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Активного розвитку
українське мистецтво
набуло в Канаді. Як
відомо, еміграція
українців до Канади має
глибоке коріння, яке бере
початок ще з 19 століття, і
на сьогодні налічує п’ять
хвиль.



 
Упродовж XX ст. українська
діаспора створювала власне та
примножувала
традиційне українське мистецтво.
Щоправда, досягнення української
діаспори в
Канаді є недостатньо відомими в
українському науковому дискурсі.
Імена цих
людей поповнили скарбницю
духовних цінностей україно-
канадського культурного
світу, до цих імен належить і Галина
Новаківськаю.



У своєму мистецтві 
 вона зберегла найкращі традиції
українських та європейських шкіл,
дотримувалась академізм у
мистецтві, вносила
фольклоризм та етнічні мотиви, що
відобразилось у  побудові рисунку,
композиції та локальних
кольорах.



Досліджуючи роль художниці в
громадському та культурному
житті Канади, варто відмітити
її діяльність у таких
організаціях, як : Українська
Спілка Образотворчих Митців
(УСОМ), Канадсько-українська
мистецька фундація, як
Альбертська рада українського
мистецтва, що відповідно
потребує детального
наукового дослідження.



За часи Незалежності України,
особливао у останнє
десятиліття спостерігається активне
зацікавлення розвитком українського
образотворчого мистецтва  української
діаспори, а також творчістю окремих
українських художників. Здобутки
талановитих українців, зокрема й
представників нашої діаспори,
потрапляють у
коло інтереси багатьох науковців:
Галини Новоженець, Галини
Стельмащук, Романа
Яціва, Христини Береговської,
Олександра Федорчука та інших. 
Нинішній мистецький простір активно
збагачується новими відомостями із
творчих біографій раніше маловідомих,
або
забутих в Україні україно-канадських
художників.



Відтак,
актуальність магістерської роботи полягає у
ґрунтовному вивченні  творчості
Галини Новаківської, яка недостатньо вивчена,
більше того, ні в канадській ні в
українській літературі ми не знайдемо повного
дослідження її мистецтва. 
 Важливим для нашої
наукової роботи є відкрити маловідоме ім’я Галини
Новаківської в
українському  мистецьконауковому дискурі,
доповнивши розмаїту мозаїку українського
мистецтва ХХ ст. 
  Отож,
першочерговим завданням дослідження є
проаналізувати малярську, іконописну та
ілюстративну творчість Галини Новаківської, що
формувала свій талант і творила
у різних мистецьких середовищах
(українському,європейському та  канадському),
також брала активну участь у
формуванні громадсько-культурного життя
української діаспори в Канаді.   Усе це вказує на
потребу популяризації
наукових досліджень, що дозволить комплексно
висвітлити головні аспекти цієї
теми. Наше дослідження буде першою спробою
мистецтвознавчого аналізу малярської
творчості Галини Новаківської.



Метою магістерської роботи є комплексне дослідження життя та
творчості мисткині Галини Новаківської.
Для досягнення поставленої мети сформульовані такі завдання:
•         
Проаналізувати
джерельну базу та літературу, про життя та творчість Галини Новаківської.
•         
З’ясувати витоки та
джерела формування творчої особистості Галини Новаківської;
•         
розглянути та
проаналізувати роль соціокультурного середовища Перемишля, Львова та Івано-
Франківська у розвитку мистецько-практичних та естетичних поглядів Галини
Новаківської;
•         
проаналізувати
Західноєвропейський та канадський вектор творчих пошуків художниці (Краків,
Відень, Мюнхен, Торонто);
•         
розкрити специфіку
мистецької творчості Галини Новаківської; 
•         
розглянути канадське
культурно-мистецьке середовище та його вплив на творчість мисткині;
•         
визначити жанрову та
ідейно-тематичну специфіку образотворчого мистецтва Галини Новаківської;
•         
проаналізувати
живопис, книжкові ілюстрації, та іконопис художниці;
•         
укласти повний перелік
художніх виставок мисткині;
•         
зібрати та
проаналізувати спогади очевидців про Галину Новаківську.



Об’єкт дослідження: життя і  
творчість Галини Новаківської(1923-
2018 р.р.).
 
Предмет дослідження: 
різновидність жанру, особливість
творчого методу мисткині.
 
Територіальні
межі дослідження - Україна,
Європа(Перемишель, Краків, Відень,
Мюнхен), Канада.
 
Хронологічні
межі дослідження – роки життя
художниці 1923-2018 р.р..



Наукова новизна одержаних
результатів
полягає в тому, що вперше:
комплексно досліджено проблеми
творчості Галини
Новоківської в контексті мистецької
діаспори Канади; зібрано,
проаналізовано та
систематизовано значний обсяг
фактологічного матеріалу, який
охоплює непростий
і суперечливий період історії
українського мистецтва; мистецтво
художниці
розглядається в контексті
актуальних історико-культурних і
соціально-політичних
процесів. Висновки, отримані в
процесі роботи, дають змогу
збагатити наукову
базу історії вітчизняного мистецтва вцілому. 



Практичне
значення роботи визначає
можливість
використання її теоретичних
положень і основних висновків у
процесі наступних
досліджень українського
мистецтва Канали від останньої
третини ХХ ст. до
сьогодення, зокрема поглибленого
вивчення творчого доробку
художниці Галини
Новаківської. Матеріали
дослідження можуть бути
використані для формування
лекційного матеріалу в навчальних
курсах історії мистецтва діаспори
та історії
українського мистецтва  та
концептуальних
проблем мистецтва ХХ — ХХІ ст.



 Структура
дипломної роботи. Мета і
завдання
обумовили структуру дипломної
 роботи, яка
складається із вступу, трьох
розділів, висновків, списку
використаної літератури.
Основний текст викладено на
50 сторінках, доповнено
зібраними спогадами
очевидців про мисткиню,
інтерв’ю з Галиною
Новаківською та 87
ілюстраціями.



Отож, здійснивши історіографічний огляд
і аналіз
джерельної бази, методика дослідження
було зясовано, що для України і Канади,
–
як підкреслюють важливим є вивчення
життєвого шляху і творчих здобутків
видатних представників української
нації, яких доля занесла за океан і де
вони,
попри непрості умови життя в
чужоземному середовищі та
асиміляційний контекст,
змогли не лише зберегти, а й
примножити свої культурницькі та
мистецькі
надбання, не відрікаючись при цьому від
свого українського коріння.



Серед головних
витоки та джерела формування творчої
особистості Галини Новаківськоії слід
виділити її грунтовну освіту, яку вона
здобула в академії у Кракові, Відні та
Мюнхені.  Важливу роль у її творчості
відігрло мистецьке середовища Львова
та Івано Франківська. Саме у цих містах
вона розпочинала свою карєру
театрального декоратора, на жаль
працювати далі у
цій професії не було можливостей, адже
після еміграції до Канади, художниця не
мала ні фізичної ні фінансової змоги
створювати декорації, проте потяг до
монументальності відображається у її
творчості.



Критики, свої і чужі, в загальному
прихильно оцінюють твори
художниці, підкреслюючи її сильний,
навіть мужеський, мазок пензля.
Картини
Новаківської сповнені динаміки,
стремлінням до простору. Можна
стверджувати, що
саме її театральне минуле дало
підставудля 
цього розмаху. І декорації, і картини
Галини Новаківської важко віднести
до одного мистецького стилю. Її
поривчастий та динамісний творчий дух
не дає
себе помістити у яких- небудь рамках,
або ж напрямків, чи завченого способу, а
авторка
завжди шукала можливості для
експериментування.



Малярство Галини Новаківської це
безперечно мова сучасного
митця, що грунтовно пізнавши традиції і
модерні прийоми в мистецтві, вміла їх
поєднати
в одній картині та створивши їх через
призму свого таланту, та надала їм
оригінального обличчя. Галина
Новаківська створила виразний і
витончений стиль,
взявши уроки з минулого і
пристосувавши їх до своєї унікальної і
сучасної
чутливості. Результатом є особисте
художнє бачення,
яке збагачується як українським, так і
канадським походженням. Це бачення,
яке
прагне піднятися над хаосом цього
століття, щоб створити уявний,
внутрішній
світ гармонії і миру.



Дякую за увагу!


