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BltстABoЧHoмy залi

Чеpнiвеtlькoi
opгaнiзашii
Спiлкн. xyДolкникiв експoI{у€тЬ.
ся BистaBкa (xyдожttишi PaIян.
ськoi Бyкoвини>. Hа нiй пpeд.
стaвленo блпзько 80 твoрiв жи.
вoпIlсy' гpафiки, дeKoрaтI]в}lo.
lтpикЛaднoго [1истеlIтBa' скyль.
птypa' Cерeл aвтopiв _ вiдoмi

Т. Пoхoтплo, сt(yльптop н. лi.
сакoвсЬка та iяшi.
Експoзпцiю вiдкDпtae кнлпl
Il. Hiкyлiноi <Бук6винcькiхе.
лoдii>. Тpи жiночi постатi
з
'rсхpаво . пepвoппип стpiпкамл
в смoляtloxy вoлoссi fiа дзBiп.
кory зелеDo}iy тлi нaвe сишвo.
лiзyють сoбoю пo.tyття щаgгя,
мflpy тa paдiсть llа 3емлi.
Чаpiвнy
кpacу тa щедpiстЬ
Бyкoвнняoстriвy€ заслyженнй
дiяs яtlстецтв Укpаiнв l. jvl. Бe.
клeмiцlева. МайЬeр
ствopю€
peалiствuвнfi xyлoiкяiй oбpаз
гIрнpoдП в е'(спРeсивнiй кoльo.
рoвiй гaхi пейзa)кiв.
Увaгу вiдвiдyва.liв пpявеpтa.
rrаfiстpн:зaслyжениfiдiяч инс.
теrtтв УPCP
I' Бeклeмiшeвa. ють )кllвoпI'свi пoлoтвa xvдoж.
Е. ЕIейман,
o. Kвселппя,
Н. Нi. ницi Е. ,Ц. Hейман.
кyлiна,o. Фpашuyз,
K. Гpе6iн. Як зaвж,Цн, з велпкпн iвте,
lloлoтна
ornяда€ ш o
Dесoм
urнк. Пpедстaвилн свoi твopп o.
Кнсeлнцi.
i мoлoдi xyдo)кнвlti
Л. Шеб.
Cьoгoднiшвя вяставка пiкава
i lrttlрoкoю yqастю в нifi нoлo.
ряt{ова' B' Бoйко, Л. Pевyuь.
лllx хyдo}хнЕць' що пpо6ytoть
ка, М. eлiсeева, o. Чopпoгyз,

своi еяля в piзяпх '.(авPах тe
технiхах..У Bалентини Пpo-

скorпoвoвавi E х'вPoвi сцes.
ua тcuа граri' збoPУ !РoхlD'
_ тьвo)к ху.
кЕ. }t. € J tiс€ € в а
пoе:;i ?8 EPасп Еp'd D lorl
кoпeliкo
пoкaзавi
жllвolttiс'
ак.
дo'кнllк . пpltклaдЕЕк' 8лe т)rт
Увiнтyе в'стажу rе''хвl
п.
ваpeлi. кеР8мiка. Cepeл жввo.
пoказye жнвoпиcний твip <Aвllнснllх твopiB _ пейзaжi, gа.
топopтpет>. Kpуппвx плaЕoE лин oлевп Чopвогyз <Квiтrr rс.
вoлDцii>. Яx i псперлшi
ii
тюpi,opт. I{iкавий, пpoйttятtй зoбрaх{евo oбличчя xoЛoдoi
твopп, вiя впкoпaвн* в ppшifi
l{'якнтr|свiтлoм uiськнй пейзаж ;кiнкп, кoтщ нat|е вннвк8e
з
тeхEiцi oб'ешпoi впIItEвIt. вся
<CoняqЕиf, дeнЬ>'
сpiблястo . бiлoгo
зtr'toвoпo
плoщtЕа кплнxa запoBвeва irФ.
Пpнвеpтас yвaгy i кеpамiка пeйзахсy.3а сipпапхoм пам'я.
вoяпш opеoлor сoЕtl'l - rвiт.
Пpокопeнко._невeлнкiоднo. а6о тi д}'тяsа фiгyрa t сaЕка}lt,
кв, в Ценщi кoтporro сеpGд rс.
лвoфiгypнi roнoхpovнi кoмпo. poзииTi, затягнутi тyraнor. 6iдi
Еo . 'rсPвoв'!
стpitloi tпвPie
зншii, ввкoнaнi в теpакoтi.
Деpевa.
чepвoЕо - бiлnfi юлyб з га.пр.
B екопoзнцii бачнмo iнrпi кe.
Hа впставцl ппrалo твopiв хoЬ квiтiв. УpoппстЬ,
Фтtlliс.
pамilнi poбoтtr. Це блюдa та
хyдo}кЕrrць . пpнклaднякiв, зo.
твчЕo т'. РaдiсEo звyчEть тcrа
дрiбна
пл8ст!lка K. Гpeбiн. кpeнa' .ткa.ль: дeкopатrrвнi сФ.
pевoлюllll' т€ м a щасг't l liPу.
шtкк. BпёDше лoказанo блюдo всткн ,ll1.МiпIiнoi.' тeматпчЬi
Bвстaвта пpввеpтae уlrrт
|
<Мiстo>_ oб,емне зo6paжeння квлиr.tи Л' Kopoльшoi, казкo.
харaj(теPПoi.
вo . пa;эiвний квлвrr 3. .Ц,авп. вс:eяяe вадip па rafi6yтrl sу.
для Чepнiвriiв вy.
зькol
вyлl{цl
свoс.
дcнкo' чoрllo.сipвй_ o. Фpaн.
з гаpнIlмЕ
стPid 3 цiкaвrrr podofаlrй t'.
plднн!rп силrlетаlt{}l бyлинкiв
i
шуз <Пpoлай милнй спвi биc.
II'l{х xl.Дo'(ЕЕltь.
piзвоманiтних зa фopмoю св.
к я ) , щ o в и к o н а п п йв п а ц i o п а т..tlутA€ B ^t
нix дахiв. П.lд'oбaютьcя
льпиx yкpаiнськпх т?адяцiях.
гля.
ArGтeцт3o3шa.ёllt.
д lаt{ i.пеpев'янi
с y в е н i p в }1oлoда. але вжe вiдoi,lа ткaля
Ha фoтo: рпpoдyкuiя repтr.
o. Чopнoгyз: oдягнyтi в нaцio.
T. Пoкoтнлo DадYе tlас гoбе'e.
gaльIri кoстЮмш з кoлЬoрoв}rx
нtr I. БеклемiшевoТ сoсiньr.
пoм <Хлiб>. B сiлaл'нifi pyнвiй
вoBнянIlх tlllтoк фiгypкп,
технitri гобеленy влaло внpiше.
яii
Фoтopэпpqдrкфs в. кoп€ в A.

