Херсонський обласний художній
музей відзначає річницю від
дня
народження
Олексія
Шовкуненко
Сьогодні, 21 березня, у комунальному закладі “Херсонський
обласний художній музей ім. О.О. Шовкуненка” Херсонської
обласної ради відбулося урочисте відкриття виставкового
проекту року “Сонячна палітра Олексія Шовкуненка. Художник та
його коло”.
Проект приурочено до 135-річчя від дня народження видатного
художника. В рамках проекту будуть діяти три виставки –
“Живопис Олексія Шовкуненка”, “Графіка Олексія Шовкуненка” та
“Твори учнів Олексія Шовкуненка”.

Привітати мистецьку спільноту Херсонщини та колектив музею
завітали представники обласної та міської влади, зокрема –
заступник голови Херсонської облради Віталій Булюк, депутати
Олександр Шумей, Віктор Деркач та Юрій Рожков.
Віталій Булюк відзначив творчий внесок Олексія Шовкуненка в
розвиток українського образотворчого мистецтва. У тому числі
завдяки йому про Херсонщину знають не тільки в Україні. Окремо
заступник голови Херсонської обласної ради подякував колективу
музею за те, що вони оберігають та примножують культурне
багатство Таврійського краю.
“Від імені обласної ради хочу привітати усіх із такою знаковою
для нашого міста та області подією. Олексій Шовкуненко – один
із найвідоміших наших земляків та один з найвідоміших
художників України. Недарма Херсонський обласний художній
музей носить його ім’я”, – відзначив заступник голови обласної
ради.
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передали Херсонському обласному художньому музею цінний
подарунок – картину Олексія Шовкуненка, яка була придбана на
одному з аукціонів за кордоном спільними зусиллями
депутатського корпусу обласної ради за підтримки окремих
депутатів міської ради.
Довідка. Олексій Олексійович Шовкуненко – видатний український
художник, академік та професор живопису, визнаний майстер
акварелі. Народився 21 березня 1884 р. в одному з найстаріших
районів історичного центру нашого міста – на “Воєнці”. Хоча
більшу частину свого життя Шовкуненко провів у Києві, де
творчо працював та викладав у Київському художньому інституті,
Херсон у житті та творчості Шовкуненка – місто дитинства і
етап творчого становлення,
Херсонський обласний художній музей ім. О.О. Шовкуненка було
відкрито 27 травня 1978 року до 200-літнього ювілею Херсона.
Тоді заклад мав назву “Херсонський художній музей”. У 1981

році йому було присвоєно ім’я Олексія Шовкуненка. Наразі
художня колекція музею нараховує близько 12 тисяч творів
українського та світового мистецтва XVII-XXI ст.

