Відкриття виставки «По струнам душі»
24 січня відбулося відкриття виставки «По струнам душі» Тетяни Виноградової
в місті Запоріжжя. Студенти ЕПК ЗНУ не могли «пройти повз» таку цікаву
місцеву подію.
В просторому приміщенні були зібрані картини різних жанрів.
Сама ж художниця в своїй розповіді для сайту галереї «ART L» розповіла, що
батьки з дитинства прививали їй любов до живопису. Свої ідеї та помисли вона
втілювала на різних паперових листах із звичайних зошитів та альбомів. При
втраті батьків захоплення прийшлось відкласти, бо митець занепала духом.
Минуло декілька років і ця пекуча рана після втрати почала загоюватися.

Знайшовши в старій коробці маслянисті кольорові фарби, майстриня пензля
стала малювати. Вона почала доводити всім, що чогось варта й любить свою
справу.
Картина під назвою «Райський куточок» дає змогу відчути ту мрійливу дівчину,
що в дитинстві так сильно бажала стати такою, як і ті дорослі люди, виставки
яких відвідувала з рідними.

«Щоб повторно відчути ці емоції ми намагаємося все відтворити знову,

повернутися в той момент ... Але, на жаль, машини часу, як і раніше, немає.» Ці
слова свідчать про те, що в кожного з нас є свої «улюблені сцени» із життя, які
хочеться пережити не один раз, але, потрібно бути реалістом, та створювати
ще
не
менш
цікаві
та
приємні
спогади.
« Наодинці з природою і самим собою відчуваєш гармонію душі та тіла з усім
світом»
Тетяна Виноградова-одна з тих художниць, що самі пишуть вірші. Природа та
свіже повітря-її натхнення. На картині переважають червоні, блакитні та жовті
кольори, що свідчать про впевненість в собі та своїй справі, мрійливість,
придають таємничості та умиротворення.
Любов до природи, сонячна погода та заняття справою свого життя гарно
впливають на кожну людину. Улюблений пензлик, мольберт і чистий, немов
нова сторінка життя, аркуш паперу та відчуття повної свободи. Що ще потрібно
для
щастя?

Пройшовши через всі випровуння долі,людина починає по справжньому
цінувати своє життя та шлях,що йому призначений. «Дорога в далечінь» є
прикладом одного моменту із життя дівчини.Коли позаду немає нічого,а поряд
ні людини, не здалася та не покинула цього.Зібравшись з думками ,вона
вирішує йти далі та продовжувати справу свого життя,бо там,за горизонтом,на
неї
чекає
майбутнє.Те,на
яке
заслуговує.
Звичайно,не все так просто,але «немає непосильних перешкод»,-впевнений
автор картини.

Думки
переплітаються
з
попередніми.Пройтися
тією
ж
самою
дорогою,прогулятися по місцевості,помріяти про квітуче та щасливе майбутнє і
знову поринути в безтурботне життя… «Вечірній променад» втілює всі
забаганки
та
думки
за
певний
період
часу.
Не дивно,що після перегляду такої яскравої картини,хочеться відкрити свою
улюблену книгу та повністю поринути в той чудовий світ світлих думок.

Зима.Завірюха і січневий холод. Продовжується «Зимовий сон».
На небі переважають благородні червоні та рожеві кольори.Мотив не перестає
дивувати- та сама дорога ,подорож,міркування про майбутнє,природа та
дивовижна техніка малювання.Всі стежки хоч раз пересікалися одна з
одною,так само і в житі.Десь,колись,але ми знайдемо ту саму ціль,до якої
будемо йти.Про яку ми будемо мріяти.А, можливо,це буде зовсім не мета,а
людина.Звичайна людина,що дасть поштовх жити,заради якої захочеться це
робити,творити і кохати,вчитися і сподіватися на диво.

Вцілому ,виставка картин незвичайно цікава.Представлені експонати одразу
привертають до себе увагу своєю майстерністю.Не дивно, що відвідування
галереї справляє таке враження у людей.
«Я зрозуміла, що ми повинні радіти життю і проживати кожен день, як
останній. І це стало філософією мого існування».Картини відтворюють
романтичну натуру людини,хоча це тільки перші кроки Тетяни в натюрморті та
в живописі.
Бажаємо художниці креативних ідей та віри в себе попри все!

Автор: Фефелова Владислава
Фотокорреспондент: Анастасия Работягова

