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Пейзаж вiдкриває таємницi життя на землi,
показує його красу, загадковiсть, несподiванiсть,
радiсть. Тут вiдкривається надзвичайна цiкавiсть
до неповторностi кожної митi. Саме велика лю-
бов до природи й окреслила напрямки творчостi
художника Юрiя Олександровича Скорупського.
Його краєвиди – втiлення найкращих зразкiв iм-
пресiонiзму. Вони схожi на миттєвостi життя –
неповторнi, i через це – таємничi. Це немов спа-
лахи, якi показують справжню природу у вiдо-
мому тiльки їхньому творцевi ефектi кольору та
свiтла. Швидкоплиннiсть краєвидiв Юрiя Ско-
рупського викликає почуття хвилювання та щас-
тя. Вiдчувається навiть повiтря – як дотик життя,
як подих людини, як присутнiсть його у цiй без-
вимiрнiй вiчностi.
Народився Юрiй Скорупський 1965 р. у

м. Рава-Руська, що на кордонi з Польщею. Спер-
шу навчався рiзьби по дереву в Янiвському ху-
дожньому училищi, яке успiшно закiнчив 1984 р.
Вже за роботу по дереву митець отримав звання
“Майстер – золотi руки”. Пiзнiше, 1991 р. за-
вершує своє навчання у Львiвському державно-
му iнститутi декоративного та прикладного мис-
тецтва. Цього ж року художник переїжджає до
США. Як говорить сам, “я поїхав до Америки
ще в 1989 роцi для того, щоб нав’язати контак-
ти з Медiсон-Вiсконсин Унiверситетом – третiм,
здається, за вагою американським унiверситетом,
в якому функцiонувала мистецька кафедра. Пе-
редусiм, з її керiвником – професором Рiчардом
Лазарро”.
Маючи можливiсть отримати освiту у двох

вищих навчальних закладах Москви та Льво-

ва, Юрiй Олександрович Скорупський навчався
у Михайла Ткаченка, Петра Кравченка, Юрiя
Скандакова. Сам художник своїми вчителями
вважає ще I.Рєпiна, I.Левiтана, К.Моне, В.Ван-
Гога, С.Свiтославського, I.Труша.
Майбутнiй митець активно вiдвiдував музеї за-

хiдноєвропейського та росiйського образотворчо-
го мистецтва, якi вiдомi своїми багатими збiр-
ками шедеврiв живопису. Людина, яка народи-
лася у провiнцiї, тiльки завдячуючи особистим
величезним зусиллям та власнiй витримцi, а та-
кож щирiй вiдданостi своїй мрiї, могла побачи-
ти на власнi очi свiтовi колекцiї живопису, де-
коративного й ужиткового мистецтва, графiки та
скульптури.
Митець проводить активну виставкову дi-

яльнiсть в США, зокрема, у Чикаго, Лос-
Анджелесi, Сан-Франциско, спiльно з українсь-
кими художниками по склу, керамiцi, графiцi та
скульптурi. Там, на чужинi, з усталеною репута-
цiєю вiд колег та колекцiонерiв його називають
чикагським майстром.
Талановитий художник вдало реалiзував свої

творчi мрiї поза межами батькiвщини, саме у
Чикаго. Тут вiдбулося його становлення як
художника-монументалiста завдяки роботi над
розписами православної церкви Святої Трiйцi.
Далека країна, а саме Пiвденно-Захiдна Америка
стала для митця нескiнченним джерелом натхне-
ння. З почуттям одухотвореностi, настроєвостi та
захоплення передає художник у своїх полотнах
таємничiсть цього краю. Гори, пустелi i каньйони
забезпечують палiтру митця для вираження його
пристрастi до природи, що заставляє художника
створювати новi смiливi роботи.
15 рокiв український живописець, президент

Товариства художникiв “Доля” проживає у Чи-
каго. США внесли його iм’я до Енциклопедич-
ного довiдника видатних професiоналiв. Вiн –
Почесний член Нацiональної спiлки художникiв
України, Нацiонального Союзу художникiв Аме-
рики, Коалiцiї художникiв мiста Чикаго, Асоцiа-
цiї художникiв олiйного та акрилового живопису.
У своєму пейзажному та фiгуративному малярс-
твi художник керується естетичним сприйняттям
i глибоким знанням композицiї та кольору фра-
нцузьких iмпресiонiстiв. Творам притаманнi най-
тоншi барвисто-пластичнi спiввiдношення. У них
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Юрiй Скорупський. Поле квiтiв. 2003 р., олiя, пол.

Юрiй Скорупський. Зима. Замерзла рiка. 2004 р.,
олiя, пол.

Юрiй Скорупський. Гори зимою. 2008 р., олiя, пол.

з цiлою душею поринаєш у красу лiтнiх погожих
днiв, у неповторнi миттєвостi. Упродовж своєї
творчостi митець надає перевагу мастихiну, за-
вдяки якому досягає багаторiвневого рельєфу та
надає вiзуальної глибини своїм полотнам. Пен-
зель вже довершує легкi мазки для того, щоби
пiдкреслити малюнок.
Знайомство художника зi свiтовими шедевра-

ми, незалежно вiд того, до якого напрямку вони
належать – реалiзму, iмпресiонiзму чи фовiзму, –
пiднiмає його авторськi твори до високого мисте-
цького рiвня. Водночас, iндивiдуальний художнiй
смак додає особливу красу його полотнам, видi-
ляючи їх на тлi картин iнших майстрiв – росiй-
ських, українських або американських. Тому не-
випадково, що iм’я Юрiя Скорупського занасено
до всесвiтньої популярної енциклопедiї професiо-
налiв “Who is Who”. Майже кожна комерцiйна
арт-галерея у Сполучених Штатах волiє мати в
експозицiї хоча б декiлька творiв цього майстра
пензля.
У рiзнi перiоди свого життя Юрiй Скорупсь-

кий захоплювався усiлякими напрямками живо-
пису та творчiстю окремих майстрiв пензля. Це
i ренесанснi титани малярства та скульптури, i
видатнi класики захiдноєвропейського живопису
XVI-XVIII ст., i зразки екзотичного схiдного
мистецтва, i, навiть мистецькi витвори абориге-
нiв – американських iндiанцiв. При тому, деякi
з цих впливiв вiдбилися на теоретичному рiвнi –
як фундаментальне знання iсторiї мистецтва, що
не мало безпосереднього значення для авторських
творiв художника. Iншi – навпаки, впустили гли-
бокi корiння у свiдомiсть митця, та спрямували
його пошуки до творчого i технiчного втiлення
кола певних художнiх проблем.
Головними передумовами еволюцiйного шляху

розвитку зрiлого перiоду творчостi Юрiя Скоруп-
ського є кiлька провiдних напрямкiв. Один з най-
бiльш впливових – це росiйський реалiстичний
живопис другої пол. ХIХ ст. Розглядаючи мону-
ментальнi полотна з лiсовими галявинами Iвана
Шишкiна, трошки вологi пiсля дощу луги Федо-
ра Васильєва, а також iмпресiонiстичний живопис
Констянтина Коровiна, Юрiй засвоював основи
реалiстичного стилю та професiйної майстернос-
тi, якi потiм сформували його творчу iндивiдуа-
льнiсть. Саме етюди на тему творiв I.Шишкiна
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стали важливою школою для реалiстичних крає-
видiв Юрiя Скорупського. Безпосереднiсть у вi-
дображеннi простих природнiх мотивiв, у поєд-
наннi з високим рiвнем професiоналiзму, згодом
стали ґрунтом для його власного стилю. Тут, на
вiдмiну вiд станкових картин, домiнує насампе-
ред колiр. Звiдси, саме етюди Шишкiна набагато
яскравiшi, бiльш розкутi й природнi, а цi живо-
писнi якостi завжди притягували творчу натуру
Юрiя Скорупського. Вiн полюбляє, занурившись
до загадкового мiкрокосмосу природи, неквапливо
розглядати кожну рослину, вiльно вдихати паху-
че повiтря таємних сутiнок густого хвойного лiсу
– це стає справдi можливим лише завдяки не-
величким фрагментарним полотнам, а точнiше –
етюдам. Спадщина шишкiнського живопису на-
гадує про себе у багатьох “зрiлих” творах Юрiя
Скорупського, вже наприкiнцi 1990-их рp., пiсля
переїзду до США. Вiльний простiр та вiдсут-
нiсть лiнiї горизонту, а також дещо звеличений
масштаб зображення, дозволяє за рахунок “ка-
мерностi” композицiї зосередити увагу на будь-
якому певному елементi рослинного свiту, i вiд-
бити його максимально щiльно, з увагою до всiх
дрiбниць, немов би приблизивши цей квiтковий
рай якнайближче до глядача (“Червоний карди-
нал в королiвствi деревiю”).
Краєвид “Поле золотої пшеницi” – картина, що

з успiхом експонувалася на престижнiй виставцi
“Нью-Йорк Арт Експо”. Вона може вважатися
взiрцем сучасної iнтерпретацiї живописної спад-
щини I.Шишкiна. Мабуть, мало хто iз сучасних
художникiв може продемонструвати приклад та-
кого рiвня майстерностi втiлення спадщини жи-
вопису росiйської школи пейзажу.
“Зима в Колорадо” є своєрiдним твором. Вiн

нiби знаходиться на межi стилiв, в якому, окрiм
росiйскої школи ХIХ ст., також вiдчувається i
вплив традицiй захiдноукраїнського (прикарпат-
ського) живопису кiн. ХIХ – серед. ХХ ст. На-
вiть є дещо iмпресiонiстична вiдвертiсть кольорiв.
Тi ж самi якостi ми бачимо i в “Снiговiй зимi”
– чудовому творi, побудованому за певними зако-
нами пiрамiдальної композицiї, з активним рухом
по дiагоналi, трикутними казковими заснiжени-
ми ялинками, кущами iз збереженими пiд снiгом
осiннiми ягодами й листям, та нiжними барвами
низького зимового неба.

Юрiй Скорупський. Ранок. 2008 р., олiя, пол.

Юрiй Скорупський. Квiти у вазi. 2007 р., олiя, пол.

Юрiй Скорупський. Лiтнiй день. 2008 р., олiя, пол.
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Одним з найкращих краєвидiв майстра є твiр
“Взимку на Українi”. Доволi часто його можна
побачити як репродукцiю, особливо в українсь-
ких виданнях. У цьому творi гостро прочитується
вплив захiдноукраїнської, львiвської школи живо-
пису ХХ ст. Яскравi кольори, виразний i навiть
дещо рiзкий малюнок, вирiзняють композицiю вiд
бiльш лiричних “Снiгової зими”, “Вiдлиги” та iн-
ших краєвидiв Юрiя Скорупського.
Ще з юнацьких рокiв художник захопив-

ся творчiстю I.Левiтана, пiд час вiдвiдування
Третьяковської галереї та Росiйського музею у
Москвi. Тому виникають певнi паралелi мiж
творчiстю цих митцiв, особливо у зимових, вес-
няних та осiннiх краєвидах. У “Зимовому крає-
видi” бачимо прозорiсть у повiтрi, широкий i вi-
льний простiр безмежного бiлого поля, високе з
блакитно-зеленуватим вiдблиском небо, надзви-
чайно тонко прописане. Розглядаючи пейзаж, по-
гляд у глядача скеровується по дiагоналi за не-
високим парканчиком лiворуч, а потiм вiдкрива-
ється велетенський масштаб широкого снiгового
ландшафту, на якому два невеличких будинки
в центрi полотна як втiлення тепла i добробу-
ту. Вишуканi барви неба та ледве помiтнi кольо-
ровi рефлекси на снiгу мають iмпресiонiстичний
характер. Пейзажу властивi усi кращi якостi ре-
алiстичного живопису – вiрнiсть натурi, вiдмова
вiд другорядних деталей, надзвичайно прозорий,
“чистий” природний колiр. Деяку неуважнiсть до
малюнка можна пояснити таким чином, що ми-
тець надає перевагу саме живописному, а не гра-
фiчному рiшенню, адже i I.Левiтан, на вiдмiну
вiд натуралiстично мислячого I.Шишкiна, вважав
за головне передати саме ритм життя, величну
i швидкоплинну красу митi, яку можна навiчно
зафiксувати лише завдяки живопису.
У свiтовому мистецтвi мотив вiдлиги напередо-

днi весняного пробудження природи завжди був
популярним. Вiн хвилював уяву художникiв i по-
етiв усiх часiв. Полотно “Вiдлига”, що визнане
кращим на виставцi художникiв Товариства пе-
ресувних виставок, було номiноване на премiю.
Варто звернути увагу на палiтру, яка складаєть-
ся iз трьох, або чотирьох фарб, тонкого нюан-
сування кольорових сполучень. Блакитнi калюжi,
що рефлексують кольорами зимового неба, низь-
кi й колючi кущi пiдкреслюють загальний сум-

ний настрiй пейзажу. Iнша iпостась “Вiдлиги”
Юрiя Скорупського – це реалiстична достовiр-
нiсть вiдображення стану природи, точного ко-
пiювання похмурого неба, непривiтного темного
лiсу на другому планi, вкритого ледве помiтним
сiрим туманом.
Особливе мiсце у творчостi Юрiя Скорупсько-

го займають квiти. Тi ж самi краєвиди побудованi
на чергуваннi заквiтчаних степiв, лукiв, гаїв, гiр-
ських вершин. Ромашки та маки вiльно погойду-
ються вiд вiтру. Досягнути цього вдається автору
завдяки точно вибранiй композицiї, вдалим спiв-
звуччям кольорiв. Квiти – це його пристрасть.
Їхнi лiнiї сповненi свободою та смiливiстю. Квiти
наповненi красою, буйнiстю, неповторнiстю ко-
льорiв. У кожнiй з них немов початок життя, його
суть. Так, соняшники у творчостi Юрiя Скоруп-
ського – це квiти, якi постiйно тягнуться догори,
до сонця, i якi є його символом. Але соняшник,
нахилений до землi – самотнiй, де гра кольоро-
вих мазкiв з контрастом свiтла створює сумний
настрiй у картинi “Самотнiсть”.
З кiн. 1980-их рp. Ю.Скорупський взяв участь

у бiльш нiж 70 групових та 20 персональних ви-
ставках в Українi, Європi та США. Серед них
– мiжнароднi виставки у Нью Йорку (2003 р.),
Сан-Франциско (2002 р.) та iншi. Твори Юрiя
Скорупського зберiгаються в колекцiї Iнституту
модерного мистецтва у Чикаго, Нацiональному
художньому музеї України у Києвi, Нацiональ-
ному музеї у Львовi iм. А.Шептицького, Львi-
вськiй галереї мистецтв, у приватних колекцiях
Джорджа Буша i багатьох колекцiонерiв та при-
хильникiв мистецтва України та свiту.
Цього року Юрiй Скорупський привiз на

батькiвщину понад 30 робiт, якi експонува-
лись у залах Нацiонального музею у Льво-
вi iм. А.Шептицького. Це краєвиди середнього
формату, якi створенi ним впродовж 2004-08 рp.
i позначенi впливом європейського iмпресiонiзму
ХIХ-ХХ ст.
На цих полотнах митець залишається з при-

родою у прекрасну мить. Тодi з’являються над-
звичайної краси луки та поля. Негода, яка доволi
рiдко зустрiчається у творах Юрiя Скорупсько-
го, асоцiюється зi смутком людини. У таких ви-
падках митець використовує вiдтiнки синього та
сiрого кольорiв, якi вiдповiдають стану природи.
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Це можна побачити на картинi “Зима в старому
селi на Українi”.
Творам притаманнi найтоншi барвисто-

пластичнi елементи. У них з цiлою душею
поринаєш у красу лiтнiх погожих днiв, у непов-
торнi миттєвостi. Завдяки мастихiну художник
досягає багаторiвневого рельєфу та надає вiзу-
альної глибини своїм полотнам. Пензель вже
довершує легкi мазки для того, щоби пiдкреслити
малюнок.
Зображаючи Тихий океан, лiтнi чи зимовi го-

ри, поле квiтiв чи квiти у вазi, Юрiй Скорупсь-
кий завжди використовує бiлу барву. Вона то до-
мiнує, то проходить у виглядi тонкої лiнiї хвиль,
хмар чи гiр.
Один iз своїх творiв митець дарує Нацiона-

льному музеєвi у Львовi iм. А.Шептицького з
такими словами: “Картину “Рапсодiя теплого ве-
чора. Водянi лiлiї” я написав з нагоди 100-лiття
заснування Нацiонального музею у м. Львовi для
постiйної колекцiї (експозицiї) музею. Це мiй
щиросердечний дарунок музею та Рiднiй Укра-
їнськiй Землi. 2005-2006 рр. З великою повагою
Юрiй Ол.Скорупський”.
Юрiя Скорупського цiкавлять рiзноманiтнi ва-

рiанти передачi краєвиду. Сьогоднi його “Маковi
поля”, “Водянi лiлiї” та iншi твори, прикраша-
ють зали найкращих мистецьких галерей Чикаго,
а про широку творчу дiяльнiсть Юрiя Скорупсь-
кого свiдчать публiкацiї “Нью-Йорк Арт Експо”,
“Iнтернешинал Арт Экспо Калiфорнiя”, часописiв
“Огляд американського мистецтва”, “Пiвденно-
Захiдне мистецтво” та iншi. Твори Юрiя Ско-
рупського експонуються у вiдомих виставкових
проектах Америки, його запрошують i до вишу-
каного Осiннього салону в Парижi. Склалося i
власне коло прихильникiв таланту митця, якi охо-
че замовляють новi авторськi твори живопису на
улюблену тематику – поля макових квiтiв, водянi
лiлiї пiд час цвiтiння та зимовi пейзажi.
Юрiй Скорупський вибрав шлях роздумiв про

життя через пейзажi з найрiзноманiтнiшими ко-
льорами, якi дивовижнi тим, що це не “бездуш-
ний образ” – у них є душа, краса, свобода, во-
ни можуть вiдкрити людинi незбагненнi таємницi
фiлософiї життя.

Новi видання

Золдан Шолтес. 1909-1990 / Автор-упоряд. Вi-
ктор Штець; ст. Людмила Бiксей.– Львiв: Ладеке,
2009.– 240 с., iл.
До кiлькох нових видань про видатних закарпат-

ських художникiв долучається ще одна iсторiографiчна
позицiя. За жанровою специфiкою книга тяжiє до аль-
бомного типу, натомiсть за своєю внутрiшньою струк-
турою належить до типу альбому-монографiї, оскiль-
ки мiстить цiнний аналiтичний та довiдковий матерi-
ал. Частина вiзуального (документального) матерiалу
розгорнено у “Словi про майстра” В.Штеця. Справ-
жньою знахiдкою для iсторикiв України стане фото
“Освячення жовто-блакитного українського прапора у
с. Волосянка о. Августином Волошином” (с. Волосян-
ка, 1938 р.), де поруч з президентом Закарпатської
України стоїть отець Шолтес. Наступним блоком свiт-
лини автор-упорядник iлюструє творчу бiографiю Зол-
тана Шолтеса, поєднуючи робочi та родинно-домашнi
сюжети.

У текстi В.Штець аналiзує твори художника, на-
голошуючи на iндивiдуальних рисах його малярської
манери. У текстовому роздiлi “Золтан Шолтес: сто-
рiнки життя i творчостi” Л.Бiксей подає широкий
культурно-мистецький контекст, через який постать
З.Шолтеса постає у рiзних суспiльних громадських
та творчих проекцiях. Основну частину книги займає
роздiл “Каталог робiт”. Вперше мистецтвознавцi ма-
тимуть змогу побачити у хронологiчнiй послiдовностi
усе розмаїття жанрово-тематичного дiапазону творчос-
тi цього автора. Технiчна якiсть репродукцiй дозволяє
вiдчути специфiку природи малярства Шолтеса, вiр-
туознiсть його мазка, тонкiсть колiрних градацiй то-
що. Невеликий довiдниковий блок (основнi дати жит-
тя i творчостi, художнi виставки, на яких експонувано
твори З.Шолтеса, список iлюстрацiй) доповнюють ос-
новний матерiал i вiдкривають нову сторiнку наукових
студiй над спадщиною видатного митця.

Р.Я.




