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11 листопада 2015 р. о 15.30  у холі 8 поверху ЦНБ відбулось урочисте відкриття 
персональної художньої виставки живопису Ігоря Погорєлова «Яскраві миттєвості 
рідного міста». 

Погорєлов  Ігор  Миколайович народився  21 червня 1951 р. у Харкові. Закінчив 
художню школу імені І.Ю.Рєпіна. У 1987 р. -  Харківський художньо-промисловий 
інститут за фахом «Декоративне мистецтво». З 1992 р. – член Національної спілки 
художників України. 

І.Погорєлов - учасник обласних, всеукраїнських, міжнародних виставок. Роботи 
художника зберігаються у приватних колекціях  України, Росії, США, Німеччини та інш. 
країн. 
Корінний харків'янин, Ігор Погорєлов усією душею любить своє місто. Куточки старого 
Харкова, оригінальна архітектура старовинних будинків і храмів – улюблена тема 
живописних творів художника. Приголомшує серія харківських ретроспективних 
архітектурних пейзажів, насичених реаліями того часу, коли ці будови споруджувалися. 
В авторському колективі художник створив триптих «Народження Університету» для залу 
засідань Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна і триптих «Сковорода 
– поет, філософ і педагог» для Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.Сковороди, серію історичних картин до експозиції музею «Харківщина у Великій 
Вітчизняній війні». 

Всі твори майстра відрізняються тонким смаком, рівновагою всіх складових, 
романтизмом і ліричністю, які відображують цілісність його натури, зрілість 
філософських поглядів, досконалість естетичних принципів. 

Нова виставка І.Погорєлова, яка присвячена улюбленому місту, буде 
демонструватися у ЦНБ до 4 грудня 2015 р. 
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11 ноября 2015 г. в 15.30 в холле 8 этажа ЦНБ состоялось торжественное открытие 
выставки Игоря Погорелова «Яскраві миттєвості рідного міста». 
 
Закончил художественную школу им. И.Е.Репина. 
В 1974 году закончил Харьковский авиационный институт. 
В 1987 году -  Харьковский художественно-промышленный институт по специальности 
«Декоративное искусство», где обучался у В.Сидоренко, З.Юдкевича, О.Капшука. 
Член Национального союза художников Украины по секции «Искусство художественного 
проектирования» с 1992 года. 
Участник областных, республиканских, всеукраинских и зарубежных выставок. 
Картины Игоря Погорелова находятся в частных коллекциях в Украине, России, США, 
Германии и других странах. 
Коренной харьковчанин, Игорь Погорелов всей душой любит свой город. Уголки старого 
Харькова, оригинальная архитектура старинных строений и церквей – любимая тема 
живописных произведений художника. Поражает также серия харьковских 
ретроспективных архитектурных пейзажей, насыщенных реалиями того времени, когда 
эти строения сооружались. 
В авторском коллективе автор создал триптих «Рождение Университета» для зала 
заседаний Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина и триптих 
«Сковорода – поэт, философ и педагог» для Харьковского национального педагогического 
университета им. Сковороды, серию исторических картин к экспозиции музея 
«Харьковщина в Великой Отечественной войне». 
Все произведения мастера отличаются тонким вкусом, равновесием всех составляющих, 
романтизмом и лиричностью, которые отображают цельность его натуры, зрелость 
философских взглядов, совершенство эстетических принципов. 
 
 


