному музеї українського народного декоративного 
мистецтва в Києві. 

Залежно від задуму й обставин Леся обирає станкову або монументальну форму 
для глиняної скульптури. Її ландшафтно-паркові композиції органічно вписуються в 
природне середовище Центру популяризації гончарної спадщини України Національного 
музею-заповідника українського гончарства: «Ода природі» (2017), стрімко здійнявшись у 
височінь, сміливо утверджує природно-еротичний закон світобудови; «Лавка-скульптура» 
(2013) передбачливо означила на великому подвір’ї затишне «місце для двох»; пелюстки 
велетенської «Квітки» (2014) тендітно схилилися біля розлогого куща шипшини. 

Тенденція створення глиняних об’ємно-просторових композицій для облаштування 
міського громадського простору та рекреаційних зон була поширеною в радянський 
час. Формат великої скульптури в місті дуже приваблює й Лесю: «Хоч монументальні 
твори складно ліпити, але це захоплюючий процес, і цікаво, що вийде в результаті». 
Вона давно плекає надію на збагачення рідного Полонного глиняними скульптурами. 
Зокрема, 2020 року спробувала реалізувати мрію на задуманому та організованому 
самотужки керамічному пленері «Фенікс». Учасники-керамісти створили впродовж нього 
кілька глиняних кінетичних композицій, які, за задумом, мали б прикрасити public space 
та взаємодіяти з містянами. Сама художниця зробила на пленері вогняну скульптуру, 
випалювання якої стало ефектним завершенням керамічного заходу. До речі, свою 
першу вогняну композицію вона виліпила 2019 року в Нікополі, а третю – «Дідусь Хо» 
– на замовлення Полонського міського відділу культури нинішнього року в партнерстві  
з Валентиною Щербань.

Про велике зацікавлення скульпторки-керамістки продовжити пошуки в цьому 
напрямку свідчить її участь у проєкті Національного музею-заповідника українського 
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гончарства «ГІГАНТИ Незалежної України», присвяченому 30-річчю Незалежності країни. 
У своїй майже 5-метровій композиції вона осмислює образ України й трактує його в 
традиційній жіночій постаті, однак зміщує смислові акценти і втілює його відповідно 
до власного художнього бачення. Україна Лесі Падун  – не жінка в розквіті краси й сил, 
убрана в національний костюм із символами багатств рідної землі, а ще не до кінця 
сформована дівчина-підліток, яка тільки входить у життя, ще не набула досвіду, але  
з нетерпінням і великими сподіваннями чекає на майбутнє. Тому твір має запитальну 
назву «Хіба я не гарна?». Дійсно, в абстрактних абрисах стрункої фігури вгадується охайно 
укладене волосся, видовжена шия, виточений стан, красиве біле вбрання (колір якого 
має символічне значення невинності молодості), ледь оживлене графікою мальовки, що 
осмислює традиційні орнаменти вишивки Полісся. Авторка промовляє цим твором нині 
актуальні для нас речі: 30 років для держави – ще так мало, тому дівчина-Україна в пошуку 
свого образу (ідентичності) й чекає на сторонній відгук і підтримку.

Скульптуру Лесі Падун складно класифікувати та віднести до певного напрямку 
мистецтва. Семантично її кераміка виходить з контексту української культури та водночас 
спирається на світову художню спадщину. Типово постмодерний прийом парафраз 
окремих знахідок класиків модерністських течій –  авангарду, футуризму, кубізму, зрештою 
– пізнішого за часом мінімалізму – дозволив керамістці творити цілком оригінальні  
й сучасні речі. 

Мисткиня оперує простими у своїй основі формами циліндра, кулі, конуса, які, 
поєднуючись між собою, утворюють криволінійні й контрастні ритми, формують  
у просторі чіткі силуети. «У своїх роботах я використовую чисті кольори, чіткі силуети 
й форми, бо хочеться ясності, чіткості й конкретики, а  форма і колір це виявляють», – 
наданий коментар Лесі певною мірою висловлює і її життєву позицію. Динаміка форм та 
ритмів нагадує ефект готової звитися в миттєвому русі пружини. Конструктивна основа 
таких композицій підкорена основній ідеї – проростання, самовідтворення та безперервної 
видозміни. 

Художниця має власне бачення навколишнього світу й часто висловлює ідеї, емоції, 
сенси через форми, наближені за пластикою до ботанічних або ентомологічних. Код до 
їх прочитання закладено вже в назвах: «Трава», «Дерево-хижак», «Насіння», «Метелик». 

Також абстракції Лесі візуально уподібнюються до певних тварин, елементів пейзажу 
(«Опішненські гори»), фігур-механізмів, хоча вона й уникає дослівного відтворення 
споріднених реальності форм, дозволяючи глядачеві самостійно розвинути асоціативний 
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ряд. Так само далекі від природності й застосовані нею сполучення кольорів – відкритого 
червоного, зеленого, синього, жовтого, поданих на білому тлі (чи це не марення 
фарфором?) з чітко прокресленим графічним чорним малюнком.

Лаконічна кольорова гама, використання специфічної схильної до лінеарності й 
геометризації мальовки, у поєднанні з конкретикою форм, зробили скульптуру Лесі 
Падун упізнаваною, а відтак дозволяють характеризувати художницю як мисткиню, що 
має індивідуальний почерк. До визначення її творів певною мірою пасує висловлювання 
Фернана Леже про своє мистецтво (творчістю якого, до речі, Леся захоплюється):  
«Я неухильно тягнуся до відвертості кольору і об’єму, я знайшов чисті кольори, вписані 
в геометричну форму». Можна додати, що Леся робить свою справу інтуїтивно відверто 
зі щирим служінням професії керамістки.

© Олена Корусь, 
старший науковий співробітник 
Національного музею  
«Київська картинна галерея», 
кандидат мистецтвознавства  
(Київ), 2021
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Народилася
23.05.1982 ..Полонне (Хмельниччина) 
Навчалася 
2006 .........Факультет декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії 

мистецтв (викладачі – Василь Гудак, Анатолій Каліш, Мечислав Малавський,  
Тарас Янко) 

2009 .........Стипендіатка програми Gaude Polonia Міністра культури і народної спадщини 
Республіки Польща (Вроцлав, Польща)

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИСТАВКИ
2014 ..........• «Метаморфози» (Опішне)
2015 ..........• «Кераміка: Рефлексії тілесності» (Київ)

• «Леся Падун: FUTURUM-САД®ЛЛП» («Той сад, що в мені»)» (Опішне)

УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ

2004 .........• Виставка творчих робіт студентів Львівської національної академії мистецтв 
(Острог)

2005 .........• Виставка творчих робіт студентів Львівської національної академії мистецтв 
(Миргород, Полтавщина)

• Виставка, присвячена Дню художника (Київ)
• Осінній салон «Високий замок» (Львів)

2006 .........• Виставка дипломних робіт Львівської національної академії мистецтв (Харків)
2009 .........• Осінній салон «Високий замок» (Львів)
2010 ..........• Виставка Міжнародного керамічного пленеру «Арт-Вагонетка», етап другий  

«до Горн-Я-Ти» (Суми)
• 9-те Міжнародне бієнале кераміки «Знак» (Варшава, Польща)
• II Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» 

(Опішне)
• Виставка робіт польських стипендіатів (Львів)

2011 ..........• «Міст» (Чернігів)
• «Львівська кераміка» (Львів)
• «Поза кордонами» (Санкт-Петербург, Росія)
• Виставка робіт учасників 47-го Міжнародного керамічно-скульптурного пленеру 

(Болеславець, Польща)

ТВОРЧА БІОГРАФІЯ
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2012 ..........• Виставка робіт учасників 47-го Міжнародного керамічно-скульптурного пленеру 
(Вроцлав, Польща)

• Виставка робіт VII Міжнародного керамічно-малярського пленеру (Коло, Польща)
• «Львівська кераміка» (Львів)

2013 ..........• «Виходячи з традицій: Сучасне декоративне і прикладне мистецтво»  
(Нью-Йорк, США)

• V Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» 
(Опішне)

2015 ..........• Національна виставка кераміки «ПАРАdocx. 1.0-NMC-UA: 2015» (Опішне)
• Виставка нефігуративної скульптури «CORPUSCULUM–I» (Київ)

2017 ..........• Виставка «Кераміка ночі» Міжнародного керамічного пленеру «АРТ-ЖИЖАЛЬ» 
(Бобруйськ, Білорусь)

2018 ..........• Виставка української сучасної кераміки (Полонне)
• Виставка українського сучасного жіночого керамічного мистецтва «Подих вогню» 

(Київ)
2019 ..........• І Міжнародне бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського (Опішне)

УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛЯХ І СИМПОЗІУМАХ, НАГОРОДИ
2010 ..........• II Міжнародний керамічний пленер «Арт-Вагонетка», етап другий «до Горн-Я-Ти» 

(Суми)
2011 ..........• 47-й Міжнародний керамічно-скульптурний симпозіум (Болеславець, Польща)
2012 ..........• ІІІ ІНТЕРСимпозіум кераміки в Опішному «2012:12х12»  

(Опішне; Заохочувальна премія «За екстремальну творчість»)
• VII Міжнародний керамічно-живописний симпозіум (Коло, Польща)

2013 ..........• Фестиваль «Сучасна кераміка в урбаністичному просторі» (Київ)
2015 ..........• Фестиваль сучасної української кераміки «ЦеГлина-2015» (Київ)
2019 ..........• Фестиваль сучасної української кераміки «ЦеГлина-2019» (Київ)

• Керамічний симпозіум вогняної скульптури «Скіфія. Скіф та Я» (Нікополь)
2021 ..........• Міжнародний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної 

України» (Опішне)

ТВОРИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
• Національний музей-заповідник українського гончарства (Опішне)
• Національний музей українського народного декоративного мистецтва (Київ)
• Музей «Духовні скарби України» (Київ)
• Музей фарфору (Полонне) 
• Міжнародний центр кераміки в Болеславці (Болеславець, Польща)
• Бобруйський художній музей (Бобруйськ, Білорусь) та ін.
• Приватні колекції в Україні та за кордоном



Леся Падун.
Скульптура «Хіба я не гарна?». 
Глина, шамот, ангоб, пігмент, 
ліплення, тиснення, мальовка, 
565х155х100 см.  
Опішне. 2021. 
Фото Юрка Пошивайла
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Леся Падун. Панно «Дерево-квітка».  
Глина, шамот, пігмент, ліплення, ритування,  
46,5х46,7 см. Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла

Панно
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Леся Падун. Дзвінок «Антидзвоник».  
Глина, шамот, ліплення, вдавлювання, проколювання,  
23,7х11,3 см. Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла

Дзвінок



100

Олександр 
СЕРДЮК 

(Харків)
скульптор,  

художник-кераміст
 тел.+38 (068) 1307264;  

 lllosst@gmail.com

ПОЕТИКА ТВОРЧОСТІ  
СКУЛЬПТОРА ОЛЕКСАНДРА СЕРДЮКА

О лександр Сердюк – представник харківської школи скульптури, в орбіті якої 
залишається неспокійний світ сучасної людини з її болями й радощами. 
Стереотипному мисленню вона протиставляє невимушену вигадливість  

і природну чутливість, парадоксальність і водночас потужне філософсько-ліричне начало. 
Професійна освіта й особлива, позбавлена надмірної патетики, вітальна якість харківської 
скульптури уможливлюють уміле лавірування мистців поміж традиційною фігуративною 
пластикою та її іронічними інтерпретаціями, класичними жанрами й актуальними 
тривимірними практиками. 

© Тарас Пошивайло, 2021
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Окремі ознаки постмодернізму в творчості Олександра Сердюка нашаровуються на 
академічне підґрунтя. Асоціативність, метафоричність, гра, почасти сарказм складають 
арсенал його засобів художньої виразності. Вони оприявнюють драматичне сприйняття 
мистцем дійсності, але в жодному разі не заперечують гуманістичної складової його 
доробку. Його творам не властива остаточна десакралізація світу навколо. У них завжди 
залишається місце для поезії. 

Постмодерністський лексикон Олександра Сердюка демонструє тяжіння до 
полістилізму та активний діалог автора з історією класичного мистецтва. З цього погляду 
трактування ним міфологічної сцени з «Трьома Граціями» в сучасному дусі є доволі 
симптоматичним. Фрагментарне аж до нижніх кінцівок зображення прекрасного жіночого 
тіла – це тиражований гіпсовий зліпок з ноги людини. Щоправда трендова тенденція  
у світі пластики доповнена характерним фарбуванням акрилом й візерунками, які надають 
усім трьом кінцівкам різного розміру однакового гламурного вигляду.

Міжжанрова дифузія виявляється в його дуже вдалому переході до принципів 
енвайронменту. Організовані мистцем інтер’єрні та екстер’єрні об’ємно-просторові 
композиції оточують глядача на кшталт реального довкілля, усуваючи межі між життям  
і мистецтвом, нівелюючи діалектику високого й низького (твір «1966», 2014–2015). Цьому 
сприяють й органічні конфігурації реді-мейду і природного матеріалу в одному об’єкті.  
А банальні «готові» предмети 
з власною історією звучать у 
високому регістрі як певні архіви 
повсякденності, щось дорогоцінне й 
рідне, що фіксує наше буття, але вже 
належить позачассю. 

Олександр Сердюк 
під час монтажу  

симпозіумної скульптури.  
Опішне. 2021. 

Фото Тараса Пошивайла
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Синтез різних матеріалів (бронза, дерево), використання реді-мейдів («Шахи», 
2006–2008) суголосні авторській ідеології Олександра Сердюка, який декларує всеїдність 
у царині тем, жанрів, матеріалів тощо. Попри пріоритет металу, зокрема бронзи, мистець 
продуктивно працює в гіпсі, камені, дереві, кераміці, бетоні, кризі та ін.

Поп-артівська ідея естетизації звичайних речей перегукується в Олександра Сердюка 
з колом наболілих проблем українського сьогодення – від екології до емоційної рефлексії 
колективної травми українців – масових репресій 1930-х років (промовиста символічна 
дерев’яна композиція «Закатоване мистецтво», в якій картонний сувій з пензликами 
стиснено різьбленим бензопилою колючим дротом). 2014 року в творчості мистця 
з’явилися тривожні за звучанням «Відлуння війни» і «Безпілотник». Останній – приклад 
кінетичної скульптури, так само, як і гіпсова «Колиска» 2015 року. 

Фактурні, колірні контрасти та спорадичне введення орнаментики не лише 
увиразнюють образний лад творів мистця, а й надають їм відповідних смислових конотацій 
або додаткового емоційного забарвлення, як це відбувається в різних версіях твору 
під назвою «Веселка». Напівабстрактна фігура молодої дівчини, як і низка переважно 
симпозіумних творів мистця є результатом його звернення до образотворчого фольклору, 
а подекуди – до релігійної, історичної та національної тематики.

У цьому контексті варто згадати масштабну глиняну композицію автора «Мудрий 
пастир» (2021; шамотна маса, поливи, h – 520 см), встановлену на території Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному. Створений під час Національного 
симпозіуму монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної України» алегоричний 
ландшафтний твір присвячено 30-й річниці Незалежності України. Декоративно-
етнографічна стилізація зображуваної мізансцени актуалізує національні архетипи й 
міфологеми. Водночас твір апелює до одного з наріжних у християнстві образів – пастиря, 
який душу свою покладе за овець, є символом мудрого керівництва й заступництва. 
З іншого боку, полісемантичні виміри композиції провокують роздуми щодо істинної 
мудрості наших державних «пастирів» упродовж 30 років, турбулентного характеру 
відносин народу й влади, свідомості українського громадянського суспільства тощо. 

Однією з переваг твору є його «мобільність», можливість з плином часу його 
модифікувати й «надбудовувати». У цій роботі органічно поєднано мислення кераміста 
й скульптора. Узагальнення, точний відбір і ритмізація форм акцентовано колірними 
ефектами, грою фактур і різноманітною орнаментикою. «Мудрий пастир» учергове 
доводить тонке чуття майстром особливостей анімалістичної пластики.
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Екзистенційні питання пошуку власного шляху, внутрішньої свободи Олександр 
Сердюк порушує в «серії» бронзових робіт на тему «Подорожній» – найбільш цілісній за 
своїми образно-пластичними характеристиками. Розпочинається вона з ескізу дипломного 
проєкту 1998–1999 років, в якому замисленість, самозаглибленість людини корелює із 
настроєм коня. А певне порушення пропорцій, нереальність пози «вершника» викликає 
справжній когнітивний дисонанс у глядача. Він посилюється в роботі «Канатоходець», 
відзначеній на Всеукраїнському трієнале скульптури 2002 року за «нове рішення». Через 
роботу з простором, конфлікт динаміки та статики мистець наче маніфестує ідею «руху 
по замкненому колу». Зрештою, у середині 2010-х років «Подорожній, що втомився» 
знесилено сидить на роздоріжжі нової інформаційної епохи. А стрілки з покажчиками 
«FB» та «Instagramm» наче глузують над його розгубленістю у світі цифрових можливостей.

Сам же Олександр Сердюк видається конгеніальним образу свого бронзового 
«Стритрейсера» (2005–2006). Він – бунтівний, мрійливий, вразливий, наче романтик 
з минулого. Він посміюється над світом, але до самозабуття прагне бачити в ньому 
прекрасне. 

© Марина Стрельцова,  
старший науковий співробітник  
Відділу мистецтва ХХ – початку ХХІ століття 
Національного художнього музею України  
(Київ), 2021
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Народився
19.08.1975.....Бобрівник (Полтавщина) 

Навчався 
1995.......Харківське художнє училище

2000.......Харківський художньо-промисловий інститут  
(нині – Харківська державна академія дизайну і мистецтв).

Працює в жанрі станкової й монументальної скульптури  
з використанням різних матеріалів: глини, бронзи, гіпсу, каменю, дерева, бетону.

ПЕРСОНАЛЬНА ВИСТАВКА
2015 ..........«Про Все» (Харків)

УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ
2003 .........• Скульптурне трієнале (Київ) 
2011 ..........• «Два Сердюка» (Суми)

• «Наші» (Харків)
2012 ..........• Бієнале «Вiд Трiпiлля до сьогодення» (Київ)

• «Відповідь у Формі» (Харків)
• «Харків. Золотий Вік» (Харків)

2021 ..........• «Імена твої, Україно» (Луцьк)

УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛЯХ І СИМПОЗІУМАХ
2013 ..........• Фестиваль дерев’яної скульптури «Гоголь-Парк» (Миргород, Полтавщина)

• Фестиваль «Запорізький Спас» (Запоріжжя)
2014, 2015 ..• Фестивалі «Лукомор’я» (Савватеївка, Росія)
2017 ..........• Фестиваль «1-й Кубок STIHL-Україна» (Київ)
2019 ..........• Міжнародний симпозіум монументальної кераміки в Опішному «ГігантоМАНІЯ» 

(Опішне)
• Фестиваль дерев’яної скульптури «Карвінг драйв» (Рівне)
• Фестиваль дерев’яної скульптури «Корсак карвінг фест» (Луцьк)
• Фестиваль «3-й Кубок STIHL-Україна» (Хмельницький)

2020 .........• Скульптурний проєкт «Вінегрет» (Харків)
2021 ..........• Національний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної 

України» (Опішне)

ТВОРИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
• Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному (Опішне)
• Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (Луцьк) та ін.
• Приватні колекції в Україні та за кордоном

ТВОРЧА БІОГРАФІЯ



Олександр Сердюк.
Скульптура «Мудрий пастир». 

Глина, шамот, поливи, пігменти, 
емаль, дріт, метал, ліплення, 

вдавлювання, ритування, 
тиснення, формування,  
40х55х50, 247х65х47,  

328х57х50, 520х57х50,  
212х57х50 см.

Аксесуар:  
Володимир Мороховець.  

Посох («ґирлиґа»).  
Метал, кування, 247х20х4 см.  

Опішне. 2021. 
Фото Тараса Пошивайла
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Олександр Сердюк. Панно «Золоте руно».  
Глина, шамот, полива, ліплення, ритування,вдавлювання,  
56х52 см. Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла

Панно
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Олександр Сердюк. Дзвінок «Щось робіть, бо їдять».  
Глина, шамот, ангоб, пігмент, метал, ліплення, ритування,вдавлювання,  
мальовка, 27х54,5х18,2 см. Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла

Дзвінок
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Іван 
ФІЗЕР 
(Черкаси)

художник-кераміст
 тел. +38 (063)4636879;  

 fizer_ivan@ukr.net    

ДЕРЕВО ТРАДИЦІЙ

У
країнська кераміка нині поєднує найсучасніші форми й засоби вираження і, 
заодно, старанно зберігає цілюще коріння давніх народних традицій. Вікові 
надбання знаходять своєрідні трансформації у творчості багатьох художників-

керамістів. До кола найяскравіших і найоригінальніших з них належить Іван Фізер.
Як більшість сучасних майстрів глини й вогню, він отримав диплом магістра на 

кафедрі художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв (2008). Одразу 
ж мав нагоду підвищити професійний рівень у Польщі, за спеціальною програмою Gaude 

© Тарас Пошивайло, 2021
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Polonіa. Згодом став учасником виставок та симпозіумів художньої кераміки в Україні, 
Польщі, Туреччині, Білорусі. 

Попри всі спокуси пізнаваного ним сучасного мистецького світу Іван Фізер залишився 
вірним народній традиції. Його твори кераміки нерозривно пов’язані з популярною здавна 
в гончарстві темою анімалістики. 

Створювані художником скульптури далекі від реальності: у них, зазвичай, 
неможливо впізнати конкретного звіра. Оригінальний спосіб його образотворення виражає 
певну наближеність до фантазійного світу знаменитої Марії Приймаченко чи містичного 
середовища, відображеного у творах Миколи Гоголя. Водночас, усі герої Івана Фізера – 
неповторні, наділені власними образними характеристиками. Їх потужний емоційний 
вплив на глядача визначає дивне поєднання свідомого й підсвідомого, відчуття реальності й 
заворожуючої магії, зіставлення майстерної та динамічної пластичної гри з сюрреалістичним 
відчуттям прихованої тривоги та потенційної 
загрози. Іноді здається, що його химерні звірі 
прийшли до нас з дитячих народних казок, 
де поруч з усеперемагаючим добром завжди 
існують елементи негативного середовища. 
Специфіці глядацьких емоційних вражень 
відповідають назви творів – «Болотяний», 
«Собаковик», «У наморднику», «Чортівник», 
«Химерна».

Іван Фізер чудово володіє різноманітними 
керамотворчими техніками, ефективно 
використовує можливості гончарства, сміливо 
збагачує вишукану пластику насиченими 
кольоровими поливами, які отримують 
незвичайну глибину й блиск під час відновного 

Іван Фізер  
під час втілення свого проєкту.  

Опішне. 2021. 
Фото Тараса Пошивайла
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випалювання. Особливу роль у його працях відіграють виразні силуети, динамічні контурні 
лінії, що визначають активну взаємодію скульптури з навколишнім простором. Знаходячи 
власний стиль і манеру, художник не зупиняється, перебуває в постійному творчому 
неспокої. 

Нинішні здобутки Івана Фізера є вагомими й помітними. 2014 року він отримав 
Гран-прі V ІНТЕРСимпозіуму кераміки в Опішному «2014: 14х14»; 2016 року відбулася 
персональна виставка «Містичні фантазії Івана Фізера» в Національному музеї українського 
народного декоративного мистецтва в Києві. Кращі навички досвідченого мистця було 
втілено в композиції «Дерево роду», що стала окрасою заключної експозиції Національного 
симпозіуму монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної України» (2021). Автор 
використав улюблені прийоми, які дають можливість творення в глядачів широкого 
асоціативного ряду. Пластика нагадує традиційний мотив «дерево життя» чи постать 
стародавнього «світовида».  Водночас, у ній можуть виднітися знані з нашого дитинства 
сюжети народних казок. Виграшному сприйняттю силуетних ліній складної скульптурної 
форми сприяє загальне темне забарвлення, збагачене характерним блиском поверхні, 
отриманим у результаті відновного випалювання.  

© Орест Голубець
завідувач кафедри художньої кераміки
Львівської національної академії мистецтв,
професор, доктор мистецтвознавства,
академік Національної академії мистецтв України,
член Національної спілки художників України, 
Міжнародної асоціації критиків мистецтва  
АІСА при UNESCO (Львів), 2021
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Народився
29.08.1984 ..Черкаси
Навчався 
1999–2002 ...Черкаське вище професійно-технічне училище №20
2002–2008 ..Львівська національна академія мистецтв, освітній ступінь – магістр 
Працює 
З 2020 .......Викладач Кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ПЕРСОНАЛЬНА ВИСТАВКА
2016 ..........«Містичні фантазії Івана Фізера» (Київ) 

УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ ТА КОНКУРСАХ, НАГОРОДИ
2002 .........• Виставка молодих художників Тернопільщини (Тернопіль)

• Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»  
(Київ; Диплом переможця ІІІ етапу конкурсу в номінації «Образотворче 
мистецтво»)

2003, 2004 .• Виставки кераміки за результатами симпозіуму «АРТ-ЖИЖАЛЬ»  
(Бобруйськ, Могильов, Мінськ,Республіка Білорусь)

2004 .........• Всеукраїнська осіння художня виставка «День художника» (Київ)
• Виставка кераміки «Міні-кераміка» (Львів)

2004, 2005, 
2006, 2007 ..• Осінні салони «Високий замок»(Львів)
2006 .........• Виставка кераміки «Чорнобиль. 20 років потому. Історія кожного» (Львів)

• Всеукраїнська художня виставка «Різдвяна» (Київ)
• Конкурс дипломних робіт «Мистецтво молодих-2006»  

(Харків; Почесний диплом лауреата)
2007 .........• Виставка кераміки «Передчуття нового» (Львів)
2008, 2009 ..• Всеукраїнські художні виставки «Різдвяна» (Київ)

ТВОРЧА БІОГРАФІЯ
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2011 ..........• Всеукраїнська художня виставка «Різдвяний салон»(Дніпропетровськ)
• Всеукраїнські художні виставки «Світ Божий, як Великдень» (Дніпропетровськ)

2012 ..........• Четверта Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК  
у Опішному!» (Опішне; II премія в номінації «Академічна кераміка»)

2013 ..........• Всеукраїнська осіння художня виставка до Дня художника (Київ)
• П’ята Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК 

 у Опішному!» (Опішне) 
2014 ..........• Всеукраїнська осіння художня виставка до Дня художника (Київ)
2020 .........• Обласна художня виставка «Різдвяна» (Черкаси)

• Обласна художня виставка, присвячена Дню художника (Черкаси)
• Всеукраїнська осіння художня виставка до Дня художника (Лубни)

УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛЯХ І СИМПОЗІУМАХ, НАГОРОДИ
2000 .........• І Всеукраїнський гончарний фестиваль «Опішне-2000»  

(Опішне; Диплом лауреата)
2003 .........• Міжнародний симпозіум кераміки «АРТ-ЖИЖАЛЬ»  

(Бобруйськ, Республіка Білорусь)
2005 .........• Симпозіум народної кераміки «Чигирин-2005» (Чигирин)
2007 .........• Симпозіум «Міні-кераміка» (Львів)
2008 .........• Симпозіум кераміки «Lato Artystyczne 2008» (Кшижова, Польща;  

Диплом переможця)
2011 ..........• Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ЕГО» (Черкаси)
2013 ..........• IV ІНТЕРСимпозіум кераміки в Опішному «2013: 13Х13»  

(Опішне; ІІ премія, заохочувальна премія за «Симпозіумний альтруїзм»)
• Фестиваль сучасної кераміки в урбаністичному просторі (Київ)

2014 ..........• Симпозіум кераміки «MACSABAL» (Анкара, Туреччина)
• V ІНТЕРСимпозіум кераміки в Опішному «2014: 14Х14» (Опішне; Гран-прі)

2018, 2019 ..• Симпозіуми кераміки «MACSABAL» (Анкара, Туреччина)
2020 .........• VІІ Інтернаціональний симпозіум кераміки Mehmet Nuri Gocen (Ізмір, Туреччина)

• Симпозіум кераміки «MACSABAL» (Анкара, Туреччина)
2021 ..........• Національний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної 

України» (Опішне) 

ТВОРИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
• Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному (Опішне)
• Художній музей (Бобруйськ, Республіка Білорусь)
• Приватні колекції в Польщі



Іван Фізер.
Скульптура «Дерево Роду». 

Глина, шамот, ангоб, емаль, 
пігмент, ліплення, вдавлювання, 

ритування, мальовка,  
550х172х100 см.  

Опішне. 2021. 
Фото Тараса Пошивайла
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Іван Фізер. Панно «Завитушки».  
Глина, шамот, емаль, пігмент, ліплення,   
58х48,3 см. Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла

Панно
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Іван Фізер. Дзвінок «Дзвінкий».  
Глина, шамот, емаль, пігмент, ліплення, 24,5х20,3х20,3 см.  
Опішне. 2021. Фото Тараса Пошивайла

Дзвінок
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• СТАТТІ

На Полтавщині до річниці незалежності створюють скульптури [Електронний 
ресурс] // Facebook. Суспільне Полтава. – Режим доступу: https://
www.facebook.com/suspilne.poltava/videos/1009252636488807. –  
Дата опублікування: 17.08.2021.

Національний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної 
України»: Програма. – Опішне: Українське Народознавство, 2021. 
– 24 с.: іл.

Пругло Світлана. В музеї на Полтавщині протягом місяця створюватимуть 
гігантів [Електронний ресурс] / Світлана Пругло //  Kolo.news (Новини 
Полтави). – Електронна газета. – Режим доступу: https://kolo.news/
category/dozvillia/27989. – Дата опублікування: 23.08.2021.

Пругло Світлана. В Опішні семеро найкращих українських художників-
керамістів виготовляють гігантські глиняні скульптури [Електронний 
ресурс] / Світлана Пругло // Новини Полтавщини [сайт]. – Режим доступу: https://np.pl.ua/2021/08/v-opishni-
semero-naykrashchykh-ukrainskykh-khudozhnykiv-keramistiv-vyhotovliaiut-hihantski-hlyniani-skulptury/?fbclid=
IwAR3lolz8Vs2Ng3bVz3zj-1ODcKsFwFBZ26YBO7MH9BTbkgfIk1s6Vh3fV0U. – Дата опублікування: 19.08.2021.

Пругло Світлана. В Опішному завершився Національний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної 
України» [Електронний ресурс] / Світлана Пругло // Новини Полтавщини [сайт]. – Режим доступу: https://
np.pl.ua/?s=гіганти+незалежної+україни. – Дата опублікування: 17.08.2021.

Пругло Світлана. Відома львівська керамістка стала учасницею унікального арт-проєкту, присвяченого тридцятій 
річниці Незалежності України [Електронний ресурс] / Світлана Пругло // Facebook. Львів то є Львів. – 
Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/627424307293558/permalink/4322623764440242/?not
if_id=1633610760701232&notif_t=group_post_approved&ref=notif . – Дата опублікування: 07.10.2021. 

Пругло Світлана. Відома львівська керамістка стала учасницею унікального арт-проєкту, присвяченого тридцятій 
річниці Незалежності України [Електронний ресурс] / Світлана Пругло // Facebook. Львів. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/groups/zalviv. – Дата опублікування: 08.10.2021. 

Пругло Світлана. Відомий черкаський кераміст став учасником унікального арт-проєкту, присвяченого тридцятій 
річниці Незалежності України [Електронний ресурс] / Світлана Пругло // Facebook. Черкаси. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/24ckua. – Дата опублікування: 15.10.2021. 

Пругло Світлана. Відомий черкаський кераміст став учасником унікального арт-проєкту, присвяченого тридцятій 
річниці Незалежності України [Електронний ресурс] / Світлана Пругло // Facebook. Моє місто Черкаси. 
– Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/173921126307437/posts/1502282520137951. – Дата 
опублікування: 15.10.2021. 

ПРЕС-БІБЛІОГРАФІЯ

Обкладинка «Програми» Симпозіуму 
Опішне. 2021
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Пругло Світлана. Відомий черкаський кераміст став учасником унікального арт-проєкту, присвяченого тридцятій 
річниці Незалежності України [Електронний ресурс] / Світлана Пругло // Facebook. Черкаси сьогодні. – Режим 
доступу: https://www.facebook.com/CherkassyNow. – Дата опублікування: 15.10.2021.

Пругло Світлана. ГІГАНТИ Незалежності в Опішні / Світлана Пругло // Опішнянська громада. – 2021. – № 9. –  
30 вересня. – С. 8.

Пругло Світлана. Подарунок семи мистців / Світлана Пругло // Слово Просвіти. – 2021. – № 35. 1-8 вересня. – С. 9.
Пругло Світлана. Роботи черкаського скульптора доповнили всеукраїнський артпроєкт «ГІГАНТИ Незалежної України» 

[Електронний ресурс] / Світлана Пругло // Суспільне. – Режим доступу: https://suspilne.media/172181-roboti-
cerkaskogo-skulptora-dopovnili-vseukrainskij-artproekt-giganti-nezaleznoi-ukraini. – Дата опублікування: 
17.10.2021.

Пругло Світлана. Сім освідчень рідній Україні / Світлана Пругло // Зоря Полтавщини. – 2021. – № 70. – 05 жовтня. 
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ВДЯЧНІСТЬНАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК  
УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА 

ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ВДЯЧНІСТЬ
ЗА ПОСУТНІЙ ВНЕСОК В УСПІШНЕ ПРОВЕДЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО СИМПОЗІУМУ МОНУМЕНТАЛЬНОЇ КЕРАМІКИ 
«ГІГАНТИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ»:
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• за фотозйомку подій симпозіуму –  
Сергію Назаркіну, Юрку Пошивайлу, Тарасу Пошивайлу

• за виготовлення проморолика симпозіуму – WhiteMovie production: 
Владу Верхогляду, Марині Гришай, Максиму Заїці, Артему Міщенку

• за розробку 3D-презентації творів –  
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• за підготовку альбому-каталогу та програму симпозіуму –  
Юрку Пошивайлу

• за видавничу підготовку каталожних текстів і покажчиків –  
Оксані Андрушенко, Людмилі Гусар, Костянтину Рахну, Валентині Сакун, Тетяні Хрипун
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Олені Зубань, Валентині Кульбаці
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Олександрі Крищук, Людмилі Лазаренко, Олександрі Школенко, Інні Хлонь
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Андрусів Степан 74, 116
Андрушенко Оксана 5, 141
Безрук Борис 141
Білецький Платон 58
Білокінь Дмитро 24
Білоус Володимир 26
Близнюк Зінаїда 141
Бог 27, 57, 76, 77, 118
Бойчук Михайло 59
Боряк Анатолій 15, 141
Бугай Карина 141
Верхогляд Влад 141
Власова Катерина 24
Волкотруб Іван 59
Гоголь Микола 22, 26, 104, 115
Головко Валерій 59
Голубець Орест 5, 7, 74, 116, 141
Гончаров Андрій 43
Гришай Марина 141
Гудак Василь 92
Гуржій Інна 4, 6, 11, 12, 15, 18-20, 22-25, 

29, 38, 39, 130
Гурин Катерина 141
Гусак Олександр 141
Гусар Людмила 5, 141
Данилів Микола 141
Довженко Олександр 13, 14
Драган Тарас 72, 73
Дяченко Тетяна 141
Євтушенко Євген 24
Жилінський Дмитро 43
Журавльов Сергій 24
Заїка Максим 141
Захаров Павло 43
Зіненко Тетяна 5, 6, 21, 42, 141
Зубань Олена 141
Ібрагімов Тельман 15, 141
Ільїнський Андрій 4, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 

21, 40-43, 45, 54, 55, 129, 144
Каліш Анатолій 92
Келлер-Томашевська Ганна 77
Кіріченко Євген 141
Коваленко Лариса 141
Козовльова Валентина 141
Коляда Марина 141
Кондратюк Юрій 21, 22, 26, 27, 42
Корсаки, родина 104
Корусь Олена 5, 7, 91, 141
Кошеленко Олег 15, 141

Красюк Людмила 43
Кричевський Василь 13, 28, 93
Крищук Олександра 141
Кульбака Валентина 141
Кульбака Ольга 15, 141
Кульбака Сергій 15, 141
Лазаренко Людмила 141
Левадна Ольга 24
Левадний Олександр 26
Левків Тарас 72, 73
Леже Фернан 13, 91
Литвиненко Тетяна 4-6, 15, 18, 141, 144
Малавський Мечислав 92
Мамай 40
Матвеєва Євгенія 15
Мисак Сергій 26
Мінгальов Олег 24
Міщенко Артем 141
Мороховець Володимир 105
Назаркін Сергій 15, 132-134, 137-138, 

140, 141
Норблін 77
Норець Ірина 4, 6, 11, 12, 15, 18-20,  

56-61, 70, 71, 130
Окара Інна 42
Олешко Олександр 24
Павлишин-Святун Тетяна 4, 7, 11, 12, 

15, 18, 19, 21, 72-75, 77, 81, 86, 
87, 89-91, 131, 144

Падун Леся 4, 7, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 
88, 92, 94, 98, 99, 130

Пайда Катерина 103
Пасічна Світлана 23, 24
Педченко Олександр 141
Перець Олег 24
Пікассо 13
Плоха Ольга 141
Плохой Антон 15, 141
Пошивайло Богдан 15, 141
Пошивайло Людмила 15, 141
Пошивайло Олесь 4-6, 15, 16, 19, 20, 

141, 144
Пошивайло Тарас 4, 5, 10, 12, 15, 17, 23, 29,  

38-41, 45, 54-56, 60, 61, 70-73, 81, 
86-88, 94, 98-101, 105, 112-115, 
119, 126, 127, 132-141, 144

Пошивайло Юрко 4, 5, 15, 30-37, 46-53, 
62-69, 82-85, 95-97, 106-111, 
120-125, 141, 144

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Приймаченко Марія 115
Пругло Світлана 15, 128, 129, 141
Рахно Костянтин 5, 141
Рильський Максим 58
Роготченко Олексій 19
Сакун Валентина 5, 141
Сердюк Олександр 4, 7, 11, 12, 15, 18, 19, 

21, 100-103, 105, 112, 113, 130
Сердюки, родина 104
Собянін Андрій 24
Стовбиренко Микола 15, 141
Стрельцова Марина 5, 7, 103, 141
Тарасенко Олександр 26
Тихонов Микита 24
Тихонов Ростислав 24
Трикоз Олена 141
Труш Іван 72, 75, 76
Тян Олена 58
Федченко Сергій 141
Фізер Іван 4, 7, 11, 12, 15, 18-20,  

114-117, 119, 126, 127, 130
Ханко Віталій 5, 6, 25, 141
Хижинський Володимир 77
Хлонь Інна 141
Хляб Артур 15, 141
Хмельницький Богдан 117
Хрипун Тетяна 5, 141
Цибінська Кристина 77
Чегусова Зоя 5, 6, 58, 141
Шевченко Тарас 26, 58, 79
Шептицький Климентій 80
Школенко Олександра 141
Шульц Бруно 78
Щербань Валентина 88, 89
Янко Тарас 92
Ярошенко Микола 28

Chegusova Zoya 8
Fizer Ivan 4, 9
Golubets Orest 9
Gurzhiy Inna 4, 8
Hanko Vitaly 8
Ilyinsky Andriy 4, 8
Korus Olena 9
Lytvynenko Tetyana 4, 8
Norets Iryna 4, 8
Padun Lesya 4, 9
Pavlyshyn-Svyatun Tetyana 4, 9
Poshyvailo Oles 4, 8
Poshyvailo Taras 4
Poshyvailo Yurko 4
Serdyuk Oleksandr 4, 9
Shevchenko Taras 79
Streltsova Maryna 9
Zinenko Tetyana 8
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Г І Г А Н Т И  Н Е З А Л Е Ж Н О Ї  У К Р А Ї Н И

Австралія 79, 80
Австрія 10
Анкара 118
Бельгія 59
Білорусь 93, 115, 117, 118
Бобрівник 104
Бобруйськ 93, 117, 118
Болеславець 77-80, 92, 93
Брісбен 79, 80
Бухарест 13
Валенсія 13
Валлоріс 13, 23
Варшава 77, 80, 92
Венеція 79
Вільнюс 76
Вроцлав 75, 77, 80, 92, 93
Гжель 24, 27
Голландія 60
Ґданськ 80
Дніпро 24, 27, 77, 118
Донецьк 24, 28
Європа 23
Житомирщина 75
Запоріжжя 104
Зґожелець 77
Івано-Франківськ 76
Ізмір 118
Ізраїль 44
Іспанія 13
Італія 43, 77, 79, 80
Канада 80
Канове ді Роана 77
Кастеламонте 79
Київ 4, 11-13, 18, 19, 24, 27, 28, 40, 43, 

44, 56, 58-60, 74-80, 89, 91-93, 
103, 104, 116-118, 129, 130

Коло 78, 79, 93
Коростишів 75
Косів 79
Кременчук 28
Кропивницький 80
Кшижова 118
Лейпциг 59, 77

Литва 10, 74, 76
Лубни 118
Лумазьєр-Лубер 44
Луцьк 24, 27, 77, 104
Львів 4, 11, 12, 18, 19, 72, 74-80, 92, 93, 

116-118, 128, 131
Миколаїв 24, 27, 59
Миргород 22, 24-28, 92, 104
Мінськ 117
Могильов 117
Монреаль 80
Москва 76
Нікополь 89, 93
Німеччина 23, 44, 59, 60, 74, 77
Нью-Йорк 78, 80, 93
Опішне 1, 2, 4, 5, 11-16, 19, 21, 23-29, 

38-41, 44, 45, 54-56, 58, 60, 61, 
70, 71, 73-81, 86, 87, 89, 92-94, 
98, 99, 101, 102, 104, 105,  
112, 113, 115, 116, 118, 119, 
126-130, 144 

Острог 92
Південна Корея 23
Полісся 90
Полонне 4, 11, 12, 18, 19, 78, 88, 89, 92, 

93, 130
Полтава 4, 11, 12, 18--22, 24, 25-28, 42, 

128, 130
Полтавщина 22, 23, 26-28, 92, 104, 128, 

129, 144
Польща 10, 74, 77-80, 92, 93, 114, 115, 

118
Прушкув 80
Решетилівка 27
Решетилівщина 27
Рівне 104
Росія 11, 24, 27, 74, 76, 92, 104
Румунія 11, 13, 23
Савватеївка 104
Санкт-Петербург 92
Севр 13
Слов’янськ 28, 40, 60, 79, 80
СРСР 14, 76

Суми 92, 93, 104
США 44, 60, 78, 80, 93 
Тернопіль 24, 27, 117
Тернопільщина 117
Трипілля 104
Туреччина 11, 115, 118
Турин 80
Угорщина 11
Ужгород 76
Україна 1, 2, 4, 5, 6, 10-28, 38-44, 54-60, 

70, 71, 73-80, 86, 87, 89-93, 98, 
99, 101-104, 112, 113, 115-118, 
126-131, 141, 144

Українська Держава 13
Українська РСР 14
Уренгой 76
Фаенца 23, 43
Франція 13, 44
Харків 4, 11, 12, 18, 19, 24, 92, 100, 104, 

117, 130
Хмельницький 104
Хмельниччина 88, 92, 130
Ходзеж 77, 79
Чезуна 80
Черкаси 4, 11, 12, 18-20, 114, 116, 118, 

128, 129, 130
Чернігів 92
Ческа Ліпа 77
Чехія 74,77
Чигирин 118
Чорнобиль 117
Швейцарія 44
Японія 23

Cherkasy 4
Evrope 4
Kharkiv 4
Kyiv 4
Lviv 4
Opishne 3, 4
Polonne 4
Poltava 4
Ukraine 3, 4, 8

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
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