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Ars longa, 
vita brevisШвидкісний «Слобожанський експрес», який прямує 

з Харкова, зупиняється в Києві із завершальною у цьому 
році виставкою 80 художників. Музейна колекція 
налічує чимало збережених експонатів цього регіону

С
творений проект «Мистецька 

мапа України» – різнобарв-

ний і надзвичайно цікавий. 

Цей захід безперечно 

вважається здобутком і постійно 

поповнюється. Де тільки наш 

музейний погляд не зупинявся, 

аби завдяки витворам передати 

неповторні особливості регіону, 

шлях його розвитку і вплив тради-

цій осередку на мистецький спектр! 

У 2008 році – у Львові, у 2009 році – 

в Одесі. У цьому році, навесні, колекція 

вже була представлена в АР Крим, 

а нещодавно – на Харківщині. 

Цікаво спостерігати за формуванням 

творчого почерку особистості, за тим, 

як базові академічні підходи поєднують-

ся зі світовими культурними тенденціями 

і художніми особливостями автора, як се-

редовище й інформаційний поступ допов-

нюють індивідуальний мистецький код.

Сьогодні Слобожанщина представ-

ляє твори з колекції Музею сучасного 

мистецтва України і роботи сучасних мит-

ців, відібрані у творчих майстернях, всьо-

го – близько трьохсот.

Як втілився задум, відобразився в му-

зейному просторі, запрошуємо Вас поба-

чити на виставці, що працює з 19 грудня 

2012 року. Доповнити враження від екс-

позиції зможуть художники, які відкриті 

для спілкуванням з Вами. Чекаємо!

Музей працює щоденно, окрім понеділка, з 11.00 до 19.00. 
Довідки і замовлення екскурсій: 

тел./факс: (044)201-49-45.
E-mail: info@modern-museum.org.ua.
Сайт: www.modern-museum.org.ua.

Адреса: вул. Глибочицька, 17, м. Київ.
Їхати: від станції метро «Контрактова площа» 

трамваями №№14, 18, маршрутними таксі №№13, 302, 
417, 432, 484, 820 до зупинки «Вулиця Соляна»

МИСТЕЦЬКА МАПА УКРАЇНИ – 
ГОЛОВНА ПОДІЯ ГРУДНЯ!

Саїд Ахмаді. Художник. 2005. 
Дерево, фарбований розпис. 
195х95х60. Колекція Музею 
сучасного мистецтва України

Артем Волокітін. Дослід 3. 2011–2012. Полотно, олія. 230х150
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Боріс Колесник. Старий човен. 1974. Картон, олія. 60х50. 
Колекція Музею сучасного мистецтва України

Марія Чепелева. Кримські трави. 2011. Полотно, олія. 90х70. 
Колекція Музею сучасного мистецтва України

Марія Чепелева. Забуте місто. 
Чуфу-Кале. 2009. 
Полотно, олія. 90х129,5. 
Колекція Музею 
сучасного мистецтва України
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