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кoMy !мпoвyс спoглядaвнfi ваryрал сIичнo зo6рахe.
ьоr Moдeлi' запаМ яъ. 'Pавoк' клoMикiна пDoцe.
.плкуванвя з миФeцЬким твopoM' вм|нвя вдчlти
oбpаз с Naсaмпeрeд рo60тo|о дyщi вкaвиMаIаo]Фi.
тивниx rа itrелeкryeьниx 3УсилЬ' крaса Цeрдкснe
чyдo Fк щасливиЙ виnа!oк' вонатрoхи вitкриваeты

Ця жiнкa бoгиня?
Ця бoгиня 3eшIHa жiнкa?

Juар4,; ф1,".,С,|4 "l ?!' |. 06.,|9??
Чеpнiвецькuii хуdoмaiЙ лt'Зеii dемollсIщpуe aac,nавrу ,,А'с,,1. oaonенa в
м!спец|nвi''. х{uвol|uc, zpафiка пa cку,lьnпуpпi nвopu вnеpulе
Зflaio'||''яl||ь 3 цu,|' I<'Lacццпaм 7!са|!po oбpllзo,nвopцozo j|'ucmец,nвIr.

. Ilpomяеoлl 'ttайclсе уcьozo Xx cmolimntя, a сa,мe вiа 1917-zo 0o 90-х
poкiв вiaвidуoачi -цuсmецькltх вuс|||авoк майlке не лtа"lu шансiв
зуc,npi,na каpпafuu i3 зoбpаucепtuLu ozo'tеttoi ",ttodеькoi nocnаni. У do6у
сo.ц,еo.|iЗJ||у цеii x'cаIlp oбpазomвoplozo lttucmецIl1ва lIе lraбув poзвaпI.у.

.м fi{t!-lJalL
nочина€r!св знaйoМсrвo з eк.пo3иц.ю л нeарниЙ
рliсyнoyв.oloлeнЙ мпецЬ yвиразнюr срiолвсrиМ
цtrio'4' вкиЙ утвoрюe дoвкoлa ФLrypи iрoзopиЙ чa.
рiв3отрeмтливий nрoйiр в aртистичнo витончeниr
pисyнкaх Мapiани cyпрoвич л вв тaкож ви.ryпас вк
oснoвний виpа,€льний 3aсi6, Хyдoхниця осп вyo пФ

У цeнгр] yваги . граФka й ллaсrии окyлЬmорiв
|сaлrвичa, в ГaМaлв тa свiрm У риryнкy гaМaля
'MoдeлЬ. МoнvMепaлЬниЙ' пoзоавлeний банм'
нoсri o6рaз. Йoio вир3HвloтЬ конФрyкrивю вияв'
лeN o6'смЙ' }твoрений жopcrкoю лiнi €Ю qткий кo*
ryp, "пpeкрасна дaмa' cалeвиca звa0лива пивa
в€нерa' l нагoтa веврaзлива вoна ie 6оiтЬся оуaи
вдвeртolо' aдхe е створeвoю для кoха|]нв' зeмних
радoщiв i втХ' r]алrвич€кyлЬптоp висryпae як ав-
тор rвopy .Мy@ ця aвaнгaрдtra eкспрecивна nлa.
стикa нelioв акyMyлlо. мoгyriю eнер.ю твoрЧoсn
Й жипсдaйну силу 0}пя концeнтровaнoгo вЙрaзy
ми.тeцЬкoi iдel flparrc с,Biрстa' Mпець yсп шнo зас.
вою. сycaсн прЙЙoми уМовност y скyлЬnryрнoMy

Лaкон зм опрoщeння фoрмЙ знaковiФЬ.лицre
дesк oзнaки мaio] lрафrи oкpивoрyчкa. Ко)iнЙй з
Йoгo apкyш]в . вiрryo3ним втiлeнHнN1 чapiвнoгo o6
рaзy - замрrянoгo цнoтливo.o У кoльoрoвoмy
офoрт ,вевeрa рoбOти oЛю0(iвсЬкoгo глядаca
пoлoнить висoкa мaйстервi.тЬ eконaння neрeдуclм
lвтиMна Й л ричNа краоа ж!п& яка прoiлядae з
Мaрeвa нaп впрoзоporo драп]рyвaнвя дoreпн: та
влучя о6раM .rscрююъ БалaP y сeрi квинkовиx
зHa(5 тПокorилo y рсзiи.а! пo шoвкy' взаяцЬ y

вiдoM]Й aфIш до сieпaклЮ .дeкaMерcв,,

саMoцiннiстt oгсnеloгo тла як пре!мeта Мис
reцrвa сrверджy.rЬсA в пoданих на вhставц живG
ги.нЙr iвoрe вд ча.у cтвoрэiHi картини Е^ayще.
!a oголенa з iапyг.ю миHyлo liaйнe ]c0 po{з
з .н:  .  nрик. !дoM a{aдeмcнoгo виD !эЁH6 тeMl
n.чaткy xl сr.л пi сyчзсrе riarфр.тв. ьyкoзиiи

nредстaвлeне вiдoMиMи ]мeнaМи У постмoдeрi
стcЬкиx твopal рини кшeник 'лeжача, та .парад

чaс в, в дч}тний вiдroМ|H фрaнцузЬкогo МисlеЦтва
яке твopчo пeрeoсМислюотЬсв автoрl(oю

поeтична кoмпoзиu я .PaнoкYтишa,,r оceвид
ним успiхoм А,приояжнюкa'  вoвa випроM ню0
в дчyгrя нeймoв pнoi наоoлoди вiд мипeвoгo дoтЕ
кy Дo чaр внoго св]ry' вxий noвнитЬ незбaгвeннaaуpa
п&o|!|в (в|тв лerкoro лoдувy дt1мянo.о пoвrтpя,
Tyт паьyс величнa втaeMiиЧена по.rаъ ж]нки' якa
neжпЬ А цr€. шляхeтю вишневrдрaпрyвавlя. чoр
ниЙ кт зaгa'qкoвoпpoзopий прoсriр хвилюс yтвoр
eMoц'на р}aливlсъ] не.дe!д*, яg виникa0 чeр€3
в3асMoд ю узlо0(eн.0xпрoтилeжнoсгeЙ . в]д$m
|рpeалЬrroстL yзaгыЬнeнoго ooразу тa кoнкрeтноФ
x|fпевих перeхЙвaвЬ Замlолимo.Ь] ця жнка - 0o.
rиня? ця бoги3я . зeмHa жiнка?,,

Ап .Haryр|rиЦя' рoбoти наrы i КощeлЮк тoc
ниЙ 'пOpтрет riлa,. т!ла зoвоM ве ]деaлЬнoro нe
вeлиЧнorо такиМ .вдoмиМ лрийcMом хyдoхницв
p.rзв,язyо лрoблеMи
планv, зa 1рaдиц.ю, зo6рэ,кeвнfl oгoлeноi i1iвки
пoв'iзvстыся з давнми мфаMи ЗЙдаHi lрaфчн i
скyлЬпryрнi твори оcп 6yютЬ б
дaркy прирoди вe|eрyтa 6oяeсrв9ннe кoханIrr Зeв
сaЛe6едв Й царвви лeди дo aвтичHЙl Мфiв рФ
MантиЧних леreнд 3вeрта6тЬ
oЛитвинов У Йогo rвoраx .викpaдeця 0врoпи' !
.Лто, жип6 ж]нfu в лрирод! та .амо nрироди 3a.

' вopoхyют5 сюррeаnсiи!н/Mz вдЧ\mми €зioви[l
!арoд!Й.твoм ra приго!виuЬ(оlо загэдкoвi.тю

гiдниМ втлeннвNl r €мЙ виrонЧe|o гар.Joн
грацi e акти n Я{овенкa Иoго жiвки caMа до.кo

6лaгoрoдв]  й  вeличн ( ,Aкт
сХдNиn tJoтив') Х вдвeрта .рЙсrрaсHLсiь geзcаn
нен!. yзг.nнyоrЬсР з.iDЙмaiоЮ cyвo. стю {.o.o

вl.r:вiэ Акr oгoлeф .
щаHyвалЬнL]к в п!екра.РoгO,

4,
0t

^cI
{агалЬнoвiдoмo щo скаp6ни.

миcтeцт3а скла'
даtотЬ 3o6рaженвв д€aьниx фoрM oгФ

лeнoгo людсЬкогo тла чac в давнЬо] грeц iта Pимy.
вlвrарн iкoNи хV ф рфоти вaн ЕЙкiв' дoвeршевиЙ
обpаз вeнери y твoрax тaл Йсtких рeнe.aHсних мa.
лврв карrини fuгрa Хх та.врoneЙськи! маЙ.тр в

Aкт стa. ооoaязковиM прeдмeтoM у прorpaм
нaвча*я nроФесйнц xудожнп в щe з ХV|Ф кoли
в mлii пoФФа nepша Al €дel,iй мисrецrв Дoтeп€р
кoхний миreцЬ iабyвaс вправност ] заcвoюс aбет-
кУ oбразoтвoрчoст, зMалЬoвyючи ииву o.оЛeнy ва
rypу тeMa огoленoi . кnа.ичною (ласNчнoю й
вчнoю' 3дaвнa жiнкa в мистeЦЬкоMy твoр бyла
yoоoолeнHвМ дeалy' сиМвoлoМ жипа Й наЙвищих
прoвв в гaрМoнi o6раз яlHк1 .ьoгcдi . яскnа.
ви[1 втлeHHвм ф зично , дуxовно дcвeршeво.т

висrавкa,Аkr oголe|а 3 MистеЦтвi' Me. на мeт
oзнaйоMити rляДаc в з од3им ь цeirрмЬниi Mис
тeцЬ0l aа!рв зoднoЧас пoдас рoзмaiпя ;зорчих

дe длв ceie т9opи 3дniБIrн
i , i  y ioд .0аH5 в  д  rр .Диц йHи!  ! .  э :aчrарЛHl '

к!а.у вепичЬ]' й дoc(oРaлУ rc.ритЬ rпчoтичнo
г гаврил.Ё{о саl.l. з йогo rroру

ДЕЧинa '  r0й рerP .дyк .вэЁo за  aфu]  ви.тавки.

пeтpo якoвeн{o .Ап, cxiдяий мoтив''

l'

гpигopiй rавpилeнro' .o.фeна"

oлerсандр литвинoв,,.лiтo''


