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F o t Eliza Kwaśniewska 

ry, mroczne pejzaże. 
W akwafortach i linorytach od-

naleźć można związki z ukraińską 
ikonografią, wiele prac sięga do 
tematyki sakralnej. 

Najbardziej jednak interesują-
cy w całej wystawie jest — tworzo-
ny subtelną kreską — cykl „Pija-
czkowie". 

Zarówno Kaufman jak i Hume-
niukowie wraz z Jurijem Kochem 
uczestniczyli już w wystawach 
zbiorowych w USA, Kanadzie, 
Włoszech, gdzie prace ich bywały 
kupowane do prywatnych zbio-
rów. 

Uważają jednak, że kultura za-
chodnia przeżywa teraz kryzys, 
chociaż ma wielkie znaczenie 
w nie wykrystalizowanej jeszcze 
sztuce wolnej Ukrainy, która wy-
zwolona z okowów socrealizmu, 
miota się — bezradnie czasem 
— w kilku kierunkach. Niektórzy 
artyści odrzucają całą przeszłość, 
nie patrząc na to, że znaleźć w niej 
można także pewne wartości. Dla 
Petra Humeniuka w sztuce ważny 
je.it przede wszystkim profesjona-
lizm, związek z własnym narodem 
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OTWIERAJĄC wystawę 
prac czterech grafików 
z lwowskiej grupy „Szlach" 

Galerii N.N. przy ul. Grodzkiej | 
32, Wlodymyr Kaufman powie-
tzial: 

— Zawsze interesowało mnie 
dlaczego kiedyś ludzie malowali na 
ścianach, dlaczego, robili takie 
dzbanki jak ten, który trzymam 
w rękach. Wydaje mi się, że w ta-
kim stanie — jak ten dzbanek 
— była nasza kultura. Zazdroś-
ciliśmy artystom zza żelaznej kur-
tyny, zazdrościliśmy im sztuki, 
której właściwie nie znaliśmy. Te-
raz, kiedy to się zmieniło, wydaje 
mi się, że nie ma czego, że sztuka 
Zachodu została doprowadzona do 
takiego stanu... 

Tu podrzucony w górę dzba-
nek, rozbił się o podłogę, zasypu-
jąc ją wielką ilością monet. 

— Narody słowiańskie nie po-
wiedziały jeszcze ostatniego słowa 
w kulturze — mówi Petro Hume-
niuk, który wraz z bratem And-
rijem, przyjechał zaprezentować 
swoją twórczość. Przywieźli grafi-
ki i obrazy olejne — martwe natu-

Na zdjęciach: grafiki Petra Humeniuka 


