HRYHORII HNATIUK

ГРИГОРІЙ ГНАТЮК

1951 – Born in the village of Nebelivka, Novoarkhangelsk
District, Kirovohrad Region.
1975 – Graduated from Kharkiv State School of Art (prof.
Vitalii Lienchin).
1987 – Member of the National Union of Artists of Ukraine.
2006 – Winner of O.Osmiorkin Regional Prize.
2009 – Honoured Artist of Ukraine.
2012 – Died tragically in the village of Nebelivka.

1951 – Народився в селі Небелівка
Новоархангельського району Кіровоградської області.
1975 – Закінчив Харківське Державне художнє
училище (викладач Віталій Лєнчин).
1987 – Член Національної спілки художників України.
2006 – Лауреат обласної премії ім.О.Осмьоркіна.
2009 – Заслужений художник України.
2012 – Трагічно загинув у селі Небелівка.

Main exhibitions:
1982-1990 – participation in All-Soviet Union and Ukrainian exhibitions.
1982 – “Impresa – 89” International Biennial Exhibition,
Ivano-Frankivsk Region, Ukraine.
1982 – “Youth of the Country” All-Soviet Union exhibition
of young artists.
1987-1988 – “Modern Visual Arts” Exhibition, Japan.

Основні виставки:
1982-1990 – участь у всесоюзних, республіканських
виставках.
1982 – міжнародна виставка бієнале «Імпреза – 89»,
Івано-Франківськ, Україна.
1982 – всесоюзна виставка творів молодих
художників «Молодость страны».
1987-1988 – виставка «Сучасне образотворче
мистецтво», Японія.
1990 – виставка сучасного українського мистецтва,
Канада.
1990 – всесоюзні бієнале станкової графіки
«Калінінград-90», Росія.
1992 – «Мистецтво в тіні серпа і молота: соцреалізм
і нескорене мистецтво з України» вільна
мюнхенська та німецька спілка, Мюнхен, Німеччина.
1995 – виставка в приватній галереї, Штайрлінге,
Австрія.
2009 – виставка з нагоди 20-річчя Кіровоградської
обласної організації Національної спілки художників
України «Барви степу», Київ, Україна.

1990 – Modern Ukrainian Art Exhibition, Canada.
1990 – “Kaliningrad ‘90”All-Soviet Union Biennale of Easel Graphic Works, Russia.
1992 – “Art in the Shade of Hammer & Sickle: Social Realism and Unvanquished Art from Ukraine” Free Munich
and German Union, Munich, Germany.
1995 – Exhibition in a private gallery, Steyrling, Austria.
2009 – “Colours of Steppe” Exhibition dedicated to the
20th anniversary of Kirovohrad Regional Organisation of
the National Union of Artists of Ukraine – Kyiv, Ukraine.

Григорій Гнатюк – художник яскраво вираженого індивідуального
стилю, він прагнув до створення такої художньої реальності, яка пізнається
і відкривається інтуїтивно, підпорядковується законам почуттів більш, ніж
законам розуму. Художній світ полотен Г.Гнатюка заснований на умовності
і символічності образного змісту, кожна картина ніби відтворює сновидіння,
мрію або хиткі спогади. Сам автор сприймав світ через призму асоціацій,
наділяв його особливим звучанням, яке можна порівняти з музичними та
лірико-поетичними інтонаціями. Ці інтонації втілені через пасторальність
як спосіб вираження власного сприйняття того справжнього життя, яке
відбувається в тісному зв’язку з землею і природним оточенням. Герої
полотен Гнатюка – селяни, вони живуть простою працею, зберігаючи ніким
не прописані заповіді відкритих і чистих взаємин людини з навколишнім
світом. Рідне село надихало і живило уяву художника, при цьому його
хвилюють більш глибокі проблеми перебування людини в світі, ніж
тільки турботи про хліб насущний. Живописець поетизує сільські будні,
піднімає образи земляків до рангу піднесеного філософського символу,
кожен епізод буденних подій підносить до рівня вищого сенсу буття
(«Збір картоплі», 1981; «Соління помідорів», 1986; «Біля криниці», 2000).
У звичних сценах все важливе, багатозначне, і все є позачасовим, все
набуває сакрального характеру.
Такі образи-архетипи як дерево, небо, сонце, земля, хата зустрічаються
в усіх творах майстра, вони генетично осіли в народній свідомості як
відображення національного світосприйняття («На подвір’ї», 1986; «Жива
вода. Відгомін», 1987; «У хаті», 1988; «Стримана гармонія зимових
буднів», 1993). Через власні глибокі переживання від реальності художник
ніби відтворює мрію, що пішла, і світлу надію на відродження. Однією з
важливих складових образності полотен є природна стихія, яка налітає
вихором і втягує в кругообіг все живе («Вітер», 1981; «Пішла громовиця»,
1986). Живописець немов переживає від зустрічі з природними явищами
емоційний стрес і шукає індивідуальні для кожного випадку образотворчі
засоби. Пасторальний текст як лейтмотив його образності визначив вибір
умовної форми, м’якої кольорової палітри, загальної символізації. Митець
навмисно уникає зображення подробиць побуту, прагне відобразити
тільки знакові речі і відтворює реальний світ як би розчиненим у просторі
вічності. Лінія, колір, форма і ритми композицій змістовні самі по собі, як
вони змістовні в древній іконі або народному українському орнаменті.
Проте предметне оточення з поля зору автора не зникає, а присутність
коней, птахів, квітів поруч з людьми несе подвійне навантаження: іноді
воно необхідне як композиційний вузол, але частіше слугує ланкою, яка
зв’язує світ людини і світ природи.
Як кожен великий художник Гнатюк долає всілякі впливи інших митців
і виходить на власний рівень роздумів і створення власної художньої мови,
вміло поєднуючи національну зображувальну традицію з тими досягненнями
світового мистецтва, які він добре знає. Образи творів Гнатюка поліфонічні,
часом складні для сприйняття – знайомі сільські мотиви сприймаються як
понад-реальні, кожна окрема картина одночасно є частиною однієї великої
теми, яка проходить наскрізною ниткою через усю творчість живописця.
Його твори не спрямовані на вирішення гостро соціальних проблем, хоча
щемлива біль художнього висловлювання залишає відчуття безповоротності
минулого в небуття патріархального світу, який є органічним у картинах
«Пори року» («Січень», 1986; «Колодязь», 1987), «Холодно в руки», 1987;
«Ритм-нудьга», 1988; «Нахиляючись до землі, відхиляючись від землі», 1991.

Критикою неодноразово відзначався особливий вплив на мислення
художника хутірської світоглядності, це сформувало в нього особливе
відчуття національного космізму. Не випадково сільська тематика
художньо узагальнюється до тем релігійного характеру. Теми живопису
Г.Гнатюка належать до таких, що прийнято називати «вічними».
Однак художник по-своєму прочитує людську історію. В нього завжди
відчувається надія на духовне очищення і оновлення, що особливо
притаманне творам Біблійного циклу, в них пасторальний мотив
долається виходом за межі реального. Мудрість священних текстів
пронизує авторську концепцію катарсису. Центральним у Біблійному
циклі є ключовий епізод Євангелія «Благовіщення», який містить в
собі сенс появи Христа для служіння людству. Художник неодноразово
повертається до зображення цієї сцени, як би бажаючи проникнути в
таємницю вибору долі людини. А в композиціях «Стомлений ангел»
(1992), «Поклоніння волхвів» (1993), «Листки з Біблії ІІ. Життя Марії
Єгипетської» (два варіанти – 1992) багатозначність трактування біблійних
символів, можливість співвіднесення їх з життям сучасної людини
як би відповідає на вічні питання людини про себе і про своє місце на
землі. Ймовірно тому, що світ пізнається через любов, художник надає
особливого значення ролі жінки – спочатку це селянка, мати-берегиня
(«Жива вода. Відгомін», 1987, «Моя мати», 1999), потім міфологічна
героїня («Народження Венери», 1992) і нарешті – Богородиця, мати
всього людства. Через цю жіночу істоту і проникає в світ доброта.
Багаторівневий зміст зумовив символічність пластичної мови
живопису і графіки Гнатюка. Графічні роботи художника відрізняються
незвичністю виконання і в прямому сенсі слова їх важко назвати графікою.
Форма тут будується спонтанно, лінія, пляма і штрих нанесені на аркуш
паперу легко і невимушено, ніби художник поспішає зафіксувати те, що
неможливо зобразити. Тому так часто виникають асоціації про графічні
аркуші Гнатюка з синкретичністю мислення первісного художника –
майстер давніх часів таким же способом наносив на площину важливу
інформацію, щоб залишити її для майбутнього, створюючи одночасно
певне магічне дійство, тому його мальована інформація набувала
більшої значущості. Таким дійством можна вважати і графічні імпровізації
Григорія Гнатюка.
В структурній тканині живопису і в графіці Гнатюка домінує музична
основа, вона сприяє тому, що картинний простір конструюється творчою
волею митця, постає багатовимірним художнім космосом, де все
пов’язане з відведеною йому роллю. Сюди ніщо не вторгається випадково,
тут все дихає граничною емоційною наповненістю, яка сконцентрована
в кольорі. Звучання кольорової гами посилено світлоносністю фарб.
Світло розливається по поверхні полотна або аркушу, одухотворяє
собою все навколо, випромінює фігури, предмети, саме середовище.
Світлоносність колориту пов’язує в єдиний вузол всі складові композиції
– світло неба і світло духу, світло землі і світло любові, світло внутрішнє
і світло, яке ллється звідусіль, обіймаючи божественною благодаттю
все живе – ось підсумок роздумів художника про світ і людину як частку
цього світу: «... і життя було Світлом людей» [Іоанн.1:4].

Олена Кириченко,
кандидат мистецтвознавства, доцент КДПУ ім. В.Винниченка

Hryhorii Hnatiuk is the artist with a pronounced individual style, he sought
to create such an artistic reality that is recognised and discovered intuitively
and is dominated by laws of sensibility rather than by laws of reason. The
artistic world of Hnatiuk’s paintings is based on the conditionality and symbolism of the impressional content, with each painting being like a visualisation
of a dream, fancy or some blurred memories. The author himself perceived
the world through the prism of associations, giving it an unusual tone, which
can be compared with musical and lyrical intonations. These intonations are
implemented through pastorality as a way of expressing his own perception
of real life, which is closely connected with the land and the natural environment. Hnatiuk’s characters are peasants, they make a living out of simple
work, observing the unwritten precepts of being open and friendly to the surrounding world. The artist’s native village has always inspired him and fed
his imagination, however he was more conscious about deeper problems of
being-in-the-world than earning daily bread. He poeticises the rural daily life,
subliming the images of his countrymen to the level of philosophical symbols
and ﬁlling each daily activity with higher meaning (Harvesting of Potatoes,
1981; Pickling of Tomatoes, 1986; The Well, 2000). In these seemingly quotidian scenes, everything is important and meaningful, everything becomes
timeless and sacred.
Such archetypical images as tree, sky, sun, earth, house are present in
all his paintings, they are genetically perpetuated in the minds of people as a
reﬂection of the nation’s view of life (Yard, 1986; Water of Life. Echo, 1987; In
the House, 1988; Muted Harmony of Winter Weekdays, 1993). Through his
deep emotional experience of reality, the artist seems to visualise the dream
that is gone and a hope for a new lease of life. One of the important components of imagery of these paintings is the force of nature that arises suddenly
and draws every living thing its maelstrom (Wind, 1981; Thunderstorm is
Over, 1986). It seems like the artist experiences the emotional stress from
encountering these natural phenomena and tries to ﬁnd some case-speciﬁc
visual means.
The pastorality, being a leitmotif of his imagery, has deﬁned his choice
of conditional form, soft colour palette an symbolic context in general. The
artist deliberately avoids featuring the details of everyday live, aspiring to
depict only the symbolic things, and represents the real world as if it were
melted into eternity. Lines, colours, forms and rhythms of compositions are
intrinsically meaningful, just as they are in ancient icons or Ukrainian folk ornaments. But the objective environment never passes from the author’s view,
and the presence of horses, birds and ﬂowers by the side of the people plays
two roles: sometimes this environment is necessary as a focal point, but often
it serves as a link that connects the world of humans and the world of nature.
Like every great artist, Hnatiuk overcomes all kinds of inﬂuences from other
artists and reaches his own level of thinking and creating his own artistic language by skilfully combining the national painting traditions with those global
artistic achievements that he knows very well. The images in Hnatiuk’s paintings are polyphonic, sometimes difﬁcult to understand – familiar rural motifs are
seen as something transcendental, every individual painting is at the same time
part of a bigger topic, which runs through all the creative work of the painter.
His paintings are not aimed at solving any crucial social problems, though the
dragging pain present in his artistic expression leaves a sense of impossibility to
restore the patriarchal world, which has passed into oblivion and which appears
so natural in his Four Seasons (January, 1986; The Well, 1987); Cold Hands,
1987; Rhythm Blues, 1988; Down to the Ground, Up from the Ground, 1991.

Multiple times the critics have noticed a special inﬂuence of rural mentality on the artist’s thinking, which has formed in him a special feeling of
national cosmism. It is no mere chance that the rural theme is artistically
reduced to the themes of religious nature. The themes of H. Hnatyuk’s paintings belong among those called “eternal”. However, the artist has his own
interpretation of the human history. In his works, there is always hope for
spiritual puriﬁcation and renewal that is inherent especially in his Biblical cycle, where pastoral motif is neutralised by transcending the limits of reality.
The wisdom of the sacred texts permeates the author’s concept of catharsis.
Central to his Biblical cycle is a key episode “Annunciation” of the Gospel,
which contains the meaning of the coming of Christ for the service of all
mankind. The artist often turns back to this scene, as if trying to pierce into
the mystery of destiny as a choice. And in Exhausted Angel (1992), Adoration of the Magi (1993), Pages from Bible II. The life of Mary of Egypt (two
versions - 1992), the multiplicity of interpretations of biblical symbols, as well
as the possibility of associating them with present-day life, are kind of answers to the eternal questions of man about himself and his place on earth.
Probably because the world is known through love, the artist emphasises
the role of women – ﬁrst a farmer, mother and guardian of the hearth (Water
of Life. Echo, 1987, “My Mother, 1999), then a mythological character (Birth
of Venus, 1992) and ﬁnally, the Virgin Mary, mother of all mankind. Through
this female entity the goodness comes into this world.
Multi-layered content has determined the ﬁgurative language of Hnatiuk’s painting and graphics. His graphics are notable for a very special
technique and can hardly be called graphics in the ordinary sense of the
word. The form is built spontaneously, the lines, spots and strokes are applied easily and naturally, as if the artist is in a hurry trying to capture the
undepictable. That is why Hnatiuk’s graphics often create associations with
syncretism of prehistoric artists, who used to put important information on
the surface in much the same manner in order to keep it for the future, at
the same time performing a kind of magic action, adding more signiﬁcance
to this painted information. Hryhorii Hnatiuk’s graphic improvisation can be
considered a kind of magic action as well.
The texture of Hnatiuk’s paintings, as well as his graphics, are dominated by the musical basis, ensures that the context of the painting is constructed by the artist’s creative will, it becomes a multidimensional artistic
cosmos, where all things are connected to their respective roles. Nothing is
an accidental intruder here, everything exudes emotional fullness, which is
concentrated in colour. The sound of colour palette is ampliﬁed by the luminescence of paints. The light spreads over the surface of canvas or sheet,
animating all around, highlighting the shapes, the objects and the environment itself. The luminescence of colour unites all elements of composition –
the light of sky and the light of spirit, the light of earth and the light of love, the
light coming from inside and the light that ﬂows from everywhere, enveloping
every living thing with divine grace – this is the result of artist’s reﬂections on
the world and a man as part of this world: “…, and that life was the light of
all mankind” [John, 1:4].

Olena KYRYCHENKO,
Candidate of Art Criticism, Associate Professor
of Kirovohrad V.Vynnychenko State Pedagogical University
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«...Картини повинні
примушувати
людину мислити без
допомоги
ідей або образів, як це
робить музика, завдяки
таємничим взаємовідносинам, існуючим
між нашим мозком і тим
або іншим співвідношенням фарб і ліній».
Поль Гоген
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