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] mфгo 2018 рoкy o 14:00 диpекцiя хyдoжiх вифюк Уk!аiня в залaх
Biннпцькoгo обnaсЕoгo хyдoхпьoгo музею пР€зеЕry€ вясгaвкy з фoвдoвoi кшекцii
InPeюn -(е(пpu яб1oчсьхl' цo в|ДбysгЬсr y koн.еrФi мисгецЬкo|o пpoеrг}

|g' я TемB' ЯбnoBськoi Аoбpc вiдoмо нo тиькп серед oaк}ъшьяикiв мистецтвa,
aлe й Фрэд шlPoкoгo зшу нaрoдний хyдoж!к, Aкадемiк швоп!сy' герoй
У!Фanи. yчеяпrrя Ф'кpичевськoгo. aо!Йснт y хпвoписяiй майсtpяi
o шoвкjrснкa лаWеаl ба|а'Ьo\ леp*sBни\ прfM|й, на|oрогдeна vелфячи
AчaJеv,i vисreцв сPсP m Укр!,ни пpoфeсop киiвськo|o дертавнoгo rуДoжню|o
'lфитyгy (зpa нaцioвДьпа академiя oбpaзoвopчoгo м'сreцтв i aрхireKгypи),

ondа яб\oцcфa - @шoмт!й хyдоxЕ!к.х'юл'cоць. гpaфiк' iлюсl?aтop
рЬнв сесrpа Тfliни Яблoнськoi, мoлoдшд вij неi ]ишe нa п|в|opи

рoк!, вoна mlon яaвчмФъ y киiвськoмy деpжaввoмy худosпъoму tнстлтутl y
Ф кPичевськoгo. o, шoвryяeяк4 а тжoж у 11 кoтoвц к Елеви.

дo мвФцтвд сесгеp Яблoяськп дoлyч!в батьko' tl!л olrксаядpoвич. спв
свя!lепка, вЙoмий Дюписець ъ гpaфiк' виgaдач oбpшвopчoгo мпсtцтвa i-YB
мaма' Bipa BaPвсова. в!ш0дшa фрaнцузьку мoву З яаpoдтеEмм дireй вiрa
геop| nвнa пo0н iс ю пpyсвc пла себе |rnьov) вичованню ъ осв| t I

Tетяga яблoвська' завд'кп вaпoлеглпвoстi, цЙеслpямoваEфтi в <масшmбy'
твopчoi фoбистостi, (йшa в floryD з eпoхoю' визнaчаюч! ,ii iдеuи, У юй чaс 'к
хивoписне м'Фцтю oлeн' iмпрфioнiсгичне тa сoвячЕe зa свo€ю прпpoдoю' щo
пере6}в'л0 за Pшкшя иeoлoгii @nр]opЬ. дшею вс
paдяяськоi дiйсяoФi 3a Фoвaми дoньки хyдoя!ицi. .laтаjii Boлoбусвoi' oлeяа
ttилiвяа хаpт,ъaлa' цo y яei двa Gвaнш)l дltyerнa св.еяа вonoбyeвa m сеcтра

4 'J . |и ж-mвo'  Ia вopчo| б ioгPафi i  |фяни яблodсьro,  uypoко вшoмl  - rшьм
пеpелiк 1,i в!ошoк та пyблiвцiй пpo неi мoxе сюаф цrпий .ojn, oленa Яблoнськ4
лopiвпянo зi сво€ю зцшевитoю оеотpoю' вигляд!€, нa lеpuйa пorшд, бiльш
кыepяoю @бисfiс'о i зa хaPаrcром, i зa тюPчим спpямyвaншм, У 1960 ] 9?0-тi
рo[и вoн! 6}лJ бiльU в|доva як чyлoвий х) ДФcик.rюс"Paтop ,!п'цш ьнижo(
в!давн!цвa {{веселка', зa 20 poкiв poбoтя oлеяa tlилiвgа пpoijюсIlyМa сф!j

i  т , -ь .L  v  70.иr  foв\  пoкPплася Дo жиюпис),  i  в i j .oДi  нe
пoл!шшa йoго нltoли, li x'вoпиc' свoф овiжiстю ъ емoцiйвimю, пPпвaблю€

пoгpаш. y vутйн| в пp.ваlнt

Минyлoгo Doкy дhрoкo вшrначФa сloPiччi вш 0ш
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