
П Р Е С – Р Е Л І З 

З 28 серпня по 22 вересня у холі 8 поверху ЦНБ експонується художня 

виставка «По місцях Зінаїди Серебрякової. Гайдари». 

          На виставці представлені роботи  за результатами міжнародного пленеру, що відбувся 

2015 року у селі Гайдари на Зміївщині. Пленер був організований Неформальним 

товариством друзів Зінаїди Серебрякової разом із художньо-графічним факультетом 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Учасниками 

його були викладачі та студенти Педагогічного університету і запрошені художники з 

Франції (Ален Родьє), Польщі (Малгожата Хвялковська та Адам Похопень),  України – зі 

Львова (Марта Луків-Любицька та Юрій Ямаш) і Харкова (Леонід Золотарьов, Руслан 

Варламов, Леся Каменна, Олексій Будник та інші).  

Експозиція  доречна саме на виставкових площах ХНУ імені В.Н.Каразіна, тому що 

Гайдари – це село, на околиці якого знаходиться славетна університетська біостанція, де у 

найстарішому будинку у 1918 році бувала в гостях у знаменитого фотографа Олексія 

Михайловича Іваницького художниця світового рівня Зінаїда Серебрякова (1884-1967). У 

1920 році саме університетські знайомі влаштували Зінаїду Євгеніївну на роботу 

художником в Археологічний музей, що став міським, але постав, звісно, з 

університетського. 

          Що ми бачимо на пленерних роботах, і у чому взагалі був сенс цього пленеру? Ми 

бачимо будинок (зображений у різних стилях і з різних боків), і розуміємо, що приблизно 

таким його і бачили і Серебрякова, І Сергій Васильківський, і Петро Левченко, і Костянтин 

Костенко та інші митці, які бували у гостинної родини Іваницьких.  Ми бачимо дивовижну 

панораму, що відкривається зі старої альтанки на біостанції, і розуміємо, що пейзаж цей не 

надто змінився за століття (про що свідчать картини того ж Костенка, друга Серебрякової)… 

Минуле мимоволі відчувається як те, що минає фізично, але залишає нам певний візуальний 

ряд, щоб не минати метафізично. І якщо примружити очі, то на стежках навколо дачі 

Іваницького дуже легко побачити струнку постать художниці… 

19 вересня – у День пам’яті З. Серебрякової, о 15.00 у ЦНБ (хол 8 

поверху) відбудеться зустріч із авторами робот і з організаторами виставки. 

Запрошуємо усіх бажаючих! 


