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Ж
итомирський митець Микола Максименко давно 

завоював почесне місце в мистецькому середо-

вищі, звітуючи новими виставками і творами. 

Одна з його експозицій була представлена серед 

осінніх виставок Музею. Представленням своїх творів Микола 

Максименко підтримує статус Народного художника України, 

лауреата державної премії України ім. Т.Г. Шевченка. 

Поетизація навколишнього світу, рідної землі – характерна 

риса творчості художника – вона приваблює поціновувачів як 

Украї ни, так і закордону, нещодавно були представлені твори 

київських художників Олексія Жовтоногова та Марії Лашкевич. 

Творче подружжя створило в музейному просторі осередок 

енергетично насичений, просякнутий внутрішнім змістом – 

з одного боку заспокійливої гармонії південного краю, запаль-

ним темпераментом та гарячою колористикою – з іншого. Олек-

сій працює в техніці масляної пастелі і в узагальнених образах 

досягає надзвичайної виразності і драматургії. Марія – за фахом 

художник-реставратор, викладач рисунку і живопису, має від-

знаки за роботу в кіно. Лаконічна живописна мова її робіт ство-

рює на полотні поетичний флер інтригуючої недомовленості...

Надзвичайно цікавою була музейна пост-пленерна виставка 

«Плотинне Літо». Чотири групи художників з різних міст України 

працювали по два тижні в одному з найкращих куточків Криму. 

Оточуюча природа та чисельні поїздки вражали, а атмосфе-

ра дружнього і професійного спілкування надихали на творчу 

працю. Роботи, що були представлені у трьох залах, попо-

внили музейні фонди. З радістю представляємо художників, 

що сповідують різні мистецькі погляди, але в тому різноманітті 

надзвичайно цікаво і пересічному, і професійному глядачу. 

Серед усіх експозицій цікавою і яскравою була вистав-

ка Володимира Домчука «Chartreuse: 7 Stars - All Inclusive». 

Серія «Chartreuse...» – це новий погляд, зосереджений на 

творчому просторі, який за останні декілька сторіч не зазнав 

кардинальних змін. Ця серія робіт спрямована на вирішення 

проблеми досягнення балансу між існуванням суспільства 

споживання та прагненням людиною духовної цілісності. На ви-

ставці було презентовано останні твори серії «Шартреза: 

7 зірок – все включено», на які автора надихнула краса та ве-

личний віковий спокій монастиря Шартрез на півдні Франції.

Підготувала Алєксєєва Ірина, 

мистецтвознавець МСМУ

Із серії виставки Володимира Домчука
«Chartreuse: 7 Stars – All Inclusive»
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