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НАЗВА ЗАХОДУ: Бієнале наївного мистецтва                                                       
та мистецтва примітивізму «Велюровий кіт»                                                
імені Андрія Ліпатова» до Всеукраїнського                                                      
дня працівників культури та майстрів                                                   
народного мистецтва (9 листопада).

МЕТА: Збереження та розвиток оригінальних   
народних традицій в сучасному самодіяльному     
та професійному образотворчому мистецтві; 
популяризація образотворчого мистецтва як 
одного з дієвих засобів розвитку української 
культури, що сприяє утвердженню 
громадянського суспільства; виховання 
патріотизму; увічнення пам’яті про видатного 
митця українського наїву Андрія Ліпатова                                                                                   
(1960-2010).



ОРГАНІЗАТОР: 

Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна

за підтримки Управління культури і туризму Міської ради                                             
міста Кропивницького

СПІВОРГАНІЗАТОРИ: 

Кіровоградський обласний художній музей

Галерея «Єлисаветград»

Кіровоградська обласна організація
Національної Спілки художників України



ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА: 

Всеукраїнський часопис “Артанія” м. Київ
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ЗАВДАННЯ: Презентація
творчості художників наївного
мистецтва та митців
художнього напрямку
примітивізм для зацікавлення
широкого загалу до занять 
образотворчим мистецтвом
та увічнення пам’яті
оригінального художника 
українського наїву
Андрія Ліпатова.



ФОРМАТ: Художня виставка. Буклет 
тематичний з інформаційною статтею про 
виставку та репродукціями творів учасників
Бієнале. Текст тематичної лекції.

Влаштування один раз на два роки                                  
художніх виставок: 

колективних до Всеукраїнського дня 
працівників культури та майстрів народного 
мистецтва (9 листопада); 

персональних до дня народження
Андрія Ліпатова (29 травня). 



МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

Художньо-меморіальний музей 
О.О.Осмьоркіна

м. Кропивницький,                                               
вул. Архітектора Паученка, 89



МИСТЕЦЬКІ ЛОКАЦІЇ:

Кіровоградський обласний 
художній музей 

Художньо – меморіальний музей 
Олександра Осмьоркіна

Галерея
«Єлисаветград» 



ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ: Виставки
влаштовуються з періодичністю один раз 
на два роки: 9 листопада поточного року 
Бієнале до Всеукраїнського дня 
працівників культури та майстрів
народного мистецтва, серед учасників
якої обираються художники, твори яких
відзначаються спеціальними Відзнаками
та Подяками Бієнале, один з учасників
отримує Диплом Гран-прі та право на 
влаштування в музеї персоналії, 
презентація якої відбувається
в день народження Андрія Ліпатова
29 травня наступного року.



Експозиційно-виставочний мистецький проект 
«Бієнале наївного мистецтва та мистецтва 
примітивізму «Велюровий кіт» імені                                       
Андрія Ліпатова» організовується з метою 
пропаганди та зацікавлення широкого                                                                            
кола населення творчістю митців, які 
представляють дані художні напрямки, та 
увічнення пам’яті оригінального українського 
майстра наїву, художника-земляка Андрія 
Ліпатова. Це розширить горизонти розуміння 
та сприйняття розвитку сучасного 
образотворчого мистецтва та надасть 
можливість реалізації мистецьких ідей 
художників, які не мають професійної освіти, 
а також тих, хто використовує в своїй творчості 
художні форми, що беруть початок від 
архаїчних культур.  



Примітивізм (неопримітивізм) - художній
напрям, що виник у європейському мистецтві
на початку 20 ст. як звернення професійних
художників до форм первісного, архаїчного, 
середньовічного, народного мистецтва та 
дитячої творчості з наміром створення так 
званих природних образів, відмінних від
культури ілюзорної перспективи класицизму і 
академізму та естетики техногенної цивілізації. 
Вплив примітивізму відчувається у більшості
авангардових напрямків 20 ст. - кубізмі, 
фовізмі, експресіонізмі, сюрреалізмі, течії
«нових диких».



До форм привітивізму в різний час зверталися такі видатні художники сучасності як: 
Пабло Пікассо, Анрі Матіс, Поль Сезан, Пауль Клеє, Хосе Міро, Дієго Рівера,                                                                   

Казимир Малевич, Марк Шагал, художники-бойчукісти, представники мистецьких
груп «Ослинный хвост» та «Бубновый валет», зокрема, і Олександр Осмьоркін

у творах раннього періоду.



Наївне мистецтво
(фр. art naif; англ. naive art)  –
творчість художників, що не 
мають професійної мистецької
освіти, або мають початкову освіту
та опираючись на традиції
народної картини, 
орнаментальний декоративізм та 
символізм, міський та сільський
фольклор, створюють власні
оригінальні образи.



Наїв належить до великого масиву художньої
творчості, що заповнює місце між академічним
(професійним) та традиційним (народним) 
мистецтвом. 

Інколи наїв відносять до більш широкого 
поняття примітивізму, але частіше навпаки, 
виокремлюють, наполягаючи на застосуванні
дефініції «примітивізм» лише до мистецтва
професіоналів, які свідомо наслідують
прийоми наївної творчості.



За свідченням художника, дослідника
наївного мистецтва, генерального 
директора НЦНК «Музей Івана Гончара» 
Петра Гончара, за формальними ознаками
художників наївного мистецтва України
можна розділити на представників
самодіяльного мистецтва, які хочуть бути 
схожими на професійних художників, 
використовуючи прийоми академічної
школи, представників суто наївного
мистецтва, що зазвичай мають особистий
мистецький почерк з оригінальністю
мистецького виразу та народного «кітчу», 
продиктованого потребами сільського та 
міського базару. 



Предмет зображення в наївному
мистецтві часто заснований на життєвих
подіях з оточення художника - митець
малює своїх друзів, родичів, краєвиди
рідного села або міста, виображує
близькі йому побут і традиції
фольклору, релігійної міфології або
власної фантазії. 

Практично в кожній українській хаті
в другій половині 19 ст. і до середини
20 ст. поруч з родинним іконостасом
висіли картини із зображенням села, 
портрети родичів та жанрові картини.



Наївне мистецтво охоплює всі жанри (пейзаж, 
натюрморт, портрет, жанрова картина) та види
(живопис, графіка, скульптура, навіть
архітектура, як, наприклад, будинки коваля 
Сергія Куріллова в с. Кунар, Росія, архітектора
та художника Рольфа Шульце в м. Сосуа
в Домінікані та канадської художниці
Мод Льюїс, розписи інтер’єру Поліни Райко                                        
м. Цурюпинськ, Україна), професійного
образотворчого мистецтва, але у власних
інтерпретаціях.



Яскравими представниками наївного мистецтва є Анрі Руссо(Франція),                                                                       
Ніко Піросманішвілі (Грузія), Іван Генералич та Іван Лацкович–Кроата (Хорватія), 
Бабуся Мозес (США), Іван Селіванов, Павло Леонов (Росія), Марія Примаченко, 

Катерини Білокур, Олесь Семерня, Никифор Дровняк, Андрій Ліпатов (Україна). 



Ліпатов Андрій Юрійович народився
29 травня 1960 року в м. Коломні
Московської області (Росія) в родині
військовослужбовця. В 1966 році родина 
переїхала в Україну, м. Кіровоград
(нині Кропивницький).                                                    
Закінчив Кіровоградський інститут
сільськогосподарського машинобудування, 
нині Центральноукраїнський національний
технічний університет (1982), за фахом
інженер-механік. Працював інженером-
конструктором на заводі «Гідросила». 



Ще в інституті захопився карикатурою, друкувався
в періодичній пресі. Поступово почав займатися
живописом. З 1993 року повністю присвятив себе 
улюбленій справі. 

Член Національної Спілки майстрів народного 
мистецтва України (1998). За період 1993-2008 роки 
в його доробку вже налічувалося вісім
персональних виставок як в Україні - в Кіровограді, 
нині Кропивницький (1993, 1995), Одесі (1996), 
Києві (1998), так і за кордоном - Москві, Росія, 
(2000, 2001), Кембрідж, Великобританія, (2008).                        

В 1999 році в художньо-меморіальному музеї
О.О.Осмьоркіна з успіхом відбулася його
персональна виставка «Народні картинки Андрія
Ліпатова», присвячена 245-річчю нашого міста.



Презентував свої твори на 
Всеукраїнських виставках народного, 
декоративно-прикладного та наївного
мистецтва в Києві (1997, 2005),  
Фестивалях наївного мистецтва
у Франції та Росії (2006-2008),                                                             
Арт-ярмарках у Великобританії та 
Ірландії (2007-2008). 

Є призером 7-го Міжнародного
арт-фото конкурсу в Йокогамі, Японія
(2002) та переможцем 12-го Салону 
Деогенес Таборда в Буенос-Айресі, 
Аргентина (2007).



В 2004 році власним коштом надрукував комплект сувенірних листівок                                                           
«От вокзала до горсада», який і до нині не втратив своєї популярності, присвятивши 

це видання 250-річчю з дня заснування сучасного Кропивницького.



В суспільному 
житті –

активний 
учасник 

Майдану 2004 
року. 

Пішов з життя 
13 січня 2010 

року 
напередодні 

свого 50-річчя.



Твори Андрія Ліпатова знаходяться
в збірках таких музеїв як: художньо-
меморіальний музей О.О.Осмьоркіна
(Кропивницький, Україна), обласних
художніх музеях (Кропивницький та 
Черкаси, Україна), Музеї наївного
мистецтва (Москва, Росія), Музеї
наївного мистецтва (Беро, Франція), 
Вихорлатському музеї (Гуменне, 
Словакія), Фонді культури Volpe 
Stressens (Буенос-Айрес, Аргентина)  
та численних приватних колекціях
України, Росії, США, Канади, 
Великобританії, Франції, Італії,                                                                        
країн Балтії, інших. 



У фондах художньо-
меморіального музею 
О.О.Осмьоркіна зберігається
картина Андрія Ліпатова
«Велюровий кіт» (1998),                                               
яка надала назву музейному 
мистецькому проекту.



Цей твір з образом 
велюрового кота на червоній 
подушечці в оригінальному 
обрамленні, декорованому 
зображеннями  смаколиків                                                         
у вигляді тварин, птахів та 
святкової випічки, не лише 
відображає погляд автора на 
навколишній світ, а є його 
своєрідним автопортретом, 
на що вказує монограма 
«А.Л.», що прикрашає бік 
кота.



Завдячуючи своїй 
безпосередності та високому 
митецькому професіоналізму, 
твір відображає й загальні 
настрої двох мистецьких 
напрямків - наївного мистецтва 
та примітивізму. Тому саме 
образ велюрового кота став 
емблемою Бієнале.



ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ: Для проведення 
виставки засновник створює 
Організаційний комітет, який формує 
Виставковий комітет (Виставком), до 
складу якого входять компетентні фахівці, 
що проводять відбір творів для 
експонування. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ: Претенденти на 
участь подають на розгляд Виставкому 
твори в електронному вигляді за адресою: 
osmerkinmuseum@yahoo.com та 
osmerkinmuseum@krmr.gov.ua

Авторам відібраних творів                                                     
до експонування Виставком                                             
надсилає спеціальні запрошення.



Автори доставляють свої твори готові до експонування
(живопис, графіка, декоративне мистецтво розміром
до 1 метра по більшій стороні, скульптура – до 50 см 
по висоті та 40 см в діаметрі) за власний рахунок
поштою, або особисто до 25 жовтня за адресою: 
вул. Архітектора Паученка, 89, місто Кропивницький. 
Тел. (0522) 32-02-33. По закінченні виставки твори 
повертаються поштою за рахунок автора.



Виставком визначає кращі твори, їх атори нагороджуються Відзнаками та 
Подяками, а також Дипломом Гран-прі з правом на влаштування персональної
виставки в день народження художника  Андрія Ліпатова 29 травня наступного

року після проведення бієнале.



Відкриття виставки супроводжується випуском тематичного буклету, 
публічною тематичною лекцією-презентацією, висвітленням у ЗМІ 
місцевого та всеукраїнського значення (телебачення, радіо, газети, 
електронні інтернет-видання), ілюстративний матеріал про виставку
та її презентацію розміщується на веб-сайті музею osmerkinmuseum.kr.ua
та інтернет-ресурсах співорганізаторів та інформаційних партнерів.
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