
Мотиваційний лист 

Шановні Члени журі,  

тема мого дослідницького проєкту: «Теми і образи античності в художній культурі 

Кіровоградщини ХІХ – початку ХХІ століть».  
 

На попередніх двох конкурсах-захистах я представляла до вашої уваги роботи, 

пов’язані з аналізом творчості талановитих кіровоградських митців з родини Надєждіних. 

А саме мала за честь ближче познайомитися з мистецьким світоглядом Михайла 

Надєждіна – Народного художника України, найяскравішого представника андеграунду 

на Кіровоградщині. А також з головою поринула у вивчення дуже цікавого 

неординарного стилю Андрія Михайловича – заслуженого художника України, 

провідного наукового співробітника художньо-меморіального музею Олександра 

Осмьоркіна. Саме їхня творчість залучила і міцно закріпила мене у великій родині 

МАНУ. На щастя, цього року знову маю можливість презентувати вам нову роботу. 

Декілька місяців тому я постала перед складним завданням вибору наступної теми. 

Мала визначитися: продовжити досліджувати творчий шлях мистецької династії 

Надєждіних чи почати працювати над чимось зовсім іншим, проте не менш цікавим. 

Зрештою, я зупинилася на «золотій середині». Відшукавши спільне у доробку улюблених, 

(не побоюся цього слова) геніальних майстрів, розпочала рух у новому напрямку. 

Одним з найвиразніших таких «об’єднувальних» елементів є наявність тем і образів 

античності в зображуваних авторами картинних сюжетах. Ні для кого не є таємницею, що 

культура Давньої Греції та Стародавнього Риму залишила яскраву спадщину, яка 

вплинула на розвиток всієї європейської культури. Без літературних, архітектурних, 

образотворчих та інших здобутків цієї епохи неможливо уявити шляхи розвитку 

світового мистецтва. Мене ж зацікавило питання, який характер використання 

архетипних мотивів, міфологічних образів та певних мистецьких форм античності в 

художній культурі саме Кіровоградщини XІX – XXI століть. Ця цікавість й спонукала 

мене зупинитися на вищевказаній темі. 

У ході дослідження я дізналася, що образи античності яскраво інтерпретовані в 

Кропивницькому не лише в живописі, а й в графіці, скульптурі й архітектурі. У процесі 

сприйняття класичної спадщини місцеві митці зверталися до так званих вічних тем і 

образів, які були сформовані в античності і надихали митців різних країн на різноманітні 

прочитання та інтерпретації відомих сюжетів. Кіровоградський культурний простір 

увібрав у себе багатогранну спадщину культури Давньої Греції і Стародавнього Риму, яка 

надходила різними шляхами, що можна побачити в архітектурних пам’ятках міста. До 

речі, ці споруди здатні неабияк потішити око поціновувачів античного мистецтва та й 

будь кого, хто має відчуття прекрасного.  

Сучасні митці України та зокрема Кіровоградщини звертаються до мотивів 

античності, відкриваючи та аналізуючи через них загальнолюдські цінності та актуальні 

проблеми сьогодення. Тематика художніх образів цієї епохи включає в себе вирішальні 

проблеми людського життя, відібрані в процесі зміни багатьох поколінь; є важливою для 

художників різних часів, оскільки містить у собі відгук на вічні питання буття. 

Досліджувана тема має ще багато різних аспектів вивчення синтезу античного досвіду з 

національним, біблійним, постмодерним світоглядом митців Кіровоградщини, тому я 

впевнена, що в майбутньому вона може знайти своє продовження в науково-

дослідницьких та мистецьких проєктах. 

У процесі роботи ми опрацювали значну кількість наукової літератури, яка 

стосується дослідженої теми, проаналізували літературні джерела. Також визначили, що 

дана тема недостатньо вивчена. Я мрію, щоб наша робота посприяла активізації знань з 

питань культурних надбань рідного краю й розвитку міста у сфері туризму.  
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