
 По струнах душі 

«Вам знайоме почуття окриленості? Коли ти помічаєш кожну приємну 

дрібницю, яка з тобою відбувається, радієш новому дню, дихаєш на повну 

та примружуєш очі від задоволення. Це почуття мене наздогнало одного 

разу, коли я взяла до рук пензлик і зрозуміла, що ми з ним не розлучимося 

ніколи!  

Відчуйте мою любов до життя, натхнення, яке я черпаю звідусіль, 

окриленість, завдяки якій я парю над небесами» - розповідає молода 

запорізька художниця Тетяна Виноградова про свої картини,  що 

представлені на виставці «По струнах душі…». 

Захід відбувся в галереї «Art L’». Там влаштовуються виставки предметів 

мистецтва, проводяться персональні перфоманси, а також є школа живопису. 

«Наш коллектив відкритий до співпраці, як із іменитими майстрами свого 

жанру, так і з молодими 

починаючими творцями» - 

написано у офіційній групі 

галереї на сайті ВКонтакте. 

Цього разу на стінах галереї 

з’явилися яскраві та теплі 

картини 26-річної мешканки 

Запорізької області. Майже всі її 

роботи написані у жанрах 

«пейзаж» і «натюрморт» (сама ж 

художниця відносить свої роботи 

до романтичного імпресіонізму), і тільки зрідка на полотні з’являються люди.  

Цікаво, що, загалом, це закохані пари, 

окрилені своїми почуттями. Тепло, що 

надходить від картин, любов, що зображена 

на них, дає повною мірою відчути посил 

автора. У залі галереї витає енергетика 

романтики і щастя, легкості і світла, а 

яскраві фарби справляють позитивне 

враження, надихають та вселяють надію на 

краще. 

Тетяну ще дитиною батьки долучили до 

мистецтва й прищепили любов до живопису. 

Саме в той час зародилася її мрія стати художницею.  



В юні роки Виноградова відвідувала школу живопису. Але смерть батьків 

перекрила її прагнення. І тільки через роки вона знову почала творити, 

знайшовши упаковку олійних фарб та пензлів, та згадавши слова матері про те, 

що вони чарівні, і завдяки ним дівчина зможе «радувати людей своєю 

творчістю й дарувати теплі, яскраві, барвисті сюжети». Тоді й повернулася до 

неї та сама дитяча мрія, до якої вона вирішила прийти, не здаючись. 

«Все, що я відчуваю, мої думки, переживання, надії – все це я передаю у своїх 

роботах. Ласкаво прошу до мого світу!» - пише в своїй автобіографії 

художниця. 

Відвідати фантастичну виставку ви зможете за адресою: вул. Сталеварів, б.30, з 

11 до 17 години до 17 лютого 2017 року. Вихідний – неділя.  

Софія Кравчук  


