
З появою цифрових 
фотоапаратів з року 
в рік все більше як 
знаних майстрів, так 
і авторів–початківців, 
мають бажання по-
казати свою май-
стерність й своє ба-
чення навколишнього 
світу за допомогою 
фотографії. І це 

бачення стає все більш нестандартним та 
різноманітним. І це – найголовніше досягнення 
художньої фотографії. 

Валерій Шайгородський 

    
Валерій Миколайович Шайгородський 
народився 23 квітня 1955 року на 
Дніпропетровщині. З 60-х років живе і 
працює в Чернігові. 

Член Національної спілки 
фотохудожників України з 1993 року, 
зараз – відповідальний секретар 
обласного відділення спілки.  

Учасник і дипломант багатьох міських, 
обласних, національних та міжнародних 
фотовиставок, фотоярмарок, бієнале, 
конкурсів. Має срібну медаль. Кращі 
твори автора відмічені на Китайському та 
Бразильському фотосалонах. 

Серед основних пріоритетів фотомитця – 
художня фотографія.  
 

 

 
 

   «Мистецька галерея у міський 
центральній бібліотеці ім.М.М. 
Коцюбинського наповнилася образами 
наречених. Читачі і просто відвідувачі 
можуть побачити миттєвості щастя, які 
погляд митця виокремив серед 
буденного життя. 
   Світлини про численні весільні 
обряди, коли увага глядача прикута до 
справжньої жіночої краси, свідчать, що 
найперше фотомайстра цікавить жінка 
у передчутті, або відчутті щастя. 
   «Валерій намагається відтворювати 
радість і мудрість, задоволення і 
зацікавленість, щоб потім поділитися 
красою з нами, і цим викликає 
прекрасні почуття і, що важливо, 
підвищує... народжуваність у 
Чернігові», – з такими словами, 
жартуючи чи серйозно, звернувся один 
з учасників відкриття виставки. 

Віктор Кошмал» 

 

   «На виставці представлено 47 фоторобіт. 
Коли дивишся на ніжні, теплі, яскраві 
роботи, душу наповнюють позитивні, щирі 
почуття, бо кожен із глядачів спостерігає 
миттєвості щастя. Валерію вдалося мовою 
фото розповісти різні історії кохання. Він 
розповідає про відповідальні хвилини життя 
дуже природно, з відчуттям такту та 
поваги… 
 
 
 
 

   Фотохудожник залишає нащадкам 
новостворених родин чудову згадку про 
хвилини щастя, і вони обов’язково 
зберігатимуть їх довгі роки. 
   На відкриття виставки прийшли колеги, 
друзі, рідні та колишні наречені, які 
сьогодні із задоволенням згадують свої 
найщасливіші миті життя. 
   Відома тележурналістка Алла Скорик 
згадала, що Валерій запропонував для 
фотозйомки такі місця, що дух 
захоплювало від краси. 
   — Для мене було дуже важливо, щоб все 
було природно, і я дуже вдячна Валерію, 
що він втілив у мої весільні фото не лише 
свою майстерність, а й натхнення, — зі 
словами вдячності підкреслила Алла. 
   До кожної своєї роботи фотохудожник 
підходить творчо і йому завжди хочеться, 
щоб робота нагадувала художній твір з 
маленьким сюжетом. Він пропонує 
молодятам розповісти свою історію 
кохання, і його душа не сприймає 
«декорації» у стилі модернізму. Він 
романтик і кожного разу співає для молодят 
свою, несхожу на інших, мелодію кохання. 

Марта Єлісєєва» 
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