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Урочисте відкриття художньо-документальної виставки
«Інша Тетяна Яблонська… (за документами Національного архівного
фонду України)»
Презентація пам’ятної монети, випущеної
Національним банком України до 100-річчя від дня народження
видатної української художниці Т.Н.Яблонської
Показ кінодокументів до ювілею
із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України
ім. Г.С. Пшеничного
1 березня – 1 квітня 2017 р.
У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України
1 березня 2017 року о 17.00 відбудеться відкриття художньо-документальної
виставки «Інша Тетяна Яблонська… (за документами Національного архівного
фонду України)», присвяченої 100-річчю від дня народження видатної української
художниці Тетяни Яблонської.
Вперше у стінах ЦДАМЛМ України буде репрезентована колекція графічних
робіт художниці; живописні твори, начерки, світлини, екслібриси Н. М. Денисової,
М. Є. Котляревської, В. І. Лопати тощо із особових фондів як Т. Яблонської, так й
інших видатних діячів українського мистецтва: художників В. Г. Литвиненка,
Б. М. Піаніди, С. Ф. Шишка, В. Ф. Голованова, М. Є. Котляревської, Ю. О. Івакіна,
мистецтвознавців Л. В. Владича (Ройзенберга), І. Карклині та ін.
Окрасою виставки стануть документи з родинного архіву Т. Н. Яблонської,
надані для експонування її дочкою, відомою українською художницею Гаяне Атаян.
Під час відкриття виставки відбудеться знакова подія – презентація пам’ятної
монети, випущеної Національним банком України до 100-річчя від дня народження
Т.Н.Яблонської, яку представить заступник начальника відділу нумізматичної
продукції та маркетингу Департаменту грошового обігу Національного банку України
Вікторія Сузанська.
У рамках заходу відбудеться показ кінодокументів наданих Центральним
державним кінфофотофоноархвом України ім. Г.С. Пшеничного.
В урочистому відкритті виставки візьмуть участь директор ЦДАМЛМ України
Олена Чижова, донька Т. Яблонської, відома українська художниця Гаяне Атаян,
голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова; заступник начальника
відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту грошового обігу
Національного банку України Вікторія Сузанська; генеральний директор
Національного художнього музею України Юлія Литвинець; ректор НАОМА,

академік, Президент Академії мистецтв України, професор, лауреат Національної
премії України імені Шевченка, член НСХУ, народний художник України Андрій
Чебикін; проректор з наукової роботи НАОМА, художник-живописець, кандидат
мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки художників України Остап
Ковальчук; академік Національної академії мистецтв України, доктор
мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, член НСПХ,
завідувач кафедри теорії та історії мистецтв Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури, головний вчений секретар Національної Академії мистецтв
України Михайло Криволапов; член-кореспондент Академії мистецтв України, член
НСХУ, заслужений діяч мистецтв України, професор Віра Баринова-Кулеба;
живописець, громадський діяч, член Національної спілки художників України, членкореспондент Національної академії мистецтв України Тіберій Сільваші; член НСХУ,
Народний художник України, професор, академік Академії мистецтв України Василь
Гурін; дослідники творчості мисткині, представники центральних державних архівів,
спілок та творчої інтелігенції. До участі у відкритті запрошено представників
Державної архівної служби України, Національної спілки художників України,
Національної академії мистецтв України, архівних та музейних установ, художників,
представників творчої інтелігенції, та усіх поціновувачів українського мистецтва.
Олена Чижова, директор ЦДАМЛМ України: «Приємно, що 2017 рік у
мистецьких колах розпочався із цілої низки заходів, присвячених сотій річниці від
дня народження видатної української художниці Тетяни Нилівни Яблонської.
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України долучається до
ювілейних заходів і вперше представить широкому загалу колекцію графічних робіт
Тетяни Нилівни Яблонської, які вона власноруч передала до нашого архіву-музею у
1979 році. Знаково, що саме у перший день весни ми згадуємо цю талановиту
художницю, непересічну особистість, чарівну жінку, якій доля подарувала непросте,
але таке насичене і яскраве життя».
Вікторія Сузанська, заступник начальника відділу відділу нумізматичної
продукції та маркетингу Департаменту грошового обігу Національного банку
України: «Національний банк України днями увів в обіг пам’ятну монету «Тетяна
Яблонська». Створюючи свої пам’ятні монети, Національний банк намагається
віддати своєрідну шану українцям, твори яких збагачують вітчизняну та світову
культуру, тож ми присвятили цю монету прекрасній жінці, митцю та художниці –
Тетяні Яблонській. ЇЇ ім’я по праву вважається своєрідним символом українського
образотворчого мистецтва. Творчість цієї народній художниці України є яскравою
сторінкою в історії нашого рідного мистецтва, а її картини вирізняються багатим і
вишуканим колоритом».
Алевтина Сукало, упорядник експозиції: «ЦДАМЛМ України представляє
художньо-документальну виставку під назвою «Інша Тетяна Яблонська…» (з фондів
ЦДАМЛМ України), де крім живописних робіт Т. Яблонської в експозиції будуть
представлені живописні роботи, начерки, світлини, які дозволяють засвідчити
наскільки різноплановою і багатогранною особистістю була Тетяна Нилівна
Яблонська».
Вхід вільний
Адреса ЦДАМЛМ України:
вул. Володимирська,
«Софія Київська» (центральний вхід).
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