
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

14 ноября в 15-00 в холле 8 этажа  Центральной научной библиотеки 
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина состоится открытие 
выставки «Гелиос» - многоцветие», посвященной 25-летию Харьковского городского 
общества греков «Гелиос». 

На выставке будут экспонироваться работы представителей Харьковского 
городского общества греков «Гелиос»: 

Пичахчи Андрей Леонидович – родился в Харькове в 1958 году. В 1979 г. окончил Харьковский  
художественно-промышленный  институт.  В соответствии с образованием – специалист в области  яхтенного и 
концептуального дизайна . Работал в Худфонде. В  1990 г. вступил в   Национальный  Союз художников Украины и 
создал группу «Литера А», известную своими экспозициями в Харькове и Германии. Участник многих 
республиканских, всесоюзных и международных выставок.  

Дзюбенко Полина  Александровна  - закончила Харьковскую детскую художественную школу  
им. И.Е.Репина, Харьковское государственное художественное училище, Харьковскую государственную  академию 
дизайна  и искусств. Кандидат архитектуры. Доцент. Преподаватель Харьковского государственного университета 
строительства и архитектуры. Дзюбенко П. – член молодёжной организации Национального Союза художников 
Украины с 2004 года . Участница  свыше сорока выставок, шесть  из которых - персональные - на  греческую тематику, а 
так же всеукраинские, областные,  городские и международная.  

Дзюбенко Яна Александровна  - родилась 6 марта 1972 года в г.Харькове. В 1991 году окончила  
Харьковский  строительный техникум. В 1998 году –  Харьковский  государственный  технический университет 
строительства и архитектуры (ХГТУСА). В 2001 году окончила курс аспирантуры ХГТУСА. С 2002 года работает 
архитектором в проектных организациях г.Харькова. 

Думбур Елена  Анатольевна  - закончила Харьковскую государственную  академию дизайна и  
искусств, член Национального Союза дизайнеров Украины. Участник международных, всеукраинских, областных,  
городских выставок и конкурсов.  

Думбур Харитон  Федорович  - закончил Луганское художественное училище  и  Харьковскую 
государственную  академию дизайна и искусств. Работает в области монументальной и станковой живописи . 
Участник международных, национальных и  городских выставок.  Преподаватель Харьковской детской 
художественной школы №1  им. И.Репина.   
        Ерошенко Сергей Григорьевич – родился в 1947 г. После института радиоэлектроники работал в 
экспериментальной лаборатории квантовой электроники. С 1978 г. его основной профессией стала фотография. Член 
Национального Союза фотохудожников Украины с  1992 г. Член Творческого союза художников России и 
Международной федерации художников. 

Золотарев Леонид Михайлович – член  Творческого Союза художников России, Международного 
Европейского Союза художников «Искусство без границ», Харьковского областного творческого объединения 
художников «Веселка». Автор иллюстраций более   чем в 150 книгах, учебниках,  пособиях, журналах. Автор идеи и 
организатор проекта «Лики Харькова». Работает в области  политической иллюстрации . Занимается росписью и 
реставрацией Православных  Храмов в Харькове и по всей Украине.  

Матвеева Юлия – окончила харьковское государственное художественное училище  по специальности  
художник-декоратор. Кандидат искусствоведения , преподаватель  кафедры художественного  моделирования  ткани 
Харьковской государственной академии дизайна и искусств. 

Простакова Наталья – родилась в Мариуполе в 1975 году. Участница многих арт-проектов, а также  
персональных выставок. 

Рудницкая Елена Георгиевна - родилась в 1963 году в городе Харькове. В 1986 году закончила  
Харьковский политехнический институт. Сейчас работает в издательстве «Синтекс».  

Коструб Елена Петровна  – родилась  в Никополе, с  1981 года  живет в Харькове. Закончила  ХНУ им. 
В.Н. Каразина. Психолог, консультант, самодеятельный художник.  

 
А также в выставке принимают участие маленькие, но уже очень талантливые художники – 

новое поколение художников «Гелиоса».    
 

Приглашаем харьковчан принять участие в мероприятии! 
 
Конт. тел. – 707-52-63 

 
 



ПРЕС-РЕЛІЗ 
 

14 листопада о 15.00 у холі 8 поверху ЦНБ відбудеться урочисте відкриття виставки 
«Геліос» - розмаїття кольорiв», яка присвячена 25-річчю від дня заснування Харківського 
міського товариства греків «Геліос». 

На виставці будуть демонструватися роботи членів товариства «Геліос»: 
Пичахчи А.Л. - народився у Харкові в 1958 році. У 1979 р. закінчив Харківський художньо-промисловий 

інститут.  Відповідно до освіти – фахівець у галузi яхтового і концептуального дизайну.  У  1990 р. вступив до  
Національноi Спілки художників України  і створив гурт «Літера А»,  відомий сво їми експозиціями в Харкові і 
Нiмеччинi. Учасник багатьох республіканських і міжнародних виставок. 

Дзюбенко П.О. - закінчила  Харківську дитячу художню  школу  ім. І. Р€піна, Харківське  державне  
художнє училище, Харківську державну  академію  дизайну і мистецтв. Кандидат архітектури.  Доцент.  Викладач 
Харківського державного університету будівництва і архітектури. Дзюбенко П. – член молодіжної організації 
Національної Спілки  художників України з 2004 року. Учасниця  понад сорока виставок, шість  з яких - персональні на 
грецьку тематику, а також всеукраїнських, міських і міжнародних. 

Дзюбенко Я.О. -  народилася 6 березня  1972 року у Харкові. У 1991 році закінчила  Харківський  
будівельний  технікум. У 1998 році –  Харківський державний технічний університет будівництва  і архітектури 
(ХГТУСА). У 2001 році закінчила курс аспірантури ХГТУСА. З 2002 року працює архітектором в проектних 
організаціях м. Харкова. 

Думбур О.А. – закінчила Харківську державну  академ ію дизайну і мистецтв, член Національної Спілки  
дизайнерів України. Учасник міжнародних, всеукраїнських, обласних,  міських виставок і конкурсів.  

Думбур Х.Ф. - закінчив Луганське  художнє  училище   і Харківську  державну  академію  дизайну  і 
мистецтв. Працює в галузi монументального і станкового живопису. Учасник міжнародних, національних і міських 
виставок.  Викладач Харківської дитячої художньої школи №1  ім. І. Репіна. 

Єрошенко С.Г. - народився у 1947 р. Після інституту  радіоелектроніки  працював в експериментальній  
лабораторії квантово ї електроніки. З 1978 р. його  основною професією стала фотографія. Член  Національної Спілки 
фотохудожників України з 1992 р. Член Творчої спілки художників Росії та Міжнародної федерації художників. 

Золотарьов Л.М. - член Творчої Спілки художників Росії, Міжнародної Європейської Спілки  художників 
«Мистецтво без кордонів», Харківського обласного творчого об'єднання художників «Веселка». Автор ілюстрацій до 
багатьох книг, підручників,  посібників, журналів. Автор ідеї і організатор проекту «Образи Харкова». Працює в 
галузi політичної ілюстрації. Займається розписом і реставрацією Православних  Храмів в Харкові та Україні. 

Матвєєва Ю. - закінчила  харківське  державне художнє  училище  за  фахом художник-декоратор. Кандидат 
мистецтвознавства, викладач кафедри художнього моделювання тканини  Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв. 

Простакова Н. - народилася у Маріуполі у 1975 році. Учасниця  багатьох арт-проектів, а також  
персональних виставок. 

Рудницька О.Г. - народилася у 1963 році в місті Харкові. У 1986 році закінчила Харківський  
політехнічний інститут. Зараз працює у видавництві «Синтекс». 

Коструб О.П. - народилася в Нiкопол, з 1981 року живе в Харкові. Закінчила  ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 
Психолог, консультант, самодіяльний художник.  

 
  А також у виставці беруть участь маленькі, але вже дуже талановиті художники – нове 

покоління художників «Геліоса». 
 

Запрошуємо харків’ян взяти участь у заході! 
 

 
Конт. тел. – 707-52-63 
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