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Анотація. У контексті сучасних тенденцій та протиріч художньо-
го процесу розглядається життєвий і творчий шлях художника й пе-
дагога ЛНАМ А. Слободяна, висвітлюється система його художнього 
мислення та формотворення. Культурне етнооточення та природне 
середовище витворили самобутню естетику монументальних і живо-
писних творів митця, який заклав основи високого професіоналізму в 
сучасній українській образотворчості, а формально-мистецькими по-
шуками духовного синтезу на зламі двох сторіч – діалектику нового 
та традиційного.

Ключові слова: монументальні та живописні твори, художнє мис-
лення, формально-мистецькі пошуки, духовний синтез.

Пошуки вектора сучасного буття, духовної основи нового 
відродження, власної ідентичності у виражальних і смислових 
контекстах яскраво окреслюють творчу парадигму художни-
ка Анатолія Слободяна. На тлі сучасних протиріч художнього 
процесу митець наполегливо шукає художню концепцію, яка 
по-особливому акцентує, а то й знімає проблеми, пов’язані з 
усвідомленням катастрофічної дійсності й кризової свідомості 
людини кінця ХХ — початку ХХІ ст. Її сутність – у збере-
женні менталітету й глибинних духовних зв’язків з історични-
ми пластами культури. Враховуючи особливість творчого ста-
новлення А. Слободяна, можна сміливо констатувати, що його 
доробку притаманна єдність різних джерел і традицій. Такий 
синтез, а почасти й симбіоз виражальних і технічних можли-
востей, інспірованих художником, фіксує діалектику нового та 
традиційного в сучасній українській образотворчості. Щоби 
зрозуміти систему художнього мислення та формотворення   
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А. Слободяна, передусім необхідно окреслити середовище та 
зазначити чинники, які формували його як майбутнього митця.

Професійний шлях А. Слободяна, як зазначив Р. Яців, не 
можна вважати типовим для живописців Львова та його поко-
ління. Народився А. Слободян 1950 р. у шахтарському селищі 
Софіївка, що на Луганщині. Початкову художню освіту здо-
був у Луганському художньому училищі (1969-1974), після 
закінчення якого рік учителював (креслення та малювання). 
Бажання продовжити навчання привело до Московського 
художнього інституту ім. В. Сурикова на відділення мону-
ментального живопису (1976-1982). Наступні десять років           
А. Слободяна пов’язані з перебуванням у Красноярському 
краї. Тамтешні традиції, міфологеми, архетипи, усе метафізич-
не довкілля звичайно не залишило байдужим молодого враз-
ливого юнака. Перші живописні полотна було створено саме 
там, і власне у Красноярську молодий художник уперше бере 
участь у колективних виставках. Він багато подорожує тай-
гою, милуючись її первородною красою та незайманістю. Свої 
враження від побаченого, – унікальні краєвиди цього суворо-
го й багатого на релікти краю, — фіксує на полотнах, а згодом 
– у видовому розмаїтті монументального мистецтва.

У Красноярську А. Слободян плідно працює за фахом – 
обіймає посаду художника творчо-виробничого комбінату, па-
ралельно викладає в художньому інституті на кафедрі інтер’єру 
рисунок, живопис, фреску та робору в матеріалі. 

За десять років праці на комбінаті А. Слободян створює 
вітражі, мозаїки, розписи. Більшість цих творів і сьогодні є 
окрасою та гордістю громадських інтер’єрів сибірського краю. 
Дослідження закономірностей формування композиційних і 
стильових особливостей у творах цього періоду стануть засад-
ничими в усій подальшій творчій еволюції художника. 

З-поміж низки ранніх творів А. Слободяна, в яких яскраво 
виявляється творча манера митця, передусім слід відзначити 
рельєфні композиції “Стрілець” (1987) і “Змій” (1988), ви-
конані за мотивами хакайського мистецтва. Мандруючи тай-
гою, зокрема берегами Єнісею, художник неодноразово натра-
пляв на кам’яні петрогліфи. Про те, що давні суспільства і за 
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семантикою, і за образною символікою були генетично єдині, 
свідчать, для прикладу, подібні знахідки на території України, 
– зокрема петрогліфи Кам’яної могили, які й сьогодні вима-
гають ґрунтовного наукового дослідження. Ці поодинокі зна-
хідки первісної культури сибірського краю органічно допо-
внюють музейні експонати – передусім ідоли. Таким чином, 
місцеві артефакти разом з багатим фольклорним матеріалом 
малюють в уяві художника яскраві образи минувшини з їхні-
ми символіко-метафоричним змістом і космогонічним забарв-
ленням. Симбіоз місцевих традицій і формально-мистецьких 
пошуків інспірує власні композиції, де академічно вивірений 
рисунок не “списує” існуючого зображення, а через певну мо-
дель естетично-філософського світосприйняття художника ві-
дображає нову цілісність і значущість цих образів у контексті 
сучасного буття.

Про цей аспект красномовно свідчать наступні твори              
А. Слободяна, серед яких – мозаїка “Людина і природа” 
(1987), виконана для головного корпусу Наукового інституту 
лісового господарства “Академгородок” м. Красноярськ. Об-
разну фабулу твору якнайкраще підсилює поліхромний коло-
рит, витриманий у холодних тонах. І колір, і варіативність про-
сторових вирішень композиції підсвідомо зумовлені архаїчною 
специфікою самого краю та особливою філософією художника.

На особливу увагу заслуговує низка монументальних тво-
рів, над якими А. Слободян працює впродовж 1989-1992 рр. 
Це п’ять великих мозаїчних панно для санаторію “Краснояр-
ське Загір’я”: “Материнство”, “Женці”, “Сіяч” (лаборатор-
ний корп. №1) та “Сім’я” і “Село” (лабораторний корп. №2). 
Кожний твір передбачає виникнення особливого змістового та 
психологічного простору між сьогоденням і минулим. Ця ре-
троспектива відчувається у змістовому наповненні та стиліс-
тичному вирішенні образів, у композиційній побудові та техно-
логічних засобах творення мозаїчних панно. Щодо останнього 
А. Слободян зізнається — дана техніка є його власними тех-
нологічними пошуками. Навіяні мистецтвом петрогліфів, вони 
ведуть до активної графічної дії та більш силуетного прочитан-
ня фабули кожного твору.
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Площина, колір, пластика, рельєф – це ті речі, які най-
більше хвилюють художника і яким він приділяє першочергову 
увагу в розбудові мозаїчної концепції. Художник ніби відрива-
ється від архаїчної традиції, щоби потім знову її поцінувати з 
хронологічної, соціокультурної дистанції. Ці твори дають мож-
ливість проникнути в найглибші приховані пласти культурного 
контексту, які виступають широким колом світоглядних уяв-
лень. Оскільки цінність речей традиційної культури перебуває 
більшою мірою в семантичному полі значень, ніж у виражаль-
них засобах художнього порядку, то особливе значення приді-
ляється міфологічному аспекту, адже глобальним, всеохопним 
змістом системи уявлень вважається картина світу. Будь-який 
акт творчості – це передусім повторення первісного створення 
світу, реконструкція архетипу.

Для втілення свого задуму художник використовує різні за 
фактурою та якістю природні матеріали: каміння, смальту, ке-
раміку. Мабуть тому всі твори органічно вписані в природний 
ландшафт і становлять його єдине синкретичне ціле.

У Красноярську А. Слободян виконав ще один значний 
монументальний твір для крайової поліклініки, однак у матері-
алі зреалізовано лише частину рельєфної пластики під назвою 
“Зцілення” (1990). “Сакральна” білизна горельєфу закликає 
позбутися світської суєти та звернутися до власної свідомості, 
до сенсу людського буття і тих випробувань, які зазнає люд-
ство на шляху до очищення та духовного оновлення. Мовою 
пластики художник намагається показати нікчемність життя і 
його велич, надлюдські закономірності. Світлом потрактова-
ні людські постаті, а чорним – узагальнено-фігуративні об-
риси хвороб, що переслідують людей у житті. Своїм твором             
А. Слободян створює філософську основу нового бачення сві-
ту, що дає змогу піднятися над повсякденними реаліями буття, 
побачити цілісність і велич божественного всесвіту й усвідоми-
ти всю цінність людської екзистенції полярних парадигм.

    1992 р. А. Слободян на хвилі розпаду Радянського Союзу 
та національного відродження в Україні повертається на бать-
ківщину і місцем свого проживання не випадково обирає Львів. 
З одного боку, із Західної України походить рідня батька, уро-
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дженця с. Сокиринці Тернопільської обл. І навіть перебуваючи 
десять довгих років у Росії, у далекому Сибіру, А. Слободян 
неодноразово відвідував батьківську родину на Тернопіллі. 
З другого боку, Львів як вагомий культурно-мистецький та 
освітній осередок дав йому можливість зреалізуватися творчо 
та професійно. Того самого року він був запрошений на посаду 
старшого викладача кафедри академічного живопису ЛАМ, на 
якій плідно працює і сьогодні. Разом з колегами по роботі А. 
Слободян є новатором оригінальних методик викладання, має 
наукові публікації з проблем живопису, бере активну участь у 
різноманітних мистецьких імпрезах [1, 5]. 

Від 2007 р. і вже тричі поспіль А. Слободян є постійним 
учасником міжнародного бієнале пастелі в Польщі. У його 
творчій біографії є й низка живописних пленерів, оскільки ху-
дожник активно працює і в техніці пастелі, і в олії: І Міжна-
родний пленер живопису “Маxim” у с. Славсько Львівської 
обл., що проходив під патронатом ЛНАМ (2007), Міжна-
родний історичний пленер для живописців ”Шляхами наших 
перемог” від Національного університету “Острозька акаде-
мія” (2008), Всеукраїнський пленер “Замки Тернопільщи-
ни” у Збаражі (2009) та ін. Шість персональних виставок А. 
Слободяна впродовж останніх десяти років (перша 2000р.) 
свідчать про невтомну й плідну працю на ниві української об-
разотворчості.

У творчому доробку художника львівського періоду перева-
жають станкові живописні полотна. А. Слободян активно роз-
робляє кілька сюжетних ліній: від філософської, сакральної, 
історичної тематики до пейзажних та натюрмортних творів.

Широке ідейно-філософське узагальнення притаманне 
низці полотен художника, що презентують історіософську 
проблематику. Це передусім диптих “Пам’ять” (1993), “Ніч” 
(1993), “З минулого”, “З сучасного”, “Свято пращурів” (усі 
– 1994), “Сон” (1997), “Земля орачів” (2006) та інші, у яких 
так органічно й цілісно знайдено відповідне образне та пластич-
не вирішення, а асоціативний ряд образів створює ретроспек-
тиву вглиб віків через найвагоміші віхи нашої славної історії.

У диптиху “Пам’ять” центральним лейтмотивом композиції 
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є коло, вписане в квадрат. Наділене могутньою відцентровою 
силою, воно несе потужний енергетичний заряд, наповнений 
образно-смисловим контекстом: у першому творі це богоматір 
з розпростертими руками — як берегиня людського роду, у 
другому – вінок з вишиваних рушників, оберегів української 
духовності та звичаєвості, сакральна роль яких полягає в тому, 
що вони є неодмінним атрибутом обрядів, звичаїв, ритуалів і 
дійств усього комплексу нашого народного побутування. Які 
б муки та випробування не випадали на долю нашого народу, 
художник впевнений, що в національних медіатипах закодо-
ване те святе й сокровенне, яке врятує український люд від 
фізичного та духовного вимирання. Знакова назва ще одного 
полотна “Ніч” – сумної та темної сторінки в історії нашого 
народу – 1930-х р. У візуальних проявах А. Слободян по-
слуговується усталеними образами та предметами метафізич-
ного довкілля: церква, жінка-богоматір у національному строї 
з дитиною на руках, ікони, рушники. Однак увагу привертає 
своєрідне композиційно-просторове вирішення, яке витоками 
сягає добре відомого художникові ще від часів перебування в 
Сибіру мистецтва петрогліфів. Глибоко врізані контури зобра-
ження в живописному полотні імітують чорні лінії, які творять 
зсув просторових координат і надають творові позачасових ха-
рактеристик. Немає конкретного місця та часу, немає минуло-
го та майбутнього. Дія наче повисла в безвимірному просторі, 
навічно в ньому вкарбувавшись чи то мовчазним реквіємом, чи 
пересторогою майбутнім поколінням.

Подібна ідея “позачасових координат” вирішується в по-
лотнах з протилежними за хронологічними характеристиками 
назвами “З минулого” та “З сучасного”. У лоно українськості 
нас повертають носії етнопам’яті, однаковою мірою присутні в 
творах. Вдало знайдене й колористичне вирішення: у першо-
му полотні – космічне метафізичне далеке – це майже мо-
нохромна біло-сіро-темно-синя колористична гама з гучними 
сплесками голубого та червоного, а в другому – земне природ-
не близьке – це поліхромна оливково-зелено-цегляста барви. 
Обидва твори наповнені обрядовим дійством, напоєні роман-
тикою давньої та сучасної України.
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Постійне відчуття власної душевної причетності до рідної 
землі, де народився А. Слободян і звідки веде лінію його родо-
від по батькові, прагнення засобами мистецтва переосмислити 
суттєві віхи долі українського народу привели до появи низ-
ки робіт з козацької тематики – “Козацька земля” (2000), 
“Колись було на Україні вміли гуртуватись” (2009). Спога-
дами літніх людей про минуле, про славні козацькі часи, коли 
утверджувався національний дух і формувалася державна ідея 
незалежної соборної України, навіяне полотно “Сон” (1997). 
Національно-визвольна війна справила вирішальний вплив на 
духовність українського етносу, ставши своєрідним синтезую-
чим началом усього попереднього набутого досвіду української 
спільноти й каталізатором нових якісних зрушень у суспільній 
свідомості, зачепивши всі її рівні – від побутового до духо-
вного. Художник оперує не індивідуальними, а узагальнено-
зібраними образами. Тому образи розроблені через характе-
ристику постатей. Прихована патетика виявляється у виділенні 
персонажів першого плану, котрі, замикаючи з боків продовгу-
вату композицію, звернені до центру та підсилюють значущість 
центральної постаті – бандуриста. Зверненість до глядача, коли 
образ активно шукає з ним контакту, і його репрезентативність 
– це ті риси, які зближують твір з народною картиною [2, 57].

Філософська та історична тематика настільки міцно пере-
плелися в полотнах А. Слободяна, що розмежувати їх інколи 
просто неможливо та й немає сенсу. “Земля орачів” – ще один 
твір про історісофічну ретроспективу та народну пам’ять, з об-
разами Скіфії, козаччини та сьогодення. Сучасність репрезен-
тована образом юнака, з рук якого проростає зерно – символ 
вічного життя й спадкоємності поколінь. Це полотно, у яко-
му автор мислить декоративно, не боїться відкритих кольорів, 
експериментує з формою та пластикою.

У розглянутих творах всезагальні цінності перемагають 
індивідуальні. Це роздуми не тільки про сьогодення і далеке 
минуле, але й перспектива в майбутнє. Полотна цієї тематики 
стверджують передусім позачасові цінності, які завдяки своє-
рідній композиційно-просторовій побудові дозволяють відчути 
єдність з духом космосу.
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До суто філософської проблематики А. Слободяна можна 
зарахувати твір “Міленіум” (1999), у якому художник мовою 
пластики та кольору на перетині двох тисячоліть намагається 
показати злам традиційних світоглядних цінностей і перехід 
до нового типу духовності, що вибудовується на принципах 
земного й космічного, історичного й надісторичного. Полот-
на “Духовна розмова” та “Мандрівник” (обидва – 2000), що 
апелюють до нашої генетичної пам’яті та тяглості традицій, 
твір “Просвітлення” (2002) – це відчуття постійного духо-
вного зв’язку з вічністю через сакральне дійство – освячення, 
полотно з промовистою назвою “І день іде, і ніч іде” (2005) – 
осягнення сутності життя через враження та душевні пориван-
ня в найнезначніших, з погляду практичного розуму, реальних 
предметах і явищах; навіяний сковородинівською філософією 
життя та вибудуваний на художньо-образних і колористичних 
контрастах  “Діалог” (2005).

На особливу увагу заслуговує полотно А. Слободяна “Світ-
ло та тінь” (2006), у якому надчуттєва та надраціональна ін-
туїція художньої пам’яті вимальовує світотворчу і світоутри-
муючу модель образної символіки в найдавніших архетипах: 
квадрата, зорі, кіл. За віруваннями наших предків, зокрема 
трипільців, квадрат, означений зорями, є образом самого Бога. 
У центрі квадрата художник розмістив дві астральні сили до-
бра та зла, що породжують енергетичні потоки, які творять 
життєві драми та конфлікти. Можна вважати, що в цьому пра-
давньому архетипі закодована формула людського буття й до-
сконало викінчена модель Всесвіту, а можливо – й неосяжного 
космічного Безмежжя.

Дотична до філософської й сакральна тематика. Переду-
сім тут слід відзначити цикл з п’яти робіт “Страсті Христо-
ві” (2006-2007). У трьох з п’яти полотен в основі композиції 
присутній знак хреста, який є смисловим стрижнем сюжетної 
канви. У творчому прояві художник відходить від усталених 
традицій і послуговується власною образотворчою стиліс-
тикою. Релігійність А. Слободяна закладена в особливостях 
природи його душі: мірності й символах (знаках) почувань, 
глибині занурень у потаємини космодії. Божа всеприсутність у 
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цих творах складає визначальні прикмети міфопоетичної уяви 
та зміст духовних проявів як субстанцій вічної благотворної 
енергії, що перебуває поза межами простору та часу. Про це 
красномовно свідчать і “Євангельські сюжети” (2000-ті р.) 
– цикл з тринадцяти робіт для церкви Пресвятої Богородиці, 
що на Сихові у Львові. Виконані олією на полотні, вони стали 
основою четвертої персональної виставки А. Слободяна, при-
свяченої релігійній тематиці – “Покрові” (2009).

У доробку художника є низка творів, які не можна класично 
обмежити жанровими рамками, бо апелюють вони до найсвяті-
шого та сокровенного – до багатогранного й місткого поняття 
“родина”. А це у А. Слободяна — сфера космогонічного буття 
в міфопоетичних образах Великодних і Різдвяних свят. По-
чуванням святості того незбагненного духовного просвітлення, 
трепетом постійних осяянь від причетності до чогось сакраль-
ного пройняті твори “Пасха” (1996) й “Свята вечеря” (1997). 
Відповідно віднайдена символіка творів містить містичну діа-
граму та несе в собі образи предковічних святощів. Родина в 
А. Слободяна – це передусім його рідні та близькі, так прони-
кливо й поетично змальовані в низці полотен: “Поклик сумлін-
ня” (1999) – присвята батькові, котрий усе життя мріяв про 
повернення на Збруч, у лоно своєї родини, “Життя” (2000), 
“У місячну ніч” (2003) – присвята тітці, на долю якої випали 
важкі випробування, “Берегиня” (2006) – поетичний образ 
дружини художника, потрактований у всій красі та величі на-
ціонального строю на тлі карпатського краєвиду.

Огляд творчого доробку А. Слободяна був би неповним без 
його вагомої складової – пейзажних і натюрмортних полотен. 
Це те зрошене поле, в якому надзвичайно плідно й майстерно 
працює художник не одне десятиліття. Презентований ужи-
нок – високий професіоналізм, самобутня техніка й своєрідна 
пластична мова.

Уважне ставлення до натури, побудоване на емоційності та 
образності художнього мислення, притаманне натюрмортам 
художника 1990-х р. Основну увагу в полотнах цього періоду 
А. Слободян акцентує на предметно-декоративному вирішен-
ні творів, виявленні пластики форм і пропорцій. У композиці-
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ях намагається досягнути єдності рисунку, об’ємів, кольору, 
світла. Природна пластика ліній зображених предметів, ком-
позиційна виваженість, означена чітким рисунком, яскравий і 
водночас злагоджений колорит надають творам декоративного 
забарвлення та оптимістичного настрою – “Овочі на рушни-
ку” (1995), “Багатий урожай” (1999), “Вечірній натюрморт” 
(2000). Апофеоз натюрмортних полотен А. Слободяна у 
виявленні внутрішнього життя предметів з їхньою площин-
ною стилістикою, звучним колоритом, що уподібнюється до 
яскраво-барвистого світу народного живопису. Відтак багат-
ство кольорових розворотів, розмаїття перспективних побудов, 
площинність, а почасти й декоративність живописних зобра-
жень, своєрідна орнаментальність, що будується на ритмічно-
му чергуванні ліній і пластичних об’ємів, узагальненість асоці-
ативного сприйняття і творення природного та побутового до-
вкілля стали прикметними рисами творчого стилю художника.

Участь А. Слободяна у всеукраїнських і міжнародних пле-
нерах увінчалася вагомим доробком у ділянці пейзажного жи-
вопису. Повні пісенного тепла архітектурні мотиви, які при-
ваблюють узагальненістю й панорамністю зображень – “Вид 
на Макіївку”, “На Покрову” (обидві – 2007), “Краєвид у 
Вишнивецькому замку” (2009), або камерні мотиви, які апе-
люють до конкретних ахітектурних форм – “Кам’яна церква 
у старому Збаражі”, “Дворик у Збаражі”, “Брама фортеці 
у Збаражі” (усі – 2009). У своїх пейзажах художник уміє 
вдало поєднувати умовні стилізовані вирішення з прийома-
ми натурного пленерного живопису, площинність зображен-
ня з тривимірністю картинного простору. Про характерний 
декоративно-площинний напрям, у якому А. Слободян ви-
будовує свої композиції, зазначалося, зокрема, у друкованих 
матеріалах міжнародного пленерного живопису МАXІМ, що 
проходив у Славську [3, 10].

Емоційна експресивна манера письма А. Слободяна 
притаманна низці його краєвидів і квіткових композицій                    
2000-х р. У творах як “Маки та трави” (2005), “Гуляє поле” 
(2008) поєднання яскравих червоних, синіх, зелених, жовтих, 
білих барв, покладених широкими мазками, створює враження 
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вібрації світла, м’якої душевної напруги та свідчить про імпре-
сіоністичну манеру письма художника. Однак останніми рока-
ми А. Слободян усе більшу увагу приділяє не стільки класич-
ному олійному живопису, скільки пастелі. Звертаючись до цієї 
техніки, художник щоразу використовує нові пластичні ходи й 
експериментує з колірною палітрою. Низка пейзажів, – а це 
передусім карпатські та львівські мотиви, а також натюрмор-
тів виконана на тонованому папері, який автор поступово ви-
світлює та насичує світлом. Приваблюють своєю настроєвістю 
та м’якою і вишуканою кольоровою гамою тональні пейзажі 
“Перший сніг”, “Сонце на снігу” (обидві – 2008), натюрмор-
ти “Симфонія осені”, “Збаразький натюрморт”, “Натюрморт 
з червоною калиною” (усі – 2009). Зображуючи реальні речі 
та краєвиди, художник балансує на грані ніжних тональних пе-
реходів, об’єднуючи їх загальним тоном полотна.

Зовсім по-іншому звучать інтимно-ліричні пейзажі серії 
творів на карпатські мотиви (2007-2008), виконаної в техніці 
олійної та сухої пастелі. Основним технологічним принципом 
написання цих робіт є імпресійна манера письма, використання 
яскравих насичених кольорів, які заявляють про себе в повну 
силу і наштовхують на піднесений душевний лад. Аранжуван-
ня кольорової площини здійснюється через ритм динамічних 
ліній і пластичних рухливих форм.

Власні емоції та безпосередній контакт з природою в гра-
нично напруженій колірній гамі художник фіксує в низці на-
тюрмортів. Його букети польових і городніх квітів вогняно 
спалахують у керамічних глеках – дві роботи “Букет осені” 
(2007), скляних вазах — “Натюрморт з килимом” (2007). 
Свій настрій А. Слободян висловлює не посередництвом зо-
внішніх ознак, а в умінні знайти той неповторний діалог з при-
родою, що змушує глядача відчути всю глибину думки худож-
ника. А. Слободян не споглядає природу, він сам витворює 
захопливо-прекрасний вічний процес її оновлення. Своєрідне 
відчуття об’ємного середовища з чітко вираженою компози-
ційною центричністю та семантичним рядом знайомих пред-
метів довкілля творять свою модель світу в натюрморті “Свіже 
молоко” (2000). Від живописної розповіді художник прихо-
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дить до асоціативного сприйняття та поглибленого філософ-
ського осмислення народного буття.

Цю лінію продовжує низка пейзажів-імпровізацій останніх 
років, мотиви вражень яких правдиві або домальовані уявою 
художника – “Ранкові зорі”, “Рання весна”, “Зорепад” (усі – 
2007), “Червоне літо”, “Господар берега” (обидві – 2008). У 
цих полотнах віднайшли своє тлумачення одвічні питання, що 
хвилювали та хвилюють людство повсякчас – спадкоємність 
традицій, генетична пам’ять, екологія духовності. Кожний 
твір відзначається вдало підібраною системою виражальних 
засобів, кожна тема має своє колористичне вирішення, свою 
живописно-пластичну мову, образотворчу знаковість. У цих 
пейзажах, як і натюрмортах та всьому тематично-жанровому 
розмаїтті творчого доробку художника, присутні почуття, на-
строї, емоції та закладена глибока філософія сенсу людського 
буття, діалектика нового та традиційного.

Огляд життєвого та творчого шляху А. Слободяна свід-
чить, що прикметною рисою художнього методу митця є по-
няття місцевого архетипу – сформованість смаків культур-
ним оточенням і природним середовищем того краю, де жив і 
творив художник. Цей аспект існує не тільки завдяки впливу 
місцевих художніх традицій, образних ремінісценцій натурних 
реалій, але й з погляду спільності загальних ознак і принци-
пів, що творять естетику художніх творів А. Слободяна. Його 
творчу особистість формують духовні та чуттєві переживання, 
пам’ять поколінь, пізнання здобутків світової художньої прак-
тики, усвідомлення себе та своєї значущості в сучасному мис-
тецькому процесі.

1. 50 років кафедрі академічного живопису: каталог творчих робіт 
професорсько-викладацького складу кафедри академічного живопису / 
Мініст. освіти і науки України, ЛНАМ; упоряд. Н. Цидуляк. – Львів, 
2009. – 41 с., іл. 2. Бушак С. “Мамаї” та барокова культура // Обра-
зотворче мистецтво. – 1998. – № 1. – С. 56-57. 3. МАXІМ: міжна-
родний пленер живопису / ЛНАМ. – Славське-Київ, 2007. – 72 л. іл.

Annotation
Shpyralo-Zapotochna Lilia. Dialectic philosophy artist and scholar 
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ДІАЛЕКТИЧНА ФІЛОСОФІЧНІСТЬ  ХУДОЖНИКА ТА ПЕДАГОГА А. СЛОБОДЯНА

Anatoliy Slobodyan (to 60-th jubelee). In the context of contemporary ten-
dencies and antagonism of artistic processes reviewed life and creativity of 
artist and scholar of LNAA A.Slobodyan. Reflected the system of his artistic 
point of view. Ethnic-cultural surroundings and nature helped to form original 
aesthetic of artist’s monumental and painting pieces. He made basis of high 
professionalism in contemporary Ukrainian pictorial art. Artist’s creative work 
with form and trying to find mental synthesis at the corner of two ages formed 
dialectic of new and traditional.

Key words: monumental and pictorial pieces, artistic point of view, artistic 
study of form, mental sytesis.      

Аннотация
Шпырало-Запаточна Лилия. Диалектическая философичность 

художника и педагога Анатолия Слободяна (к 60-летию со дня рож-
дения). В контексте современных тенденций и противоречий худо-
жественного процесса рассматривается жизненный и творческий 
путь художника и педагога ЛНАМ А. Слободяна, освещается систе-
ма его художественного мышления и формотворчества. Этнокуль-
турное окружения и природная среда способствовали формирования 
самобытной эстетики монументальных и живописных работ худож-
ника, заложившего основы высокого профессионализма в современном 
украинском изобразительном искусстве, а формально-художествен-
ными поисками духовного синтеза на сломе двух столетий – диалек-
тику нового и традиционного.

Ключевые слова: монументальные и живописные работы, худо-
жественное мышление, формально-художественные поиски, духовный 
синтез. 


