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27 травня у відділі мистецтв і краєзнавства Миколаївської обласної бібліотеки для
юнацтва відбулося відкриття персональної виставки Юлії Кондратюк, члена обласного
народного творчого об'єднання художників-аматорів та майстрів
декоративно-прикладного мистецтва “Прибужжя”. Художниця є однією з 10 учасниць
виставкового циклу “Нові імена Миколаївщини”, мета якого — познайомити глядачів з
оригінальною творчістю нових талановитих майстрів та художників нашої області.
Кондратюк Юлія Олександрівна народилась у м. Вознесенськ. У 2002 році успішно
закінчила Одеське театрально-художнє училище ім. М. Б. Грекова. Проходила
стажування і набувала досвіду в Одеському театрі драми і музичної комедії. Закінчила
Миколаївський філіал Київського національного університету культури і мистецтв за
спеціальністю мистецтвознавець, критик, викладач. З 2005 до 2009 року працювала з
невеликою перервою в Миколаївському державному театрі ляльок. У 2008 вступила до
Львівської Академії друку за спеціальністю “художник-графік”. Творча натура Юлії —
різноманітна, ії роботи виконано в різних техніках: декоративний розпис, батік, олія.

На відкриття виставки прийшло багато творчих особистостей: художники, майстри
народної творчості, серед яких — наші хороші друзі, які не один раз приймали участь у
творчих зустрічах з молоддю у стінах нашої бібліотеки: Анатолій Цуркан, Єлизавета
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Козирєва та інші.
Керівник “Прибужжя” Валентина Кривцова представила всім присутнім молоду
художницю, яку вітали гості, заступник директора обласного центру народної творчості і
культурно-просвітницької роботи С. Г. Бабуріна. Дуже теплі слова про Юлю сказала її
колишній викладач, декан факультету мистецтв, завідуюча кафедрою дизайну МФ
КНУКіМ, кандидат мистецтвознавства Сапак Н. В.
Про багаторічне співробітництво бібліотеки з творчим об'єднанням нагадала присутнім
директор ОБЮ Наталія Іванова. Чудовим подарунком Юлії Кондратюк став
підготовлений бібліотекою каталог її виставки, а також розміщена на сайті у розділі
“Карта творчості”
галерея робіт.

У живописних картинах Юлії панують любов і натхнення. В чаруючих пейзажах оживає
дивовижний світ природи: «Забытый берег», «Озеро. Вечер», «Утро на озере». Деякі
роботи мають філософський смисл. Стилізовані образи цих картин й батиків
допомагають донести до глядачів плинність нашого життя. За допомогою декоративних
прийомів і кольорових рішень художниця запрошує у казкову країну квітів, де кожна
робота зачаровує особливою гармонією. У цій атмосфері творчості і натхнення кольорові
акорди сплелися зі звуками чудової музики. Музичний подарунок для Юлії і гостей
виставки підготували студенти миколаївського державного вищого музичного училища:
дует скрипалів Микола Булах і Анна Маврокардато, гітарист Влад Баранський.
Запрошуємо всіх не байдужих до мистецтва і краси миколаївців до бібліотеки (Велика
Морська, 92) познайомитися з творчістю Юлії Кондратюк, виставка якої проходитиме до
15 липня.
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