
На Полісся — 
за красою

Вдалим на творчість видався 
Поліський пленер для трьох художників 
України, які з травня по жовтень 
нинішнього року, працюючи в Славутичі 
та його околицях, створили на вільному 
повітрі понад сто живописних робіт.

ме цей емоційний стан 
душі народив бажання 
відтворити в художніх 
полотнах чудові 
краєвиди Славутича.
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Ініціатором його проведення 
став славутицький художник Ми
кола Лінник — учасник рес
публіканських, всесоюзних та 
міжнародних виставок. Його тво
ри знаходяться в музеях України 
і Куби та приватних збірках за 
кордоном.

У Славутичі він розпочав свою 
трудову діяльність в 1987 році на 
посаді головного художника. 
Свій професіоналізм виявив не 
тільки в роботі над художнім 
оформленням міста за програ
мою генерального проектуваль
ника Славутича — "КиївЗНІЄПа” 
— а і в розробці своїх ескізів ху
дожніх вітражів — цього особли
вого виду мону
ментально-деко
ративного мис
тецтва. Його ро
боти прикраша
ють басейн 
"Дельфін", залу 
урочистих подій,
ЗОШ №3, АБК-1 
ЧАЕС...

Микола Семе
нович Лінник в 
постійному твор
чому пошуку. Са-

Він запросив 
до співпраці ху
дожника з Києва 
Станіслава Хохло
ва. Твори цього 
митця прикраша
ють музеї України, 
Норвегії, Бельгії, 
Великобританії. 
Про нього відзня
то три віде- 
офільми, що де

монструвалися 
по українському 
телебаченню.

Не менш зна
менитий і дру
гий запроше
ний художник, 
член Національ
ної спілки ху
дожників Ук
раїни Олек
сандр Кіреєв з 
Сімферополя.

Так народи
лася творча гру
па "ХохЛінКір". 

її назва пішла від перших трьох 
букв у прізвищах цих творчих 
людей, які презентують спільну 
виставку живопису, що має на
зву "Літо Господнє” . З нею по
знайомляться шанувальники об
разотворчого мистецтва в Сла
вутичі, Чернігові, Києві та інших 
містах.

Нові роботи художників в да
ний час розміщені в колишній 
"Берізці", а сьогодні це офіс доб
ре знаної в Славутичі фірми "Но- 
варка". Самі назви майстерно 
виконаних картин, серед яких 
"Літо на озері", "Квіти лугові", 
"Літній день", "Веселий день", 
"Перед грозою", "Початок 
осені", "Лисиціна гора", "Полу
денне сонце", "Вечір в 
Мікшунівці" "Дорога в квітах"... 
передають той настрій, який 
відчували художники в оточенні 
благодатної природи Полісся.
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