Казкові історії Юлії Янчук в авторській графіці.

11 лютого 2020 в музеї Юліуша Словацького відкрилася нова мистецька виставка. Це
своєрідна, дещо незвична за тематикою, графіка молодої кременчанки Юлії Янчук. Чим
вона цікава?
Мабуть, не стільки стилем виконання, як неймовірним
злетом фантазії авторки. Базується її техніка на чорних лінійних контурах, подекуди
заповнених всередині кольоровою фарбою, що створює ілюзію об’єму. У безумовно
талановитої мисткині об’єктив зображення звужується до показу мікросвіту особливих,
природніх та надприродних істот, наче відтворених на згущенні мультиплікації та
фентезі. Споглядаючи її малюнки, хочеться писати казки чи вірші. Це прекрасні
ілюстрації до майбутньої книги, яку Юлія, маючи філологічний нахил (переданий генами
відомої освітянки Лілії Следзінської та мами-письменниці Неоніли Кременчанки )
обов’язково невдовзі напише. Чого варті одні назви її робіт! Наведу декілька прикладів:
«Про що розмовляють риби», «Коли любов дарує крила», «На дні сарматського моря»,
«Душа гарбузової насінини», «Легенда про підземну королівну», «Писанкові квіти»,
«Сніговик, який зустрівся з літом», «Сніговії», «Час мандрівних будинків»…

Юлія Янчук народилася 10 серпня 1983 року в Тернополі. 3 трьох років проживає в
Кременці, навчалася в ЗОШ №1 та №3. У 2005 році закінчила з відзнакою
гуманітарно-педагогічний інститут ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і
методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» . У 2005 – 2019 роках працює на
кафедрі мистецьких дисциплін та методики їх викладання при Кременецькій обласній
гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка. З 2017 року Юлія Янчук активна
членкиня кременецького жіночого гурту «Палітра». Працює в народних техніках
витинанки, писанкарства, декоративного розпису текстильних виробів, кераміки, а
також графіки

Юлія учасниця обласних (Кременець. Збараж, Почаїв, Вишнівець), регіональних
(Київ, Тернопіль, Остріг) та зарубіжних виставок, пленерів. (Muzeum Kryesow w Lubaczo
wie
,
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Польща, 2017, 2018 роки ), (
Muzeum
Narodowe
Zieme
Przemyskiej
, Польща, 2017, 2019 роки). Учасниця Міжнародного мистецько-наукового симпозіуму і
волонтерської виставки «
Spotkania
w
Krzemiencu
» в 2015-2018 роках. Дипломант обласної мистецької премії ім. Олени Кульчицької у
номінації «Графіка» (2018 рік).

Сфера наукових інтересів Юлії Янчук – мистецьке життя Кременеччини XVIII - ХХ
століття, дослідження невідомих і маловідомих імен художників української діаспори
XIX
XX
ст. Вона автор наукових статей мистецького спрямування в українських та зарубіжних
виданнях.
Окрім цього, Юлія активно займається волонтерською діяльністю. Навіть нагородженна
медалью «За жертовність і любов до України» в 2016 році.
Член правління РО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка у сфері мистецької діяльності. Юля з
дитинства пише чудову поезію. Нині знайомить школярів та студентів з українськими
народними промислами на майстер-класах в патріотичних дитячих таборах (табір «Гарт»
ім. Олександара Капіноса у 2015-2019 роках), мистецьких заходах місцевого
регіонального і всеукраїнського спрямування.

На відкритті виставки будо велелюдно. Привітати мисткиню прийшли колеги по
пензлю з гурту «Палітра» Тетяна Балбус, Богдана Гуменюк, Олександра Панфілова,
Катерина Поднєжна. Були також начальник відділу екологічної освіти Національного
природнього парку «Кременецькі гори» Оксана Тимошенко, представниця
Кременецько-Почаївського ДІАЗУ науковий працівник Оля Деревінська та інші. Радо
ознайомились з експозицією музею та споглядали виставкові роботи учні 7-а класу ЗОШ
№3, однокласники сина Юлії Янчук – Богдана, на чолі з класним керівником Галиною
Нечай. Стільки захоплених поглядів та вдумливих облич! А ще – поштовху до власної
творчості...

Запрошуючи відвідувачів у виставкову залу нашого музею, хочеться ще раз
нагадати про особливий вплив мистецтва на людську свідомість. Здебільшого,
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образотворча мова графіки дуже проста і стримана. Ми з вами знаємо, що іноді
декількома влучними словами можна описати ситуацію краще, ніж під час довгої та
нудної розповіді. Але в даному випадку абсолютно неможливо стверджувати, що графіка
– «наймовчазливіший» з усіх видів образотворчого мистецтва. У Юлії Янчук вона
виразна, красномовна, спонукаюча до роздумів, фантазії, телепартації у інший вимір…То
ж, ласкаво просимо зробити крок у цей дивовижний казковий світ!

Науковий співробітник обласного літературно- меморіального музею Юліуша
Словацького

Наталія Юр’єва
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