
П Р Е С С  -  Р Е Л И З 

23 сентября в конференц-зале ЦНБ (9 этаж) открывается выставка 
кукол Виталины и Анастасии Федоренко  «POSTSKAZKA». 

Авторы о выставке и о себе: 

 «POSTSKAZKA»  - первый проект нехудожницы (орфография правильная) 
Виталины Федоренко и начинающего декоратора  Анастасии. Мама создает образы, дочь 
дарит им душу. Мы очень трепетно относимся к нашим питомцам и переживаем за их 
судьбу. Интерьерные куклы хрупкие и не предназначены для игр, они – украшение  и 
радость для глаз, навевают воспоминания и создают настроения.  

Виталина Федоренко закончила исторический факультет Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина (тогда Харьковский государственный 
университет имени М.Горького). Работала в Центральной научной библиотеке ХНУ, 
сейчас – сотрудник факультета компьютерных наук  того же университета.  С детства 
мечтала быть мамой. Отсюда, наверное, и любовь к сказке,  куклам, рукоделию. 
Интерьерная кукла – совершенно недавнее увлечение.  

Анастасия Федоренко учится на 4 курсе театрально-декорационного отделения 
ХХУ (Харьковского Художественного училища). Научный консультант, первый критик и 
первый болельщик, идейный вдохновитель абсолютно всех представленных работ, и 
просто замечательная дочь. Автор театральных кукол, представленных на выставке 
(марионетка Покахонтас, гапитная кукла Йети , перчаточная кукла Ёжик)и африканской 
маски. 

МЫ БУДЕМ БЕСКОНЕЧНО РАДЫ ВАШЕЙ УЛЫБКЕ!». 

Конт. тел. 707-51-51 

 

 

П Р Е С  -  Р Е Л І З 

23 вересня у конференц-залі ЦНБ (9 пов.) відкривається виставка 
ляльок Віталіни та Анастасії Федоренко «POSTSKAZKA». 

Автори про виставку і про себе: 

«POSTSKAZKA»  - перший проект нехудожниці (орфографія правильна) Віталіни 
Федоренко і декоратора-початківця  Анастасії. Мама створює образи, донька дарує їм 
душі. Ми дуже трепетно відносимося до наших вихованців і переживаємо за їх долю. 
Інтер’єрні ляльки тендітні і не пристосовані для ігор, вони – прикраса  і радість для очей, 
навіюють спогади і створюють настрої. 

Віталіна Федоренко закінчила історичний факультет Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна (тоді Харківський державний університет імені 



М.Горького). Працювала в Центральній науковій бібліотеці університету, зараз – 
працівник факультету комп'ютерних наук  того ж університету.  З дитинства мріяла бути 
мамою. Звідси, напевно, і любов до казки,  ляльок, рукоділля. Інтер’єрна  лялька – 
абсолютно недавнє захоплення. 

Анастасія Федоренко навчається на 4 курсі театрально-декораційного відділення 
ХХУ (Харківського Художнього училища). Науковий консультант, перший критик і 
перший уболівальник, ідейний натхненник абсолютно всіх представлених робіт, і просто 
чудова донька. Автор театральних ляльок, представлених на виставці (маріонетка 
Покахонтас, гапітна лялька Йєті, печатна лялька  Їжачок) і африканської маски. 

МИ БУДЕМО БЕЗМЕЖНО РАДІ ВАШІЙ ПОСМІШЦІ!» 

Конт. тел. 707-51-51 
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