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ВИЗНАННЯ
Атестаційною комісією України присвоєно звання професор

Черняку Францу Андрійовичу (18.02);
Перепаді Володимирові Васильовичу (09.11 );
Маланчук-Рибак Оксані Зеновіївні (30.12).

Вищою атестаційною комісією України присуджено наукову 
ступінь кандидата мистецтвознавства

Бесазі Мар’янові Ярославовичу (10.03).
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ВЕРНІСАЖ
  Ярослав Миськів

10 вересня в Інформаційно-освітньому центрі (ІОЦ) “Ро-
сійський музей: віртуальний філіал” відбулося відкриття чер-
гової персональної виставки. Гостям представлена творчість 
майстра, який звичайною лінією оживляє на аркуші світ обра-
зів минулого, сучасного і навіть, здається, вільно подорожує в 
майбутнє. Але це таємниця, прихована за витонченим словом 
“графіка” і копіткою, вдумливою працею художника.

Графіка — мистецтво тихе. У нього складний і різноманіт-
ний технічний арсенал, але виражальних засобів небагато — 
лінія та штрих. Можливо тому з часом художник, що працює 
в цій царині мистецтва, шукає світлотіньові відтінки, вводить 
колір. Я. Миськів почав з найскладнішої графічної техніки 
— офорта. Ця сміливість художника визначена навчанням у 
Львові, одному з найгарніших і найбільш “графічних” міст сві-
ту, це навчання виховало смак, налаштувало око.

Переїзд до Криму наповнив митця новими враженнями. 
Він виразив їх у графічних серіях, присвячених Херсонесу, 
історії Тавриди. Частина цих робіт представлена на виставці 
(“На давній землі”, 1983, офорт; “Пізня осінь”, 1980, офорт, 
акватинта; “Берег Херсонеса”, 1981, офорт). Вони складні за 
композицією та змістом, не даремно мову цього періоду твор-
чості художника назвали “романтично-сюрреалістичною”.

Автор сміливо протиставляє природу та створене люди-
ною, причому артефакти виглядають у нього більш живими. 


