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   Чесно кажучи, я ніколи раніше не відвідувала Національний художній 

музей України, хоч і живу неподалік. Чомусь я завжди проходила повз нього 

і думала: «О, ніколи тут не була, потрібно  обов’язково сходити». Але завжди 

не вистачало часу та, напевно, бажання. Тому до музею я йшла із певною 

зацікавленістю, але трохи розчарувалась, бо очікувала більшого. В 

порівнянні із Руським музеєм у Санкт-Петербурзі, це як небо і земля.  

   Я не фанатка іконопису, портретів та картин на історичну тематику, тому 

декілька залів залишили мене байдужою. Мене не вразило нічого з 

представленого у залах Стародавнього мистецтва, окрім прекрасної техніки 

та самовіддачі тогочасних художників, чого, на жаль, бракує деяким 

сучасникам.  

   Гарні спогади навіяла робота Василя Штенберга «Садиба Г.С.Тарнавського 

в Качанівці» (1837р.). Я не раз була там і, на мою думку, художник дійсно 

передав атмосферу цього місця. На мить мені здалось, ніби я дихаю свіжим 

повітрям, сидячи на березі озера, та дивлюсь на цю красу власними очима. 

  

«Садиба Г.С.Тарнавського у Качанівці» 

   Сподобався «Міський пейзаж» Абрама Маневича (1914р.).  Ніколи раніше 

не бачила роботи цього художника у реальному житті, тільки на картинках у 

журналах та інтернеті. Прекрасна гра зі світлом, поєднання яскравих 



кольорів та вміння емоційно збагатити картину – це те що митцю безумовно 

вдається зробити. 

 «Міський пейзаж» 

 

  На жаль, не багато картин з представлених у музеї припали мені до душі, 

але ще хотілось би відмітити такі чудові роботи, як «Золота Осінь» Миколи 

Бурачека (1916р.) та «На морі» Миколи Глущенка (1970р.). Я вважаю, що у 

таких полотен є душа, вони випромінюють якусь енергію, від них важко 

відірвати погляд. І мені б набагато більше сподобалось у цьому музеї, якщо 

було б багато таких картин. А так, на жаль, не можу сказати, що хотіла би 

відвідати це місце ще раз. 

 «Золота осінь» 



 «На морі» 


