«АНАСТАСІЯ, ЯКА ВЧИЛА ПАРИЖ МАЛЮВАТИ..»
29 березня 2016 року у приміщенні Державної
бібліотеки України для юнацтва відбулася виставка
живопису на склі члена Національної спілки митців
народного мистецтва України, заслуженого майстра
народної творчості, лауреата премії імені Катерини Білокур,
Анастасії Рак.
Про таємничість української
душі, про те, чому зустрічаємо
гостей з хлібом і сіллю, про
кодування
художником
своїх
картин, про мистецтво і імітацію
мистецтва в нашій країні розповів
та представив виставку картин син
майстрині, художник, реставратор,
старший науковий співробітник
Музею Івана Гончара Володимир
Рак.
Анастасія
Трохимівна
присвятила себе такому жанру
українського
пластичного
мистецтва, як станкова народна
картина. Художниця відтворила
забуті сюжети, відродила втрачену
техніку малювання на склі, давши в своїх творах вираз
правдивій філософії народного життя. Живописом на склі
цієї представниці полтавської школи народного мистецтва
захоплювалися в Німеччині, Канаді, Франції, Бразилії,
Уругваї, Польщі, Болгарії.
Мистецтвознавці ставлять роботи Анастасії Рак в один
ряд з полотнами Катерини Білокур, Марії Приймаченко,
Ганни Собачко-Шостак. А французи називали її
«українським Матісом» і брали в цієї жінки без художньої
освіти уроки вмілого використання кольорової гами.

Живопис на склі Анастасії Рак, який зберігається в
Державному музеї українського народного мистецтва,
Музеї народної архітектури і побуту, Музеї Івана Гончара,
Державному музеї Т. Г Шевченка, Державному музеї
літератури, Запорізькому художньому музеї, Музеї людини
в Парижі, характеризується простотою і глибиною
зображуваного.
Прекрасні
картини,
намальовані
надзвичайно обдарованим митцем з народу, є відбиттям
того ідеального світу, що носить в собі кожен українець.
Під
час
заходу
відбувся майстер-клас від
Володимира Рака, і кожен
бажаючий мав можливість
спробувати
розкрити
власний талант у малюванні
фарбами на склі.
До Бібліотеки був
запрошений
Костянтин
Вінніченко,
воїн
АТО,
президент
Благодійного
фонду учасників бойових дій
«Єдність побратимів». Взяли
участь у заході польський
режисер Ельвіра Нієвієра і
оператор Пьотр Росоловські,
які
прибули
з місією
відтворити події, які відбуваються в Україні.
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