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 Під час відвідування виставки у Національному художньому музеї України 

мою увагу привернули багато картин, але опишу свої враження про декілька з 
них. Звісно, неможливо не звернути увагу на роботу художника Петра 

Холодного, яка називається «Казка про дівчину та паву».  

 
Мені сподобалась кольорова гама картини та якась неймовірна легкість, 

чарівність. Пава на полотні повстала у всій красі – з відкритим величезним 

хвостом, що вражає. На жаль, змісту казки я не знаю, хоча після перегляду 

картини кортіло дізнатися. Аби втамувати це бажання, залишається лише самій 

вигадати сюжет. 
Звернула увагу і на роботи сучасного українського художника Анатолія 

Мельника. У музеї були представлені картини циклу «Чотири погляди поза 

часом. Мамайчуки». Ці картини вражають своєю незвичайністю. «Герої картин 

Мамайчуки – це сьогоднішні українці, нащадки відомого козака Мамая; без 
прикрас, як їх відчуває автор. Вони постали перед потужними соціальними 

проблемами та деформаціями. Але незважаючи ні на що, Мамайчуки не 

втрачають любові до життя. Це іронія до певних типажів українців та 

суспільних ситуацій, в які вони потрапляють. Але мені здається, я маю на неї 
право як українець та як громадянин. Врешті-решт, питання корупції, 
нещирості, зради, життя не за законом є вічними та властиві усім суспільствам в 

усі часи», - каже про свої картини сам автор, Анатолій Мельник. Досить цікаво 

він малює пейзажі пір року в абстрактному стилі. 

                                    
 

Також сподобалась картина Миколи Івасюка «В’їзд Богдана 

Хмельницького до Києва 1649 року». Вона вразила мене, по-перше, своїми 



розмірами (я також дізналася, що автор творив її два десятиліття), по-друге 

історичною правдивістю. На мою думку, на цій картині добре відчувається 

атмосфера, що царила  в момент в’їзду гетьмана, добре намальовані обличчя 

людей, вдало підібрані кольори. 

                        
В музеї діяла виставка «Нормандія в живописі» , де було представлено 

120 картин з чудовими краєвидами, передусім морськими. Мені сподобалась 

картина Гюстава Курбе «Марина. Буря на морі». 

              
Його полотно нагадує роботи не менш відомого Івана Айвазовського, 

який полюбляв змальовувати чорноморські бурі, кораблі, що намагаються 

долати опір хвиль. На картині Гюстав Курбе добре змалював неспокійне море, 

добре підібрав кольори, які передають ту сірість, похмурість, що зазвичай панує 

у такому морі. Здається, що море проковтне той корабль, що намагається 

боротися зі стихією.  

Не залишилась без вражень після відвідування виставки сучасного 

мистецтва ART KYIV contemporary в «Мистецькому Арсеналі». Мені 
сподобалась оригінальність, яскравість робіт, а на деякі з них я звернула 

особливу увагу. Сучасне мистецтво вражає, його тяжко зрозуміти, а може і не 



треба, але, безперечно, емоції виникнуть. Були і роботи, що вразили негативно. 

Наприклад, зображення незрозумілої істоти з чоловіком що висить догори 

ногами та ще й дивні строки на картині. Тут її немає з моральних міркувань =) 

 Зацікавила робота Вадима Грінберга «Подвійний удар» з братами Кличко. 

   
На мою, думку автор оригінально показав силу та мужність братів, яким 

тісно бути у якихось рамках і їх ніщо не обмежить в досягненні їхніх цілей. Біля 

цієї роботи було, як і очікувалось, багато бажаючих сфотографуватись.  

Мене здивував також ведмідь, що прогулюється перед церквою і я 

вирішила «потримати» цю тварину на руці. На жаль, назви та автора картини я 

не запам’ятала.       

     

                    
Зачарували мене роботи Рассела Янга, що являють собою трафаретний 

друк з діамантовим напиленням, особливо його блискуча (в прямому значенні 
цього слова) Мерилін Монро. Як кажуть, найкращі друзі дівчини – бриліанти =) 

А така жінка як Мерилін буде сяяти завжди. 



                           
Ще мені запамятався незвичайний світильник, зроблений у формі жука. 

Дуже оригінально! Я б собі такий купила, але боюся, що коштує він недешево. 

                             
Я вважаю, що провела час не даремно, сходивши на ці виставки, бо в мене 

залишилось багато вражень .                                           


