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«Жіночий вимір: Марія Примаченко» 

Освітній художньо-документальний проект  

до 110-річчя української художниці та Дня соборності України 
 

23 січня об 11:00 у надземному вестибюлі станції «Золоті ворота» Київського 

метрополітену відбудеться урочисте відкриття нового освітнього художньо-документального 

проекту до 110-річчя української художниці Марії Примаченко та Дня соборності України – 

«Жіночий вимір: Марія Примаченко».  

Під час відкриття відвідувачі отримають унікальну нагоду побачити цінні архівні матеріали 

біографічного та творчого характеру з фондів найбільшого в Європі архіву документів особового 

походження – Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України. Будуть 

представлені одні з перших робіт Марії Примаченко, створені мисткинею на початку свого творчого 

шляху в 1930-х роках, які дивом вціліли в роки воєнних лихоліть та неушкодженими були передані 

на зберігання до ЦДАМЛМ України. 

Яскравим акцентом стане серія портретних фотографій художниці, що була передана до 

ЦДАМЛМ України відомим кінооператором Олександром Антипенком, яка ілюструє розмаїття 

душевних переживань та емоцій Марії Овксентіївни.  

Співорганізаторами проекту стали Спілка архівістів України, БО «Благодійний фонд «Творча 

спадщина родини Марії Примаченко» та КП «Київський метрополітен». У рамках проекту будуть 

представлені унікальні матеріали з архіву родини художниці, надані для експонування правнучкою 

Марії Овксентівни – Анастасією Примаченко. 

Проект покликаний ознайомити шанувальників із самобутнім та яскравим світом української 

художниці Марії Примаченко, в якому із надзвичайною мистецькою силою поєдналися 

народнопісенний лад, ритм і колір, образ і декор.  

До Дня соборності України у рамках проекту буде представлена серія дитячих малюнків з 

різних куточків України, створених за мотивами робіт Марії Примаченко, які наочно ілюструють 

колосальний об’єднуючий, всеукраїнський масштаб особистості художниці, неперебутню 

актуальність тематики її робіт для виховання кожного нового покоління українців. Крізь призму 

малюнків представлений казковий світ образів художниці, який є унікальним мистецьким явищем, 

культурним феноменом, що поєднав у собі традиції народного малярства та природну обдарованість 

художниці. 

Новий освітній художньо-документальний проект ставить за мету привернути увагу, 

наблизити, показати потужний інформаційний потенціал архівів. Унікальні архівні документи та їхня 

різнобарвна естетична складова зацікавлять широке коло поціновувачів українського мистецтва як 

складової частини європейської культурної парадигми.  

Музичним дарунком гостям заходу стане виступ молодого, але широко відомого в Україні та 

за її межами гурту «Шпилясті кобзарі». 

До участі в заході запрошені: заступник Міністра юстиції України Д.В.Чернишов, голова 

Державної архівної служби України Т. І. Баранова, директор ЦДАМЛМ України О. В. Чижова, 

представники Спілки архівістів України, члени родини М.О.Примаченко, представники державних 

архівів, музеїв, наукових установ, творчих спілок, громадськості та ЗМІ.  

Виставка експонуватиметься з 23 січня по 23 лютого 2019 року 
Для отримання детальнішої інформації будь ласка, звертайтеся за тел.: +380 44 2784481 
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