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НАТХНЕНІ БАТЬКІВЩИНОЮ: 

творчість українських митців за кордоном 
 

7 жовтня 2016 р. о 14-00 у Київському міському будинку учителя (м. Київ, 

вул. Володимирська, 57) відкриється документальна виставка, підготовлена Центральним 

державним архівом зарубіжної україніки за участю кафедри історії мистецтв, кафедри 

архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «НАТХНЕНІ БАТЬКІВЩИНОЮ: 

творчість українських митців за кордоном». 

На виставці експонуються документи за період з 20-х рр. ХХ ст. до поч. ХХІ ст., що 

представляють творчість українських художників за кордоном як складову українського 

мистецтва загалом, їх внесок у збереження національних традицій і світоглядних орієнтирів 

свого народу у часи тотального нищення української культури радянською владою. 

Відвідувачі виставки отримають унікальну можливість ознайомитися з документами, що 

висвітлюють творчий шлях більше 30-ти українських митців, які проживали в Польщі, 

Чехословаччині, Франції, Німеччині, США, Канаді, Венесуелі та інших країнах світу. Архівні 

документи розповідають про мистецьку діяльність цілої плеяди художників – Петра 

Холодного (старшого), Олени Кульчицької, Роберта Лісовського, Миколи Бутовича, Петра 

Холодного (молодшого), Петра Андрусіва, Людмили Морозової, Галини Мазепи, Якова 

Гніздовського та ін. 

На особливу увагу заслуговує комплекс документів про творчі пошуки художників 

родини Кричевських, що є новим надходженням до ЦДАЗУ та експонується вперше. Це – 

каталоги, афіші виставок, запрошення, листівки із репродукціями, повідомлення у закордонних 

ЗМІ про Василя Григоровича Кричевського, Миколу Васильовича Кричевського, Василя 

Васильовича Кричевського та його доньку Катерину Кричевську-Росандіч. Гармонійним 

доповненням архівних документів стануть репродукції семи гравюр Миколи Кричевського, 

видані в Парижі у 1944 р. 

Документи виставки не лише висвітлюють творчий доробок української діаспори, 

а й розкривають силу мистецтва як засобу боротьби за визволення України. Зокрема, на 

виставці представлені ілюстрації з українського видання в Канаді «Новий Шлях», карикатури 

Едварда Козака та Віктора Цимбала, що висміюють радянську владу та засуджують її політику 

в Україні. 

Крім цього, виставковий проект інформує про діяльність українських культурних центрів 

за кордоном – Об’єднання митців українців в Америці, Українського Музею (США), Асоціації 

українських митців Канади, Канадсько-української мистецької фундації. 

Гості заходу отримають змогу переглянути виставку та прослухати екскурсію і фахові 

коментарі науковців. 
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