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«Літописець України» –
Франчук Валерій Олександрович

Ст ат ті п р о ми тц я
Відкрилася 165-та персональна виставка
відомого українського художника, лауреата
Національної премії України імені Т.
Шевченка Валерія Франчука "Мій шлях"
[Текст] : [виставка триває з 1 листоп. до 15
груд. 2015 року у приміщені Галереї мистецтв
по вул. Драйзера, 6 у Деснянському р-ні] // За
київським часом. - 2015. - листоп. (№ 35). - С.
4.
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відкрилася галерея сучасного мистецтва Marco
: [виставкова діяльність галереї розпочалася з
персональної виставки картин українського
художника Валерія Франчука "Різдвяна
молитва за Україну", який проживає у
Деснянському р-ні міста] // Хрещатик. - 2014.
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(народний художник України,
графік,
лауреат Шевченківської премії)
«Я творю для того, щоб люди не забували, що в
них є душа. А, кажуть, вона вічна…»
В. Франчук

Пам’ятка
Пам’ятка виготовлена на базі фондів ЦБС
Деснянського району та інтернетресурсів

Київ - 2017

Шановні Деснянці !
Пропонуємо
Вашій
увазі
пам’ятку
присвячену українському художнику, графіку,
народному художнику України, лауреату
Шевченківської
премії
Валерію
Олександровичу
Франчуку,
мешканцю
нашого району.
Ж и т т є ви й т а т в ор ч и й шл я х
Франчук
Валерій
Олександрович
народився 10 вересня
1950 року в селі Зелена
Красилівського району
Хмельницької області.
У 1986 р. закінчив графічний факультет
Київського державного художнього інституту
(нині Національна академія образотворчого
мистецтва і архітектури).
З 1986 по 1989 рр. працює в графічному
цеху Київського комбінату монументальногодекоративного мистецтва.
З 1990 року на творчій роботі.
Своєю творчістю Валерій Олександрович
активно сприяє інтеграції українського
мистецтва до світової культурної спільноти.
З 1983 року проводить активну виставкову
діяльність як на території України, так і
далеко за її межами. На рахунку визнаного
художника
приблизно
150
групових,
республіканських і міжнародних художніх
виставок та 200 персональних.
Твори зберігаються у вітчизняних музеях,
громадських організаціях й культурних
центрах України та країн світу, зокрема,
Національному музеї «Меморіал пам’яті
жертв голодоморів в Україні».

Насичене
творче
життя
художника
відображене у понад 3000 творів живопису і
700 графічних листах, надруковано біля 300
публікацій і рецензій в газетах і журналах
України і світу.
У
2015
році
завдяки
Валерію
Олександровичу,
відкрита
перша
муніципальна
Галерея
мистецтв
при
Центральній районній бібліотеці ім. П.
Загребельного за адресаю: вул. Драйзера, 6,
яка має 250 кв. м. загальної площі. На
започаткування фонду галереї художник
подарував 20 творів.
В і д зн ак а м и т а н а г о р о д и :
З 1990 р. – член Національної спілки
художників України;
2003 р. - лауреат премії імені Василя Стуса;
2003 р. - Почесна відзнака Міністерства
культури і мистецтв України за досягнення в
розвитку культури і мистецтв;
2003 р. - Почесна грамота Київського
міського голови;
2005 р. - присвоєно почесне звання
«Заслужений художник України»;
2005 р. - Нагрудний знак "Знак пошани";
2005 р. - Почесна відзнака Міністерства
культури і туризму України "За багаторічну
плідну працю в галузі культури";
2008 р. - Шевченківська премія за цикл
живописних творів «Розгойдані дзвони
пам’яті», присвячений жертвам голодоморів в
Україні;
2008 р. - Орден
"За заслуги" IIIго ступеня;
2008 р. - Орден
"Святого
Архістратига
Михайла";
2015 р. - народний художник України.

Основні серії і цикли творчості:
- Цикл творів
«Молюсь за тебе,
Україно»
(історія
козацької доби, Т. Г.
Шевченко).
Цикл творів
«Розгойдані дзвони
пам'яті»
(світлій
пам'яті
жертвам
голодомору).
Серія творів «Пізнання істини» (пошук
відповіді на вічні питання людського життя).
- Цикл творів «Ода творцю світу»
(враження від дива світу природи української
землі).
Серія творів «Чорна-Биль» (світлій
пам'яті жертвам, ліквідаторам Чорнобиля).
Цикл творів «Плоди
саду людського» (гармонійне
поєднання
душі
людини,
філософське
осмислення
буття, портрети).
Серія
творів
«Мир
Вам!» (біблійні сюжети).
Серія творів «Тиша
старого міста» (присвята старому Києву).
Серія творів «Джерела» (на сюжети
Українських народних пісень).
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