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Дорогі друзі!

Культурне багатство Києво-Святошинського району вражає 
мистецькими талантами. Кожне місто, село, селище має унікаль-
ний мистецький досвід, пронизаний духом культурних діячів сучас-
ності і минулого. Своєю творчістю вражають професійні митці та 
аматори.

Відчуття прекрасного, потреба у красі живуть у серці кожної 
людини з найдавніших часів. Образотворче мистецтво є однією 
з найдовершеніших форм діяльності, оскільки у художній палітрі 
зосереджується внутрішній світ людини, бринять кольори глибоких 
почуттів. Вишуканий живопис, віртуозна графіка, майстерна пла-
стика є невід’ємною частиною національної культури, джерелом 
духовного розвитку і задоволення естетичних потреб суспільства. 
Творчий доробок митців презентує могутній потенціал нашого на-
роду, сприяє створенню позитивного іміджу України у світі.

Нехай це вишукане видання подарує кожному натхнення і на-
солоду красою. Ця збірка є особливою для кожного з нас, бо 
уособлює культурне розмаїття нашого краю, несе в собі добро 
та духовність, сприяє саморозвитку та самопізнанню особистості, 
адже краса врятує світ.

Бажаю усім здоров’я, миру, злагоди, єдності!

З найкращими побажаннями,

голова Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації 
Київської області                Микола Ляшенко
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Баламаджі Валентина Федорівна 
(26.04.1951, с. Покотилово, Кіровоградська обл.)

Художниця-викладачка. Проживає у с. Тарасівка Київської об-
ласті. Закінчила художньо-графічний факультет Одеського педаго-
гічного інституту ім. К. Д. Ушинського (1977 р.). За направленням 
працювала учителькою малювання у школах м. Боярка та Будин-
ку піонерів. Нині викладачка образотворчого мистецтва у Киє-
во-Святошинському районному центрі творчості молоді «Оберіг». 
Учасниця всеукраїнських виставок.

Котилася торба з великого горба. 2008 
Папір, гуаш. 25х40

Ярмарок веселощів. 2005 
Картон, олія. 50х30
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Серія робіт «Пісні України». 2010 
Гуаш, папір. 40х25
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Баламаджі Павло Іванович 
(15.12.1955, с. Делень, Одеська обл.)  
 
Художник, старший вчитель, учитель-методист, викладач вищої 

категорії, член Національної спілки художників України (1994 р.). 
Етнічний болгарин. Проживає в с. Тарасівка Київської області. 

Учасник всеукраїнських художніх виставок: «Мальовнича Украї-
на», «Художні образи болгар України» у Музеї історії міста Києва, 
художників-викладачів у галереї «Славутич» та персональних ви-
ставок у Посольстві Болгарії в Україні, Боярському краєзнавчому 
музеї.

Спас. 1992
Полотно, олія. 36х90



БАРВИСТА ПАЛІТРА ЗЕМЛЯКІВ

7


