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ВЕРНІСАЖ
  Ярослав Миськів

10 вересня в Інформаційно-освітньому центрі (ІОЦ) “Ро-
сійський музей: віртуальний філіал” відбулося відкриття чер-
гової персональної виставки. Гостям представлена творчість 
майстра, який звичайною лінією оживляє на аркуші світ обра-
зів минулого, сучасного і навіть, здається, вільно подорожує в 
майбутнє. Але це таємниця, прихована за витонченим словом 
“графіка” і копіткою, вдумливою працею художника.

Графіка — мистецтво тихе. У нього складний і різноманіт-
ний технічний арсенал, але виражальних засобів небагато — 
лінія та штрих. Можливо тому з часом художник, що працює 
в цій царині мистецтва, шукає світлотіньові відтінки, вводить 
колір. Я. Миськів почав з найскладнішої графічної техніки 
— офорта. Ця сміливість художника визначена навчанням у 
Львові, одному з найгарніших і найбільш “графічних” міст сві-
ту, це навчання виховало смак, налаштувало око.

Переїзд до Криму наповнив митця новими враженнями. 
Він виразив їх у графічних серіях, присвячених Херсонесу, 
історії Тавриди. Частина цих робіт представлена на виставці 
(“На давній землі”, 1983, офорт; “Пізня осінь”, 1980, офорт, 
акватинта; “Берег Херсонеса”, 1981, офорт). Вони складні за 
композицією та змістом, не даремно мову цього періоду твор-
чості художника назвали “романтично-сюрреалістичною”.

Автор сміливо протиставляє природу та створене люди-
ною, причому артефакти виглядають у нього більш живими. 
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Передається це грою розмірів і планів. “Велике бачиться на 
віддалі”, — писав C. Єсєнін. І художник часто найважливіше 
вводить углиб зображення.

Від кінця 1980-х років Я.Миськів захоплюється меццо-
тинто. Дивовижні ракурси знайомих куточків знаходить ми-
тець. І вони постають як щось усезагальне, вічне. Тому не треба 
шукати в Ярослава Михайловича точної топографії місця, його 
реалістичного відтворення, — воно завжди поетизоване. Його 
герої  — не лише природа й пам’ятки культури, але й люди. Пере-
дусім — жінка в усій своїй красі й загадковості. Світлом ліпить 
він оголене тіло, показане чисто, майже благоговійно (“Літня 
ніч”, 1990, меццо-тинто; “Біля вікна”, 1992, меццо-тинто). 
Роботи митця не лише ідеально технічно виконані. Вони цікаві 
й за композицією. Такими є “Осінні квіти” (1979, офорт, ак-
ватинта), “Натюрморт з маскою” (1988, меццо-тинто). Одна 
з робіт має і мистецьке, і історичне значення. На ній представ-
лений Володимирський собор у Херсонесі таким, як він вигля-
дяв до відновлення (“Володимирський собор”, 1991, офорт).

Останнім часом художник звернувся до однієї з най-
непередбачуваніших графічних технік — монотипії. Вона, 
як жодна інша, відповідає поетичному настою душі май-
стра, прагненню до відтворення, перш за все, настрою, ста-
ну. У монотипіях на грані реальності та абстракції відтворе-
но відчуття морської стихії (“Морський пейзаж”, 2000).

На виставці представлені 26 графічних робіт і одна скуль-
птура. Усі вони пов’язані з античністю, Херсонесом, морем біля 
нього. Такий вибір “моделі”, ідеї, мотиву не випадковий. Жит-
тя уродженця Тернопільської області, випускника Львівського 
державного інституту прикладного і декоративного мистецтва 
від 1977 р. пов’язана із Севастополем, з унікальною історією 
цієї “побережної” землі, з легендами, як і його громадська, пе-
дагогічна діяльність. Я. Миськів — член Національної спілки 
художників України, заступник голови Севастопольської ор-
ганізації Національної спілки художників України з роботи з 
молоддю (1994-2006). 2000 р. отримав звання заслуженого 
художника Криму. Від 2001 р. викладає на факультеті Львів-
ської національної академії мистецтв у Севастополі, доцент, 
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завідувач кафедри дизайну. 2003 р. нагороджений Почесною 
грамотою Верховної Ради України, 2006 р. — Почесним ди-
пломом Президії Академії мистецтв України. 

Ярослав Миськів — учасник багатьох всеукраїнських і 
зарубіжних виставок. Його твори зберігаються у музеях Се-
вастополя, Києва, Тернополя, Львова, галереях і приватних 
колекціях Німеччини, США, Канади, Італії, Франції, Ве-
ликобританії, Фінляндії.  Тепер з творчістю майстра можна 
познайомитися і на аналізованій виставці. Першими її гля-

дачами стали студенти. Уже стало традицією, коли по одно-
му або групами заходять подивитися як монтують експо-
зиції, відзначити для себе незвиклий художній прийом або 
просто за натхненням на початку дня, перед заняттями, на 
перервах. Зацікавленість виставкою з боку професорсько-
викладацького складу та студентів відзначила у вітальному 
слові на відкриття і заступник директора з навчальної та ви-
ховної роботи Севастопольської філії Саратовського дер-
жавного соціально-економічного університету В. Романова.

Митця прийшли привітати і численні друзі, колеги-
художники, працівники Управління культури і туризму Севас-
топольської держадміністрації, педагоги і студенти факультету 
ЛНАМ у Севастополі, шанувальники таланту. 

Високий рівень графічної майстерності, виразність його об-
разів при лаконічності технічних засобів і вишуканість компо-

Наяди Херсонес
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зиції підкреслив народний художник України, президент Наці-
ональної академії мистецтв, ректор Національної академії мис-
тецтва та архітектури, графік А. Чебикін. Він також висловив 
сподівання, що незабаром персональну виставку “українського 
Дюрера” зможуть побачити і київські глядачі.

Побажаємо авторові виставки “Херсонес”, майстру друко-
ваної графіки наступних творчих успіхів у цьому аристократич-
ному,  витонченому виді образотворчого мистецтва  — графіка.

Тетяна САЙГУШКІНА

Ірина Грицюк
Емоційно-піднесений стиль викладу моїх думок під час від-

криття виставки (19 серпня, вул. Руська, 10 — Ред.) поступа-
ється іншому жанру фахової аналітики Твого творчого й науко-
вого доробку. Наголошую на синкретизмі цих взаємозумовле-
них рис твоєї індивідуальності, оскільки вони дають відчуття 
стилю мислення і методу, вже згодом яскраво вираженого у 
творчих “продуктах”. 

Першою моєю тезою повинна стати органіка життя – у 
мистецтві, яка вже стала ствердженим фактом, а отже, інстру-
ментарієм “творчих посилів і мотивацій”, які визначають Твоє 
діяльнісне поле. Захоплення народним мистецтвом, його ду-
ховною, етичною та естетичною природою, глибина розуміння 
генетики традиційності, професійний інтерес до Савини Сидо-
рович як проникливого інтерпретатора народної творчості ор-
ганічно переадресовується сукупним практичним завданням на 
широкому фронті функціональних предметів творчості. Рока-
ми вироблена спостережливість над семантикою декорування 
та нюансами технології та конструювання традиційного одягу 
знайшла вияв у ексклюзивних авторських  розробках, які не 
лише мають сучасний і цілісний образ, але й є вже визнаними 
щодо авторства. На сьогодні Ірина Грицюк має свою унікальну 
філософію проектної творчості, яка органічно передається но-
вим поколінням художників – студентам ЛНАМ. 

Нових творчих злетів та особистого щастя бажаю — 
Роман ЯЦІВ
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