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     Український реконструкційний фонд – благодійна інституція, що створена і діє 
задля допомоги населенню країни в доланні багатосторонніх, негативних наслідків, 
викликаних зумисною війною росії проти України, вторгненням ворога на нашу 
землю, руйнацією міст та сіл, знищенням наших співгромадян. Україну прагне 
поглинути хижий, дикунський тероризм, тож цивілізований світ постав на захист 
життя, демократії, міжнародного права, права людини суверенної держави на вільний 
вибір свого шляху і долі.
     Проєкт «Україна – від війни до миру», що здійснюється Фондом спільно 
з художниками і скульпторами країни – це вияв громадської і мистецької рішучості 
її учасників затаврувати війну і насильство, показавши світу жахіття вторгнення, 
незмірну ступінь боротьби народу України проти поневолення, незламність 
її збройних сил і духу українства, нескореність нації перед смертельним викликом. 
Полотна експозиції знайомлять з реаліями життя в умовах війни. Кожна картина 
проєкту – художнє свідчення про світ, що опинився перед загрозою рукотворного 
Апокаліпсису, бо протистояння в Україні може стати прологом останнього герцю 
Добра і зла, Cвітла і темряви, Бога й диявола – за життя на Землі, існування планети.

U.S. Office
211 East 43rd Street
7th Floor
New York, NY 10017
United States 

Phone & Email
Tel: 800.721.0024
Tel: 646.979-9900
info@ukrainereconstructionfund.org
ukrainereconstructionfund.org

     Ukrainian Reconstruction Fund is a charitable institution established and aimed to help 
the citizens of the country in dealing with multiple negative consequences caused by the 
intentional Russian war against Ukraine, invasion of the enemy, destruction of cities and 
villages, and annihilation of our people. Predatory, barbaric terror aims to absorb Ukraine, 
so the civil world stood up to protect life, democracy, international law, and human rights 
of the sovereign country to choose freely their own path and destiny.
     The project “Ukraine – from war to peace”, implemented by the Fund jointly with 
Ukrainian painters and sculptors, is a manifestation of the public and artistic determination 
of its participants to stigmatize the war and violence by showing the world the horrors 
of the invasion, the immeasurable extent of the struggle of Ukrainians against subjugation, 
the resilience of its armed forces and the spirit of Ukraine, the perseverance of the nation 
facing a deadly challenge. The canvases presented at the exposition display the realities 
of life under the conditions of war. Each item of the project is an artistic testimony 
of the world facing the threat of a man-made Apocalypse, as the confrontation 
in Ukraine can become the prologue of the last battle between Good and evil, 
Light and darknes.

Pavlo Kostyuk
founder

With faith in the victory and reconstruction of Ukraine, 
let’s fight - we will win.  
Glory to Ukraine!



                                                            Богдан Кузів (1965)
     Живописець, графік. У 2012 році вступив до Національної Спілки Художників України. Закінчив 
художньо-графічний факультет Прикарпатського університету (Івано-Франківськ, 1994 р.; 
викладачі М.Канюс, М.Фіґоль). 1995 – 1999 рр. працював у Польщі, у 2001 році навчався і працював 
художником у Римі (Італія). Від 2004 року – учасник обласних, всеукраїнських, міжнародних 
мистецьких виставок. Мав персональні виставки в Афінах (Греція, 2012 р.), 
Івано-Франківську (2013 р.). Створює пейзажі, натюрморти, мореністику, портрети у стилі 
критичного реалізму. Деякі полотна зберігаються в  Музеї мистецтв Прикарпаття 
(Івано-Франківськ).
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                                                            Bogdan Kuziv (1965)
     Painter and graphic artist. Joined the National Union of Artists of Ukraine in 2012. Graduated from 
Graphic Art Department of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk, 1994; 
professors Mykola Kanius, Mykola Figol). Worked in Poland from 1995 to 1999. Studied and worked as an 
artist in Rome (Italy) in 2001. Has been participating in regional, national, and international art exhibitions 
since 2004. Had solo exhibitions in Athens (Greece, 2012), 
Ivano-Frankivsk (2013). Bogdan Kuziv creates landscapes, still life paintings, marine paintings, 
and portraits in the style of critical realism. Some canvases are stored in the Carpathian Art Museum 
(Ivano-Frankivsk).

Богдан Кузів 
«Літо 2023» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Bogdan Kuziv
«Summer 2023» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 
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3Богдан Кузів 
«Херсон -це Світ» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Bogdan Kuziv
«Kherson is the World» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
 

Богдан Кузів 
«Весна 2022», 
полотно, олія, 100х100 см.
 
Bogdan Kuziv
«Spring 2022», 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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                                                            Андрій Шабунін (1959)
     У 1982 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут. Працює в галузі живопису 
та графіки. У 1989 році вступив до Національної  Спілки Художників України. Учасник 
міжнародних, всеукраїнських та обласних мистецьких виставок з 1988 по 2017 рр. Також мав 
персональні виставки:  “Taller Galeri Fort”, ADOGI (Барселона, Іспанія, 1991 р.); Association Musee 
de I`Art Contemporain, Chamalieres (Клермон-Ферран, Франція, 1994 р.); Спілка художників 
(Івано-Франківськ, Україна, 1996 р.). Отримав численні нагороди, серед яких: медаль 
Міжнародного бієнале графіки (Лодзь, Польща,1989 р.); 2-й приз Міжнародної виставки мініатюр 
(Торонто, Канада, 1989 р.); спеціальний приз Міжнародного трієнале графіки (Бієлла, Італія,1990 
р.); почесна відзнака Міжнародного трієнале портрету (Радом, Польща,1990 р.); приз Міжнародної 
виставки графічної мініатюри Кадагуез (Барселона, Іспанія,1990 р.); приз Міжнародної виставка 
графічної мініатюри (Брістоль, Велика Британія, 1995 р.); приз Міжнародного бієнале «IBIZA-96» 
(Балеарські острови, Іспанія, 1996); медаль Міжнародного бієнале малих графічних форм 
та екслібрису (Острув Великопольський, Польща, 1995 та 1997 рр.); три призи Міжнародної 
виставка графічних мініатюр (Норуолк, Конектикут, США). Твори знаходяться у приватних  
колекціях України та закордоном. Заслужений художник України з 2017 року.
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                                                            Andriy Shabunin (1959)
     Graduated from Kharkiv art and industrial institute in 1982. Works in the field of painting and graphics. 
In 1989, joined the National Union of Artists of Ukraine.  Has been participating in international, national, 
and regional art exhibitions from 1988 to 2017. He also had personal exhibitions: “Taller Galeri Fort”, 
ADOGI (Barcelona, Spain, 1991); Association Musee de I`Art Contemporain, Chamalieres (Clermont-
Ferrand, France, 1994); Union of Artists (Ivano-Frankivsk, Ukraine, 1996). Andriy Shabunin received 
numerous awards, such as the medal of the International biennale of graphics (Lodz, Poland,1989); 
2nd prize of the International Exhibition of Miniatures (Toronto, Canada, 1989); special prize of the 
International Graphics Triennial (Biella, Italy, 1990); honorary award of the International Portrait Triennial 
(Radom, Poland, 1990); prize of the Cadaguez International Exhibition of Graphic Miniatures (Barcelona, 
Spain, 1990); prize of the International Exhibition of Graphic Miniatures (Bristol, Great Britain, 1995); 
prize of the International Biennale «IBIZA-96» (Balearic Islands, Spain, 1996); medal of the International 
Biennale of Small Graphic Forms and Exlibris (Ostrow Wielkopolski, Poland, 1995 and 1997); three prizes 
of the International Exhibition of Graphic Miniatures (Norwalk, Connecticut, USA). His works adorn the 
private collections in Ukraine and abroad. He was distinguished as the Honored Artist of Ukraine in 2017.

Андрій Шабунін 
«Шевченко» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Andriy Shabunin
«Shevchenko» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm
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Андрій Шабунін 
«Полковник» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Andriy Shabunin
«Colonel» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.

Андрій Шабунін 
«Варта» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Andriy Shabunin
«Guard»  2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.



12

                                                             Орест-Василь Кузів (1997)
     Художник працює у техніці олійного живопису. Майстер вишуканого ліричного пейзажу: 
у його полотнах поєднуються бачення краси землі української та бездонна любов до свого народу. 
У 2018 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, факультет 
образотворчого мистецтва і реставрації, кафедра «Живопису і композиції», майстерня пейзажного 
живопису проф. В.Забашти, керівник – І.Мельничук. Того ж року вступив до магістратури 
у Львівську Національну академію мистецтв на кафедру «Монументальний живопис». 
Викладачами по фаху були Б.Кузів, В.Сандюк, І.Мельничук, О.Заборський. У 2019 році вступив 
до Національної Спілки Художників України. Митець Орест Кузів всім своїм творчим 
здобутком неначе  проголошує на увесь білий світ:  Слава Україні –  Героям Слава! 
Персональні виставки: «Удвох по стежині малярства» (Івано-Франківськ, 2013 р.); «До світла», 
музей мистецтв Прикарпаття (Івано-Франківськ, 2018 р.); «Мій обрій», 
фортечна галерея «Бастіон» (Івано-Франківськ, 2019 р).

7
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                                                             Orest-Vasyl Kuziv (1997)
     The painter uses the oil painting technique. He is a master of exquisite lyrical landscape: his canvases 
combine visions of the beauty of the Ukrainian land and his deepest love for his nation. In 2018, 
he graduated from the faculty of fine art and restoration at the National Academy of Fine Arts and 
Architecture, department of painting and composition, professor Vasyl Zabashta’s workshop of landscape 
painting, chaired by Ihor Melnychuk. The same year, he joined the master`s degree program at Lviv 
National Academy of Arts in the department of monumental painting. His professors were Bohdan Kuziv, 
Volodymyr Sandiuk, Ihor Melnychuk, Orest Zaborskyi. In 2019, he became a member of the National 
Union of Artists of Ukraine. Thus artist Orest Kuziv, comprising all his creative achievements, seems to 
proclaim to the whole world: Glory to Ukraine - Glory to the Heroes!
Solo Exhibitions: «Together on the path of painting» (Ivano-Frankivsk, 2013); «To the light», Prykarpattia 
Art Museum (Ivano-Frankivsk, 2018); «My horizon», fortress gallery «Bastion» (Ivano-Frankivsk, 2019).

Орест Кузів 
«Скіфські баби» 2022, 
полотно, олія, 100х80 см.
 
Orest Kuziv
«Scythian steles» 2022, 
сanvas, oil, 100х80 cm.
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Орест Кузів 
«Ластівки України» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Orest Kuziv 
«Swallows of Ukraine» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm. 

 Орест Кузів 
«Під Покровом Богородиці» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Orest Kuziv 
«Protected by the Mother of God»2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm. 
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 Орест Кузів 
«Українське зарево 2022», 
полотно, олія, 100х100 см.

Orest Kuziv 
«Ukrainian glow 2022», 
сanvas, oil, 100х100 cm.

Орест Кузів 
«Перед боєм» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.
 
Orest Kuziv 
«Before the battle» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm. 
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                                                                Анатолій Мельник (1969)
     Упродовж 1982 – 1985 років здобував ази мистецької грамоти в художній школі, де його 
наставником був О.Заборський. Потім продовжив навчання (1985 – 1989 рр.) у Косівському 
технікумі народних художніх промислів ім. В.Касіяна по спеціальності «художня обробка шкіри». 
Художник працює у техніках акварельного та олійного живопису. Означена великою кількістю 
творів різного тематичного спрямування праця художника підтверджує думку про те, що митець 
за своєю суттю – реаліст. Вибір автором відповідного стилю пов’язаний з його особистим баченням
 і усвідомленням навколишнього світу. Художник має свій власний малярський почерк і своє коло 
улюблених тем, його мистецтво позначене самобутністю художнього виразу. Олійний живопис 
Мельника – легкий, неперенасичений пошуками надміру складних композиційних імпровізацій. 
Автор перебуває поза гонитвою за виражальними тенденціями новомодного мистецтва, де на пе-
редній план все частіше виступає «гола» емоція, а не дійсність, хай навіть і суперечлива. Його твори 
настроєві, свіжі, ліричні. Цей ліризм є похідним від домінуючої мети, що полягає у пропагуванні 
теми рідної землі, рідного міста. Переважна частка уваги художника віддана пейзажному жанру, він 
учасник численних пленерів. Погляд митця вловлює масу найтонших відтінків та нюансів кольору. 
Він з дивовижною точністю передає стан природи рано-вранці, сонячного дня, туманного вечора; 
досконало фіксує власні враження, спостерігаючи за довколишнім світом та аналізуючи його. Кожен 
твір митця – це враження, яким автор хоче поділитися із глядачем, це розмова з тими людьми, задля 
яких він працює.

12 Анатолій Мельник  
«Засіяні поля України» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Anatoliy Melnyk
«Sown fields of Ukraine» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm. 
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                                                               Anatoliy Melnyk (1969)
     During 1982 – 1985 he has been gaining the basics of art at an art school, mentored by Orest Zaborskyi. 
Later, from 1985 – 1989, he continued his studying at Kosiv Technical School of Folk Art Crafts named 
after Vasyl Kasiyan in the specialty of artistic processing of leather. The artist uses watercolor and oil 
painting techniques. Marked by a large number of works of various thematic directions, the artist’s work 
confirms the opinion that at core he is a realist. The author’s choice of the relevant style is related to his 
personal vision and awareness of the surrounding world. The artist has his own painting style and a range 
of favorite themes, his art is distinguished by the originality of artistic expression. Melnyk’s oil painting is 
light, not oversaturated with searches for excessively complex compositional improvisations. The author 
does not pursue the expressive tendencies of new-fashioned art, in which more and more often the «bare» 
emotion takes the foreground, rather than the reality, even if it is contradictory. His works are mood-based, 
fresh, and lyrical. This lyricism is derived from the dominant goal, which is to promote the theme of the 
native land, the native city. The lion’s share of the artist’s attention is devoted to the landscape genre, he 
participated in numerous plein-airs. The artist’s gaze captures a variety of the subtlest shades and nuances 
of color. He conveys the natural state of early morning, sunny afternoon, and foggy evening with amazing 
accuracy; perfectly captures his own impressions by observing and analyzing the world around him. Each 
work of the artist is an impression that the author wants to share with the audience, it is a conversation 
with the people he works for.

Анатолій Мельник  
«19 Березня» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Anatoliy Melnyk
«19 of March» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm. 
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Учітеся, брати мої!
Думайте, читайте,
І чужому научайтесь, −
Свого не цурайтесь:
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Чужі люде цураються,
В хату не пускають,
Свої діти − як чужиї,
І немає злому
На всій землі безконешній
Веселого дому.
Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата, −
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати!
Благословить дітей своїх
Твердими руками,
І обмитих поцілуйте
Вольними устами!
І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечірній,
Новий засіяє...
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!

Тарас Шевченко

Анатолій Мельник  
«HIMARS» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Anatoliy Melnyk
«HIMARS» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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                                                                    Володимир Семчук «Vladzio» (1984)
     У 2007 році закінчив Інститут мистецтв у Івано-Франківську. У 2008 році зайнявся розписом 
храмів, де і почалося ретельне відточення техніки написання реалістичного портрету 
і анатомічно-правильної побудови фігури. Працюючи в храмах, завжди прагнув до творчого 
вдосконалення. З 2016 року почалась активна творча діяльність. Постійний учасник міжнародних, 
всеукраїнських та обласних виставок. У 2017 році взяв участь у міжнародному пленері в Болгарії. 
У 2018 році - участь у міжнародній виставці «Artbox Project New York 2018». У 2019 році - участь 
у міжнародному бієнале у Болгарії. У 2019 році вступив до Національної Спілки Художників 
України. У творчості художника тісно переплітаються реалістичний, експресивний та абстрактний 
напрямки. Активно працює над становленням індивідуального стилю. Художник живе й працює 
в Івано-Франківську.

                                                                    Volodymyr Semchuk «Vladzio» (1984)
     In 2007, he graduated from the Institute of Arts in Ivano-Frankivsk. In 2008, started painting temples, 
where he began to carefully hone the technique of creating a realistic portrait and anatomically correct 
construction of the stature. While working in temples, he always strove for creative improvement. His 
active creativity period began in 2016. He regularly participates in international, national, and regional 
exhibitions. In 2017, he took part in the international plein-air competition in Bulgaria. In 2018, 
participated in the International exhibition «Artbox Project New York 2018». In 2019, participated in 
the International biennale in Bulgaria. In 2019, he became a member of the National Union of Artists of 
Ukraine. Realistic, expressive, and abstract directions are closely intertwined in the artist’s work. He strives 
to create an individual style. The artist lives and works in Ivano-Frankivsk.

Володимир Семчук «Vladzio» 
«Дощ в Нью-Йорку» 2018, 
полотно, олія, 100х90 см.

Volodymyr Semchuk «Vladzio» 
«Rain in New York» 2022, 
сanvas, oil, 100х90 cm.
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Ой, у полі широкому зелена травиця,
Там копали козаченьки глибоку криницю.

Ой, копали, викопали, летіли до бою
Та й змішали кров гарячу з чистою водою.

Рано-вранці дівчинонька, хороша на вроду,
Із козацької криниці набирала воду.

Напийсь, напийсь водиченьки, молода дівчина,
Вроди, вроди, чорнобрива, козацького сина.

Хай п’є земля вкраїнськая із криниці воду,
Хай не буде переводу козацькому роду!
Хай не буде переводу козацькому роду!

Українська народна пісня

Володимир Семчук «Vladzio» 
«З вірою в серці» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Volodymyr Semchuk «Vladzio» 
«With faith in the heart» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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                                                             Богдан Бринський (1960)
     Живописець. У 1989 році вступив до Національної Спілки Художників України. Закінчив 
художньо-графічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту (1988 р.; викладач 
М.Фіголь). Відтоді – художник-реставратор Івано-Франківського Художнього музею. У 1994 році 
стажувався у Європейському центрі реставрації (Венеція, Італія). Від 2001 року – викладач 
кафедри образотворчого мистецтва Інституту культури та мистецтв у Прикарпатському 
університеті. З 1989 року – учасник міжнародних виставок. Персональні виставки: 
Івано-Франківськ (1990 р.), Київ (1998 р., 2000 р.). Драматизм колориту творів митця, що межує 
з катарсисом трагічності, поєднується зі стриманими і пристрасними відтінками та емоційними 
акордами. Автор не пропонує глядачеві закінченість образу, натомість запрошує до асоціативного 
співтворення, обмежуючись іноді лише напрямом, темою, покладаючись на перше враження. 
Інтерпретована асоціативність, колористична декоративність, емоційна манера виконання, 
що породжує пластичні ефекти різноманітних фактур, – усе підпорядковане творенню 
абстрагваних, стилізованих форм і їхньому символіко-алегоричному тлумаченню. 
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                                                             Bogdan Brynskyi (1960)
     Painter. In 1989, he joined the National Union of Artists of Ukraine. He graduated from the Faculty of 
Art and Graphics of the Ivano-Frankivsk Pedagogical Institute (1988; professor Mykola Figol). Since then, 
he has been an artist-restorer of the Ivano-Frankivsk Art Museum. In 1994, he did an internship at the 
European Restoration Center (Venice, Italy). Since 2001, he has been a teacher at the Fine Arts Department 
of the Institute of Culture and Arts at the Precarpathian National University. Since 1989, he participates in 
international exhibitions. Solo exhibitions: Ivano-Frankivsk (1990), Kyiv (1998, 2000). The drama of the 
color of the artist’s works, bordering on the catharsis of tragedy, is combined with restrained and passionate 
shades and emotional chords. The author does not offer the viewer the completeness of the image, but 
instead invites for associative co-creation, sometimes limiting himself only to the direction, the theme, 
relying on the first impression. Interpreted associativity, coloristic decorativeness, emotional manner of 
performance, which generates plastic effects of various textures - everything is subordinated to the creation 
of abstracted, stylized forms and their symbolic and allegorical interpretation.

Богдан Бринський 
«За світ встали козаченьки» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Bogdan Brynskyi
«Cossacks woke before sunrise» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхви готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб’єш...

Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам […]

Леся Українка

Богдан Бринський 
«Пісня Перемоги» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Bogdan Brynskyi
«Song of Victory» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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                                                            Ольга Деренько (1996)
     Перші творчі знання отримала в Івано-Франківській державній художній школі. У 2016 році 
закінчила Вище художнє професійне училище в м. Івано-Франківську. Протягом 2016-2020 років 
навчалась у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв на факультеті монументально-декоративного живопису. 
Під час навчання в інституті брала участь у всеукраїнському пленері в Косові «Пленер 
у Карпатах» у 2019 році. Також дистанційно була учасницею науково-практичної конференції 
“Implementation to modern society” (2020 рік, Манчестер). Зараз працює у напрямках іконопису 
та пейзажу. У 2021  році у Фортечній галереї «Бастіон» відбулася перша персональна виставка 
художниці. У доробку авторки – мальовничі гірські пейзажі, частина яких була написана 
з натури під час пленерів.
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                                                             Olga Derenko (1996)
     She gained her first creative knowledge at the Ivano-Frankivsk State Art School. In 2016, she graduated 
from the Higher Art Professional School in Ivano-Frankivsk. During 2016-2020, she studied at the Kosiv 
Institute of Arts and Crafts of Lviv National Academy of Arts at the Faculty of Monumental and Decorative 
Painting. While studying at the institute, she participated in the national plein-air event in Kosіv «Pleiner 
in the Carpathians» in 2019. She was also a remote participant in the scientific and practical conference 
«Implementation to modern society» (2020, Manchester). Now, she works in iconography and landscape. 
In 2021, the first solo exhibition of the artist took place in the Fortress Gallery «Bastion». The author’s works 
include picturesque mountain landscapes, some of which were painted from nature during 
plein-air sessions.

Оля Деренько 
«Страждальний Маріуполь» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.
 
Olga Derenko
«Suffering Mariupol»  2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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                                                             Валерій Дувірак (1951) 
     Художник-монументаліст і живописець. У 1989 році вступив до Національної Спілки 
Художників України. Закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного 
мистецтва, викладачі: Д.Довбошинський, Д.Крвавич, В.Овсійчук,  З.Флінта. Відтоді працював 
у Івано-Франківському художньо-виробничому комбінаті: з 1982 року – головний художник,  
у 1984–2003 роках – художник монументального цеху. Учасник мистецьких виставок з 1980 р. 
Автор портретів, ікон, розписів. Окремі роботи зберігаються в Івано-Франкивському 
Художньому музеї, Музеї народного мистецтва Почаївської Лаври (Тернопільська область).
Твори: розписи у кафе «Молочне» (1982  р., Івано-Франківськ); реставраційні роботи 
у Народному домі «Просвіта» (1993 р., Івано-Франківськ), будинку Прикарпатського центру 
репродукції людини (1994 р., Івано-Франківськ), палаці Пемпово в Польщі (2000– 2001 рр.); 
роект, різьблення та розпис іконостаса церкви Св. Трійці в селі Космач Косівського району 
Івано-Франківської області (1998 – 1999 рр.); ілюстрації до пісенника 
«Діти величають Господа» (1999 р.).

                                                             Valeriy Duvirak (1951) 
     Monumental artist and painter. In 1989, he joined the National Union of Artists of Ukraine. Graduated 
from the Lviv Institute of Arts and Crafts, professors: Danylo Dovboshynskyi, Dmytro Krvavych, 
Volodymyr Ovsiychuk, Zenoviy Flinta. Since then, he worked at the Ivano-Frankivsk Art and Production 
Combine: from 1982 - as a chief artist, from 1984 to 2003 as the artist of the monumental workshop. 
Participated in art exhibitions since 1980. Author of portraits, icons, and paintings. Individual works are 
stored in the Ivano-Frankivsk Art Museum and the Museum of Folk Art of the Pochaiv Lavra (Ternopil 
region).
Works: paintings in the «Molochne» cafe (1982, Ivano-Frankivsk); restoration work at the People’s House 
«Prosvita» (1993, Ivano-Frankivsk), the building of the Carpathian Center for Human Reproduction (1994, 
Ivano-Frankivsk), Pempovo Palace in Poland (2000-2001); project, carving and painting of the iconostasis 
of the Holy Trinity Church in the village of Kosmach, Kosiv district, Ivano-Frankivsk region (1998-1999); 
illustrations for the song «Children Magnify the Lord» (1999).

Валерій Дувірак  
«Довбуш» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Valeriy Duvirak
«Dovbush» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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Валерій Дувірак 
«Воля і Честь» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Valeriy Duvirak
«Will and Honor» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.

Валерій Дувірак 
«Маріуполь» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Valeriy Duvirak
«Mariupol”  2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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                                                               Наталя Білик (1974)
     Пані Наталя відноситься до молодшого покоління прикарпатських митців. Вже з семи років 
Наталка почала захоплюватися малюванням і навчалася в студії образотворчого мистецтва 
та художній школі. У 1999 р. майбутня художниця закінчила художньо-графічний факультет 
Прикарпатського університету і з тих пір присвятила своє життя творчості та мистецтву. 
Її напрацювання – це близько 900 картин. Близько трьох років роботи – і 70 картин франківської 
художниці постали у шостій персональній виставці «Птички і чічки». За словами Наталії, 
за натхненням далеко ходити не потрібно, достатньо лише відкрити тюбик з фарбою, а далі все 
виходить саме собою. Кожна робота тягне за собою наступну. Таким чином виходить серія. Техніка 
виконання картин незмінна – олійний живопис. А ось назви до них  не любить вигадувати: 
«Я взагалі роботи майже не називаю. Тому що в основному це птички, бувають пари – «щасливі 
птички», «ситі птички»… Багато цих пташок по Україні пороз’їжджалися. Багатьом мої курочки 
подобаються, я їх і далі малюю». 
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                                                                Natalia Bilyk (1974)
     Bilyk belongs to the younger generation of Carpathian artists. As early as six months old, Natalia 
became interested in drawing and studied at a fine art studio and an art school. In 1999, the future artist 
graduated from the Faculty of Art and Graphics of the Precarpathian University and has since devoted her 
life to creativity and art. Her work includes approximately 900 paintings. About three years of work - and 
70 paintings by the Ivano-Frankivsk artist appeared in the sixth solo exhibition «Ptychky and chichky». 
According to Natalia, you don’t have to go far for inspiration. It is enough just to open the tube with paint, 
and then everything will come out by itself. Each work entails the next. This is how the series comes out. 
The painting technique remains the same - oil painting. But she does not like to invent names for them: «I 
hardly ever name my work. Because they are mainly birds. There are pairs - «happy birds», «fed birds»... 
Many of these birds have moved around Ukraine. Many people like my chickens, I continue to draw them.»

Наталя Білик 
«Сонях сонце перемоги» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Natalia Bilyk
«Sunflower is the sun of victory» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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2524 Наталя Білик 
«Гуси - га-га-га, путіну ГААГА» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Natalia Bilyk
«Geese are honking vague, Putin waits for HAGUE» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm

Наталя Білик 
«Солов’їна пісня наша – невмируща» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Natalia Bilyk
«Our nightingale’s song is immortal» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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Наша славна Україна,
Прабатьківська земле наша,
Ми за тебе без упину
Мем боротись, кілько сили.
Дорога нам твоя слава,
В серцю нашім ти єдина,
Мила там, де степ широкий,
Мила там, де верховина.
Наша славна Україна,
В нас для тебе серце б’ється,
Повітаєм долі днину,
Свобода тобі всміхнеться.
Як ту землю не любити:
Та ж за нею серце гине,
Ах для неї тільки жити,
Для вільної України.
Хоч гетьмани у могилі,
Ми для тебе ще живемо,
Ворог вбить тебе не в силі,
Геть гонить його будемо.
Ми тобі здобудем долю,
Краю рідний та коханий,
І прогонимо неволю,
І розломимо кайдани.

Пісня Cічових Cтрільців

Наталя Білик 
«Українська Мадонна» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.
 
Natalia Bilyk
«Ukrainian Madonna» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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                                                             Володимир Сандюк (1970)
     Закінчив Косівський технікум народних художніх промислів ім. В.Касіяна (1989 р.) та Львівську 
академію мистецтв (1996 р.). З 1996 року викладає спеціальні дисципліни на кафедрі 
образотворчого мистецтва ім. М.Фіголя Інституту мистецтв Прикарпатського національного 
університету ім. В.Стефаника. Вчителі по фаху: В.Гуменюк, В.Дубовик, В.Нестеренко. У 1998 році 
вступив до Національної Спілки Художників України, став заслуженим художником України у 2013 
р. Нагороджений Третьою премією НСХУ (Київ, 2004 р.); Дипломом в номінації «Повернення до 
глибин» ІІ Міжнародного проекту «Золота Муза -2009». Працює в галузі живопису, 
декоративно-прикладного мистецтва, книжкової графіки. З 1992 р. учасник обласних, 
всеукраїнських, міжнародних художніх виставок та пленерів. Автор 19 персональних виставок. 
Мистецька діяльність: всеукраїнський художній пленер «Гошівська палітра» (Гошівський монастир, 
Івано-Франківська обл., 2017 р.); всеукраїнська мистецька виставка «Різдвяний салон» (Національна 
Спілка Художників України, Київ, 2017 р.); персональна виставка живопису В.Сандюка «ХРАМ» 
(Український Національний комітет ICOMOS, Львів, БЦ «ОПТИМА ПЛАЗА», 2017 р.); 
всеукраїнський Благодійний аукціон та мистецька виставка “Гошівська палітра” (Національний
 заповідник «Софія Київська», Київ, 2017 р.); всеукраїнська мистецька виставка «Мальовнича 
Україна» (Національна Спілка Художників України, Суми, 2017 р.); обласна мистецька виставка, 
присвячена Воскресінню Господньому (Національна Спілка Художників України, Івано-Франківськ, 
2017 р.); всеукраїнський мистецький пленер «SACRUM» (Більшівці, Івано-Франківська обл., 2017 
р.); міжнародна виставка пейзажу «Меморіал Куїнджі» (Центр сучасного мистецтва Маріупольської 
регіональної організації Національної Спілки Художників України, Маріуполь, 2017 р.);  
всеукраїнський живописний пленер «СИНЕВИР-2017» (Синевирська Поляна Закарпатської обл., 
2017 р.); всеукраїнська мистецька виставка, присвячена Дню Незалежності (Національної Спілки 
Художників України, Київ, 2017 р.); міжнародний мистецький пленер «SWIDNICA» 
та попленерова виставка (Свідніца, Польща, 2017 р.); міжнародний мистецький пленер «DOLNIE 
SLASKY» та попленерова виставка (Старий Жералтов, Польща, 2017 р.); персональна виставка 
живопису В. Сандюка (Художньо-меморіальний музей В.Касіяна, Снятин, 2017 р.); VI Міжнародний 
мистецький пленер «Хуст-Арт» та попленерова виставка (Виставкові зали Хустської муніципальної 
картинної галереї, Хуст, 2017 р.); всеукраїнська мистецька виставка, присвячена Дню художника 
(Національної Спілки Художників України, Київ, 2017 р.); Обласна Різдвяна виставка (Національна 
Спілка Художників України, Івано-Франківськ, 2018 р.); попленерова благодійна виставка 
«Гошівська палітра» (галерея «Фортечний бастіон», Івано-Франківськ, 2018 р.); всеукраїнський 
живописний пленер (Пилипець, Закарпатська обл., 2018 р.).

Володимир Сандюк 
«Світе ясний, світе тихий» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.
 
Volodymyr Sandyuk
« Clear world, quiet world» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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                                                              Volodymyr Sandyuk (1970)
     He graduated from the Kosiv Technical School of Folk Art Crafts named after Vasyl Kasiyan (1989) and 
Lviv Academy of Arts (1996). Since 1996, he has been teaching special disciplines at the Department of 
Fine Arts named after Mykola Figol of the Institute of Arts of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National 
University. His teachers were: V. Humenyuk, V. Dubovyk, and V. Nesterenko. In 1998, he joined the 
National Union of Artists of Ukraine and became an Honored Artist of Ukraine in 2013. Awarded with 
the Third Prize of the National Union of Ukrainian Artists (Kyiv, 2004); Diploma in the «Return to Depth» 
nomination of the II International Project «Golden Muse -2009». He works in the field of painting, 
decorative and applied arts, and book graphics. Since 1992, he has been a participant in regional, national, 
and international art exhibitions and plein-airs. The author of 19 solo exhibitions. Artistic activity: 
National artistic plein-air «Hoshiv palette» (Hoshiv monastery, Ivano-Frankivsk region, 2017); National 
art exhibition «Christmas Salon» (National Union of Artists of Ukraine, Kyiv, 2017); solo exhibition of 
Volodymyr Sandyuk’s painting «TEMPLE» (Ukrainian National Committee ICOMOS, Lviv, BC «OPTIMA 
PLAZA», 2017); National Charity Auction and Art Exhibition «Goshiv Palette» (National Reserve «Sofia 
Kyivska», Kyiv, 2017); National art exhibition «Picturesque Ukraine» (National Union of Artists of Ukraine, 
Sumy, 2017); regional art exhibition dedicated to the Resurrection of God (National Union of Artists of 
Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017); National art plein-air «SACRUM» (Bilshivtsi, Ivano-Frankivsk region, 
2017); International landscape exhibition «Kuindzhi’s Memorial» (Center of Contemporary Art of the 
Mariupol Regional Organization of the National Union of Artists of Ukraine, Mariupol, 2017); National 
painting plein-air «SYNEVYR-2017» (Synevirska Polyana, Zakarpattia region, 2017); National art 
exhibition dedicated to Independence Day (National Union of Artists of Ukraine, Kyiv, 2017); International 
art plein-air «SWIDNICA» and plein-air exhibition (Swidnica, Poland, 2017); International art plein-
air «DOLNIE SLASKY» and plein air exhibition (Stary Geraltov, Poland, 2017); personal exhibition of 
paintings by Volodymyr Sandyuk (V. Kasian Memorial Art Museum, Snyatyn, 2017); VI International Plein-
Air Art Exhibition «Khust-Art» and open-air exhibition (Exhibition Halls of the Khust City Art Gallery, 
Khust, 2017); National art exhibition dedicated to the Artist’s Day (National Union of Artists of Ukraine, 
Kyiv, 2017); Regional Christmas Exhibition (National Union of Artists of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018); 
open-air charity exhibition «Hoshiv palette» («Fortress Bastion» gallery, Ivano-Frankivsk, 2018); National 
painting plein-air (Pylypets, Zakarpattia region, 2018).

Володимир Сандюк 
«Згадав козак Гетьманщину» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.

Volodymyr Sandyuk
«Cossack recalls the Hetmanate» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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Як в ці дні березневі
Весь народ об’єднавсь!
На землі і у небі
Суне ворог на нас!

Він цілком вже розкрився
У суті своїй.
Але ти не схилився,
Київе мій!

Ворог міццю хвалився,
Був підступний мов змій.
Але ми не здалися,
Ми приймаємо бій!
Здатись оркам дебільним?
І думать не смій!
Ти залишишся вільним,
Київе мій!

Світ у щирому захваті,
Аж від захвату змок.
Десь далеко на заході
Сплять Париж і Нью-Йорк.

Сплять Європа і Штати,
Але ти зрозумій:
Нам тебе захищати,
Київе мій!

Ми не будем прощати!
Ми забудем? – Навряд!
Ще побачить Хрещатик
Перемоги Парад!
І у радісну днину, й в скорботі німій
Я тебе не покину, Київе мій!

Олександр Ірванець
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Володимир Сандюк 
«Музико грай» 2022, 
полотно, олія, 100х100 см.
 
Volodymyr Sandyuk
«Play, musician» 2022, 
сanvas, oil, 100х100 cm.
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                                                            Петро Антип (1959)
     Архітектор, скульптор, живописець, графік, громадський діяч. У 1980–1984 роках навчався 
на відділенні скульптури в Пензенському художньому училищі ім. академіка К.Савицького. 
Паралельно вивчав малярство та графіку. У 1982–1986 роках продовжував навчання в скульптурних 
майстернях В.Цоя та О.Бема. У 1989 році вступив до  Національної Спілки Художників України. 
1990 рік – стипендіат Спілки Художників СРСР. З 2009 року – заслужений художник України. 
З 2014 року живе та працює в Київі. Лауреат Міжнародного скульптурного симпозіуму «Медобори» 
в Тернополі (1990). Ініціатор, співорганізатор і учасник трьох міжнародних скульптурних симпо-
зіумів у Горлівці (1989), Донецьку («Український степ–2006») та Святогірську («Український 
степ–2007»). Співзасновник творчої групи «Схід» і галереї «Схід-Арт» у Горлівці (1989). Автор 
проєкту «Фонтан життя» в Запоріжжі (2005), який увійшов до «Історії українського мистецтва»
(т. 5, 2007); фонтана «Грошеве дерево» в Озерне під Донецьком (2009); пам’ятника П.Горлову (1999); 
співавтор пам’ятників Т.Шевченкові в Горлівці й Добропіллі; академіку М.Амосову на Байковому 
кладовищі в Києві (разом із О.Дяченком, 2003); Ф.Єнакієву (2010), поету С.Руданському в Калинівці 
Вінницької області (2014); видатному українському композитору та хоровому диригенту 
М.Леонтовичу (2018) і Т.Шевченку (2019) в Покровську Донецької області. 2016 р. спільно 
з італійським архітектором Р.Боателлі Петро Антип переміг у тендері на проєкт реконструкції площі 
Миру в Краматорську Донецької області. Твори Петра Антипа знаходяться в музеях, галереях
(Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», 
Національний художній музей України, Національний музей Тараса Шевченка, Національний музей 
у Львові імені Андрея Шептицького, Донецький обласний художній музей, Вінницький обласний 
художній музей, Горлівський художній музей, Музей сучасного українського мистецтва Корсаків)
і приватних колекціях України, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Швеції та Росії. 
Полотна майстра були закуплені Спілкою художників СРСР і Міністерством культури України. 
Про творчість митця знято 7 документальних фільмів. Ім’я Петра Антипа ввійшло до наступних 
видань: каталогу «Погляд. Єдність 100 українських мистців світу – 100-річчю українських поселень 
в Канаді» (1995); альбому «Мистецтво України ХХ століття» (2000); «Енциклопедії сучасної України» 
(2001); «Історії українського мистецтва» (т. 5, 2007); каталогу виставки «De Profundis (З глибин…). 
Віхи української пластики» (Мистецький Арсенал, 2009) тощо.

Петро Антип 
«Дощ історій» 2022, 
полотно, олія, 70х75 см.

Petro Antyp
«Rain of stories» 2022, 
canvas, oil 70x75 cm.



53

                                                              Petro Antyp (1959)
     Аrchitect, sculptor, painter, graphic artist, public figure. From 1980-1984 he studied at the Department of 
Sculpture at the Penza Art School named after academician Savitsky. At the same time, he studied painting 
and graphics. From 1982–1986 he continued his studies at the sculpture workshops of V.Tsoi and O.Bem. 
Since 1988 he has been a member of the National Union of Artists of Ukraine. Since 1990 – Fellow of 
the Union of Artists of the USSR. Since 2009 – Honored Artist of Ukraine. Since 2014 he has been living 
and working in Kyiv. Laureate of the International Sculpture Symposium “Medobory” in Ternopil (1990). 
Initiator, co-organizer, and participant of three international sculptural symposiums in Horlivka (1989), 
Donetsk (“Ukrainian steppe-2006”), and Svyatogorsk (“Ukrainian steppe-2007”). Co-founder of the creative 
group “East” and the gallery “East-Art” in Horlivka (1989).
Author of the project “Fountain of Life” in Zaporizhzhia (2005), which was included in the “History of 
Ukrainian Art” (vol. 5, 2007); fountain “Money Tree” in the Ozerne village, near Donetsk (2009); the 
monument to P. Gorlov (1999); co-author of monuments to T.Shevchenko in Horlivka and Dobropillya; 
to Academician M.Amosov at the Baykovo Cemetery in Kyiv (together with O.Dyachenko, 2003); to 
F.Yenakiyev (2010), poet S.Rudansky in Kalynivka, Vinnytsia region (2014); to outstanding Ukrainian 
composer and choral conductor M.Leontovych (2018) and T.Shevchenko (2019) in Pokrovsk, Donetsk 
region. In 2016, together with the Italian architect R.Boatelli, Petro Antip won the tender for the project 
of reconstruction of Peace Square in Kramatorsk, Donetsk region. Petro Antyp’s works can be found in 
museums, and galleries (National Cultural, Art and Museum Complex “Art Arsenal”, National Art Museum 
of Ukraine, Taras Shevchenko National Museum, Andriy Sheptytsky National Museum in Lviv, Donetsk 
Regional Art Museum, Vinnytsia Regional Art Museum, Horlivka Art Museum, Museum of Contemporary 
Ukrainian Art Korsakov) and private collections in Ukraine, USA, Great Britain, France, Germany, Italy, 
Sweden, and Russia. The masters’ paintings were purchased by the Union of Artists of the USSR and the 
Ministry of Culture of Ukraine.
7 documentaries have been made about the artist’s work. The name of Petro Antyp is included in the 
following publications: The catalog “View. The Unity of 100 Ukrainian Artists of the World – the 100th 
Anniversary of Ukrainian Settlements in Canada” (1995); The album “Art of Ukraine of the XX century” 
(2000); “Encyclopedia of Modern Ukraine” (2001); “History of Ukrainian Art” (vol. 5, 2007); Catalog of the 
exhibition De Profundis (From the depths); Milestones of Ukrainian sculpture ”(Art Arsenal, 2009), etc. 31 Петро Антип 

«Червоний світанок» 2022, 
полотно, олія, 70х75 см.

Petro Antyp
«Red dawn» 2022, 
canvas, oil, 70x75 cm.
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                                                            Емілі Міллер (1979)
     Українська художниця мозаїки. У 2008 році навчалася іконопису при Покровському Соборі у 
Севастополі. З 2009 року почала освоювати мозаїчне мистецтво. Використовуючи такі матеріали як 
мармур, смальта, венеціанське скло та дерево Емілі створює авторські дизайнерські проекти меблів. 
У 2014-2015 роках навчалася мозаїці в Італії, в «Групі мозаїстів Равенни», – одній з найстаріших 
значних приватних майстерень мозаїки в Італії. Вивчила античну римську, візантійську та сучасну 
мозаїку. Додатково пройшла авторський курс професора Марко Санті з скульптури та ікони 
в мозаїці. У рамках навчання брала участь у проектах розкопок у Аквілеї. Відвідувала 
семінари з реставрації мозаїк у Римі. У 2015-2016 рр. викладала мозаїку у недільній школі при 
Соборі св. Миколи (Севастопіль). Роботи художниці знаходяться у приватних колекціях Київа, 
петербурга, Риму, Пекіна, Лас-Вегаса тощо. У 2016 році брала участь у колективній виставці 
в Севастопільському музеї імені М.Крошицького. У 2017 році працювала над створенням мозаїк
 у Соборі св. Миколи (Севастопіль). У 2019 році провела персональну виставку «Омріяні небеса» 
у Національному заповіднику «Софія Київська» (Київ). У 2020 році проводила курси з мозаїки 
в історичному центрі Київа в «Замку Барона». У 2020 році галереї «Глобус», «Невипадкова 
випадковість» (Київ). У 2021 році взяла участь у виставці «Українська вишивка XVIII - XX ст.» 
старовинних українських рушників у Брамі Заборовського, Національного заповідника «Софія 
Київська». Останні два роки займається створенням православних ікон в техніці мозаїки, а також 
замовленнями для приватних колекцій. 2022 року, готуючись до виставки православних ікон, 
працює над особистими проектами в Італії, а також проходить практику для підвищення 
кваліфікації в приватній лабораторії мозаїки в місті Равенна.
                                                            Emily Miller (1979)
     Ukrainian mosaic artist. In 2008, she studied icon painting at the Intercession Cathedral in Sevastopol, 
Ukraine. In 2009, she began mastering mosaic art. Using materials such as marble, smalt, Venetian glass, 
and wood, Emily creates her own designer furniture projects. In 2014-2015 trained in mosaic in Italy, at 
Gruppo mosaicists Ravenna, one of the oldest and most important mosaic workshops. Studied ancient 
Roman, Byzantine, and modern mosaics. In addition, she took the author’s course in sculpture and icons in 
mosaics by Professor Marco Santi. As part of the training, she participated in excavation projects in the city 
of Aquileia. Attended workshops on mosaic restoration in Rome.  2015-2016 taught mosaic at the Sunday 
school at the Cathedral of St. Nicholas in Sevastopol.
The artist’s works comprise private collections (Kyiv, Petersburg, Rome, Beijing, Las Vegas, etc.)
In 2016 she participated in a collective exhibition at the Sevastopol Museum named after M.Kroshitsky.
In 2017, she worked on creating mosaics for the Cathedral of St. Nicholas, Sevastopol
In 2019, she held a personal exhibition «Dreamy skies» in the National Conservation Area “St. Sophia of 
Kyiv”, Kyiv.
In 2020, she participated in a collective exhibition at the Globus Gallery in Kyiv. In 2021, she took part 
in the exhibition «Ukrainian embroidery of the 18th-20th centuries» of ancient Ukrainian towels in the 
Zaborovsky Gate, the National Conservation Area “St. Sophia of Kyiv”, Kyiv.
Throughout her creative history, Emily has been experimenting not only with methods but also with 
materials for mosaics. Her works can be seen both in the technique of paper application - an ecological 
trend of modern times, and traditional, Byzantine but with the use of semi-precious stones and even 
Ukrainian amber.
For example, the artist’s project «Paper Gods» - based on which she uses non-traditional materials, and 
women’s magazines cut into tesserae with «style icons» For the last two years, she has been creating 
Orthodox icons using the mosaic technique, as well as completing orders for private collections.
In 2022 she has been carrying out personal projects in Italy, preparing for exhibitions: Orthodox icons and 
a solo creative exhibition dedicated to Ukrainian art. Now the artist is undergoing advanced training in a 
private mosaic laboratory in Ravenna.

Емілі Міллер 
«Дерево життя із золотим серцем», 2018
(за ескізом вишивки українського родового дерева 19 століття), 
 мозаїка, венеціанське скло, сусальне золото 24к Orsoni,  68х80 см.

Emily Miller
«Tree of Life with a Golden Heart», 2018
(based on a 19th century Ukrainian family tree embroidery sketch), 
mosaic, Venetian glass, 24k Orsoni gold leaf, 68x80 cm.
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                                                             Наталія Багацька (1967)
     Закінчила Університет Технології та Дизайну за фахом художник-модельєр. У 2017 році вступила 
до Національної Спілки Художників України. Спеціалізація: живопис акрилом. Стиль: гіперреалізм, 
фотореалізм, контемпорарі реалізм. Художниця застосовує складні, трудомісткі техніки. Основні 
сюжети в її роботах це натюрморти, довкілля, люди, стиль життя. У кожній своїй артроботі в стилі 
гіперреалізм переосмислює світ, зображує всім знайомі сюжети реалістичніше, ніж вони є насправ-
ді. У стилі контемпорарі реалізм відбиває щасливі моменти життя. Поєднує реалістичне 
зображення жіночої фігури з узагальненим заднім планом. Малює обличчя Мони Лізи, бо це 
канонічний жіночий образ з емоцією щастя. Учасниця понад тридцяти групових та трьох 
персональних виставок в Україні та за кордоном. Роботи худжниці представлені у різних 
друкованих виданнях, у тому числі «Київ у мистецтві», італійському журналі «Гіперреалізм», 
«Artbox Project Bazel. Miami» Artbox Project Barselona 2.0, Швейцарія. Також її картини були 
відібрані для міжнародних та українських спецпроектів, зокрема «365 Days After», «Жінки 
у мистецтві», «Гривня Арт» та інших. Роботи художниці входять до колекції Музею видатних діячів 
української культури Київа та Музею сучасного мистецтва Корсаків у Луцьку. Усі досягнення 
художниці в живописі – результат саморозвитку та самовдосконалення.
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                                                             Natalia Bagatskaya (1967) 
     Graduated from the University of Technology and Design with a degree in fashion design. In 2017, 
joined the National Union of Artists of Ukraine. She specializes in acrylic painting. Styles she works in: 
hyperrealism, photorealism, contemporary realism. The artist uses complex, time-consuming techniques. 
The main subjects in her works are still life paintings, environment, people, and lifestyle. In each of 
her artworks in the style of hyperrealism, she reinterprets the world and depicts all familiar plots more 
realistically than they really are. Using the contemporary realism style, she reflects the happy moments of 
life. Combines a realistic image of a female figure with a generalized background. She paints the face of 
the Mona Lisa because it is a canonical female image with the emotion of happiness. She participated in 
more than thirty group and three solo exhibitions in Ukraine and abroad. The artist’s works are presented 
in various printed publications, including «Kyiv in Art», the Italian magazine «Hyperrealism», «Artbox 
Project Bazel. Miami», and Artbox Project Barcelona 2.0, Switzerland. Moreover, her paintings were selected 
for international and Ukrainian special projects, including «365 Days After», «Women in Art», «Hryvnia 
Art» and others. The artist’s works are included in the collection of the Museum of Prominent Figures of 
Ukrainian Culture in Kyiv and the Korsaks Museum of Ukrainian Modern Art in Lutsk. All the artist’s 
achievements in painting are the result of self-development and self-improvement.

Наталія Багацька 
«Мадонна Нових Часів» 2022,  
полотно, акрил, золота поталь, 100х70 см.
 
Natalia Bagatskaya 
«Madonna of Modern Times» 2022,
сanvas, acrylic, gold leaves, 100x70 cm.
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Земля заклякла злякано в напрузі,
 Господь застерігає вкотре нас
Світ поділивсь на ворогів і друзів,
Чомусь останніх меншає щораз.

Холеру, віспу, грип і малярію
Переживало людство вже не раз,
Короновірусну китайську пандемію
Як попередження послав Господь на нас.

Переживем і це, хоч не одразу,
Бо відповідних ліків ще нема,
Та є на світі ще одна зараза—
« Корона русская» триколірна чума!

Страшніше будь-якої пандемії,
За триста літ відчули це сповна,
Де підлість, зрада, підступ - там росія,
А де росія - там завжди війна.

Віктор Цимбал.

Наталія Багацька 
«Десь в Україні...» 2022, 
полотно, акрил, 70х55 см.

Natalia Bagatskaya 
«Somewhere in Ukraine...» 2022,
 сanvas, acrylic, 70x55 cm.
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                                                            Сергій Герасименко (1976)
     Український скульптор, художник, кераміст. У 7 років вступив до дитячої художньої школи, 
де навчався малюванню та ліпленню; у 15 років – вступив до художнього училища імені 
А.Ерделі в Ужгороді на факультет кераміки. Саме там вперше виявив у собі любов  до кераміки.  
Після закінчення училища в 1993 року вступив до Київської Художньої Академії на факультет 
живопису. Багато живописав і працював з глиною, до цього часу відносяться перші творчі успіхи 
й поступове становлення стилю, який згодом знайшов назву «HAPPY ART». Починаючи з 1993 року 
багато працював  і брав участь у різних виставках, частіше групових. Виставки: персональна 
виставка у галереї «Екс-Електрік-Арт» (Чикаго, США, 1996 р.); персональна виставка на відкритті 
«Альта Центру» (Київ, 2004 р.); міжнародна виставка «Арт-Киев 2007» в Українському домі (Київ, 
2007 р.); всеукраїнська виставка «Світ глиняного дива» в рамках проекта «Кераміка України. 
Традиції тисячолітть» (Київ, 2008 р.); всеукраїнска виставка декоративно-прикладного мистецтва 
«Світ божий як Великдень» (Луцьк, 2010 р.); всеукраїнська виставка «Чарівні барви Дніпра» 
(Дніпро, 2011 р.); II міжнародний керамічний симпозіум «Аспара 2012» (Ялта); всеукраїнський 
пленер керамістів «Буковина 2013» (Чернівецька область); виставка кераміки «Глина пам’ятає» 
(Тель-Авів, Ізраїль, 2013 р.); персональна виставка у галереї «Coco Art» (Краків, Польща, 2014 р.); 
виставка «Сучасна кераміка та графіка в інтер’єрі» (БЦ «Леонардо», Київ, 2015 р.); персональна 
виставка «Нappy Art» («Музей історії Київа», Київ, 2015 р.).

                                                             Sergiy Gerasymenko (1976)
     Ukrainian sculptor, artist, and ceramist. At the age of 7, he entered a children’s art school, where he 
studied drawing and sculpting; at the age of 15, he entered the art school named after A. Erdel in Uzhgorod, 
faculty of ceramics. It was there that he discovered his love for ceramics for the first time. After graduating 
from school in 1993, he entered the Kyiv Art Academy at the painting faculty. He painted a lot and worked 
with clay, by this time there were the first creative successes and the gradual formation of the style, which 
later received the name «HAPPY ART». Since 1993, he has worked a lot and participated in various 
exhibitions, mostly group ones. Exhibitions: solo exhibition at the X-Electric Art gallery (Chicago, USA, 
1996); solo exhibition at the opening of «Alta Center» (Kyiv, 2004); The International exhibition «Art-Kyiv 
2007» in the Ukrainian House (Kyiv, 2007); National exhibition «The World of Clay Miracle» within the 
framework of the project «Ceramics of Ukraine. Millennial traditions» (Kyiv, 2008); National exhibition 
of decorative and applied arts «God’s World as Easter» (Lutsk, 2010); National exhibition «Magic colors 
of the Dnipro» (Dnipro, 2011); II International ceramics symposium «Aspara 2012» (Yalta); National 
plein-air exhibition of ceramists «Bukovyna 2013» (Chernivtsi region); ceramics exhibition «Clay 
remembers» (Tel Aviv, Israel, 2013); solo exhibition at the gallery «Coco Art» (Krakow, Poland, 2014); 
the exhibition «Modern ceramics and graphics in the interior» (BC «Leonardo», Kyiv, 2015); solo exhibition 
«Happy Art» («Museum of History of Kyiv», Kyiv, 2015)

35 Сергій Герасименко
«Пес Патрон» 2022, 
кераміка, глина, полива, 
висота 27 см. довжина 31 см. ширина 15 см.

Sergiy Gerasymenko
«Patron the Dog» 2022, 
ceramics, clay, сeramic glaze, width 15 cm, height 21 cm, length 31 cm.
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36 Сергій Герасименко
«Наша Мрія» 2022, 
 кераміка, глина, полива, висота 23 см. довжина 25 см. ширина 35

Sergiy Gerasymenko
«Our Dream» 2022,
 ceramics, clay, сeramic glaze, width 35 cm, height 23 cm, length 25 cm.

 

37 Сергій Герасименко
«Наша Мрія 2» 2022,
 кераміка, глина, полива, висота 19 см. довжина 26 см. ширина 39 см.

Sergiy Gerasymenko
«Our Dream 2» 2022, 
ceramics, clay, сeramic glaze, width 39 cm, height 19 cm, length 26 cm.



             книга «Українка», 2016 
Книга увібрала історії життя та успіху українських жінок: від прадавніх наших богинь-
берегинь до особистостей, чиї імена вписані у світову історію. На кількастах сторінках описані 
приклади боротьби за щастя та досягнення своєї мети.
Спеціально для книги «Українка» художник Віктор Бариба створив серію з понад 70 картин. Тонкі 
сплетіння ліній, поєднання символів та образів допомагають відчути себе в різних епохах 
і показують, розкривають цілісність нашої історії.

             the book «Ukrainka», 2016
The book includes stories of the life and success of Ukrainian women - from our remote ancestors Bohyni-
Berehyni to the personalities whose names were inscribed in world history. Several hundred pages have 
depicted samples of their struggle for happiness and the achievements of their objects. Especially for 
the book «Ukrainka», the painter Victor Baryba created a series of more than 70 pictures. The delicate 
interlacement of lines and unification of symbols and images help to see yourself in different epochs and 
understand the integrity of our history.
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             книги «Історія козацтва від Пантелеймона Куліша», 2016
Як зароджувалася Запорізька Січ?
Якою мовою говорили козаки?
Де жили, що пили і як ходили в походи українські лицарі?
Питання, які цікавили багатьох давніх та сучасних дослідників, а також Пантелеймона Куліша.
Драмована трилогія складається з 3-х книг: «Байда - князь Вишнивецький», «Цар Наливай», 
«Петро Сагайдашний». Книги написані унікальною козацькою мовою 16-17 столітть 
та описують часи становлення Запорізької Січі.
Спеціально для тритомного видання головний художник книги Віталій Мітченко підібрав близько 
500 робіт давніх та сучасних українських митців, об”єднаних темою козаччини. Шляхи козаків 
можна побачити на рідкісних історичних картах, які довгий час лишалися невідомими. 

            the books «History of cossacks by Pantelejmon Kulish», 2016
How was arisen Zaporizka Sich?
What language did cossacks speak?
Where did they live, what did they drink and how did the Ukrainian Knights take the fields?
The questions were interesting for old and modern investigators and Pantelejmon Kulish also. The dramatic 
trilogy includes 3 books: “Baida, the Vyshnyvets knyaz”, “Tsar Nalyvai”, “Petro Sahaidashnyi”. Books 
are written in a unique Cossack language of 16-17 centuries and describe the times of the formation 
of Zaporozhian Sich. Especially for the three-volume edition the chief painter of the book - Vitaliy 
Mitchenko, has selected about 500 pictures of old and modern Ukrainian artists,
connected with the theme of cossacks. Cossacks roads 
could be seen on rare historical maps which were 
unknown for a long time.
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            4 книги «Українська Абетка», 2018
 Видання «Українська Абетка» складається з 4 книг: «Історія літер», «Буквиці», «Прописи» 
та «Козацький скоропис». У цій серії  розкрито таємниці літер та прослідковується логіка розвитку 
знаків, з яких видно філософію української мови. Прочитавши ці книги та отримавши відповідні 
знання, можна зрозуміти тайнопис та створювати власні шифри. 
«Історія літер» показує, як виникла і змінювалася наша писемність. Сторінки книги проілюстровані 
ретельно підібраними прикладами мистецтва і авторськими шрифтами художників-каліграфів, 
які упорядкував шрифтознавець Віталій Мітченко. Крім того, кожну літеру пояснюють народні 
приказки та вірші.
«Буквиці» знайомить нас з найпоширенішими прикрасами рукописних книг Середньовіччя, епохи 
Відродження та бароко. Ними позначали початок глав і окремих розділів книги. Розмальовування 
буквиць дозволить доторкнутися до каліграфічної творчості наших предків і оцінити їхню 
майстерність і фантазію.
«Прописи» навчають красивому письму. Вони розроблені каліграфами власноруч, адже знаки, 
написані від руки, суттєво відрізняються від надрукованих на комп’ютері. Художники детально 
промалювали елементи, з яких складається кожна літера і схематично показали послідовність 
написання букви. Аби навчитися правильно писати, за приклад необхідно брати зразки створені 
людиною, а не машиною. «Козацький скоропис» знайомить з однією з найцікавіших сторінок 
в історії каліграфії. Скоропис став візитівкою Української Козацької держави. Цей вид каліграфії 
зароджується і розвивається в Україні в кінці XVI-XVIII ст.. У той час в європейському мистецтві 
процвітає стиль бароко, який вплинув на розвиток українського, або козацького, бароко. 
Спеціально для цієї книги художники розробили прописи для навчання українському бароковому 
письму, аби вміти писати так, як це робили козаки.
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          4-book set «Ukrainian Alphabet», 2018
The edition of “Ukrainian Alphabet” includes 4 books: “History of letters”, “Initial letters”, “Handwriting” 
and “Cossack Cursive”. This series reveals the secrets of the letters and trace the logic of the development 
of signs, uncovering the philosophy of the Ukrainian language. If you read these books and gain the relevant 
knowledge, you will be able to understand cryptography and create your own ciphers.
“History of letters” shows the origin and evolution of our writing system. The pages of the book are 
illustrated with thoroughly selected examples of art and designed fonts of calligraphers, all organized 
by font expert Vitalii Mitchenko. In addition, each letter is explained by folk sayings and poems.
“Initial letters” offer us insights into the most common decorations of manuscript books of the Middle 
Ages, Renaissance, and Baroque. They marked the beginning of chapters and separate sections of the book. 
Coloring the initials will allow you to feel the calligraphic creation of our ancestors and appreciate their 
skill and imagination.
“Handwriting” is a practice of beautiful writing. They were designed by calligraphers themselves because 
handwritten signs significantly differ from computer-printed. Artists explicitly drew the elements that make 
each letter and schematically showed the sequence of writing a letter. For learning how to write correctly,
it is necessary to use as an example the pattern created by a person, not a machine.
“Cossack Cursive” introduces us to one of the most interesting pages in the history of calligraphy. Cursive 
became an iconic mark of the Ukrainian Cossack state. This type of calligraphy originated and evolved 
in Ukraine at the end of the XVI-XVIII centuries. At that time, the baroque style flourished in European art. 
It influenced the development of the Ukrainian, aka, Cossack baroque. Particularly for this book, the artists 
developed handwriting to teach Ukrainian baroque writing, for us to learn to write as the Cossacks did.
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            книга «Казка “OХ”», 2017
Ця чарівна історія про правителя Лісового Царства. А написав її понад 100 років тому 
український художник та письменник Михайло Жук. Проілюструвала цю фантастичну оповідь 
сучасна художниця Крістіна Ярош.

            The book «Fairytale “OH”», 2017
This is a magical story about the ruler of the Forest Kingdom. It was written by Ukrainian artist and author 
Mykhailo Zhuk more than 100 years ago. This fantastic story was illustrated by a modern artist Kristina 
Yarosh.
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The Ukrainian Reconstruction Fund, 
in cooperation with the best international 

and domestic specialists, created a variety of 
effective social programs based on the triad 

of inclusiveness, environmental friendliness, 
and safety, where the latest approaches to 
solving the problems of rehabilitation of 
people and territories, restorative urban 

planning, humanitarian support and care for 
the most vulnerable population categories 

impacted by the war are applied. As of 
today, Ukraine critically lacks real technical, 

financial, and humanitarian support from all 
caring people all around the world. 

We count on your help because we share 
common material and civilizational 

values, suchas peaceful life, 
meaningful work, and the 

welfareof the people
.Join the development 

of a free Ukraine!

Chair of the Fund 
Iryna Leshchinska

Українським реконструкційним 
фондом за участю найкращих 
міжнародних та вітчизняних фахівців 
створена вагома множина 
ефективних соціальних програм, 
заснованих на тріаді інклюзивності, 
екологічності і безпеці, де застосовані 
найновітніші підходи до розв’язання 
проблем реабілітації людей і територій, 
відновного містобудування, 
гуманітарного супроводу й піклування 
щодо найбільш вразливих категорій 
населення, що потерпають від війни. 
Україні зараз критично бракує реальної 
технічної, фінансової та гуманітарної 
підтримки всіх небайдужих людей
планети. Ми розраховуємо на вашу 
допомогу, адже в нас спільні 
буттєві та цивілізаційні цінності – 
мирне життя, осмислена праця, 
добробут кожної людини.
Приєднуйтесь до розбудови
вільної України!

Голова фонду 
Ірина Лещинська


