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Бібліографічна пам`ятка виходить з нагоди 75-річчя 

від дня народження народного художника України           

Володимира Володимировича Ємця, який живе і працює у 

Чернігові. 

До видання увійшли відомості про життєвий та        

творчий шлях митця.  

Підготовка пам’ятки проводилася за фондами           

чернігівської міської бібліотеки імені М.М.Коцюбинського.  

Посібник призначено широкому колу читачів, усім тим, 

хто цікавиться мистецьким життям краю, майстрами        

живопису. 

Укладач О.В.Куннова  

Редактор Г.П.Сурніна 

Відп. за вип. Н.І.Власенко 
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Надія Галковська 

Портрет 

На честь ювілейної виставки народного художника 

  В. Ємця і з вдячністю за портрет «Козачка» 

Майстерня. Магія. Маестро 

Малює мій портрет… 

Як музикант у темпі presto, 

Він творить дивний злет 

Із кольорових світлотіней  

На лінії-струні,  

Немов на скрипці Паганіні  

Експромти осяйні.  

Мене заводить непомітно  

У світ химерний свій,  

Де інші звуки, інше світло  

І простір не такий.  

У вічнім дзеркалі-картині  

Зустріну я себе,  

І тут я житиму віднині,  

Мов небо голубе.  

І ця роздвоєність насправді  

Яскрава і жива,  

Мені дарує щастя й радість,  

Як сонце і трава…  

Художник творить в темпі presto,  

Завершуючи злет.  

Майстерня. Магія. Маестро  

Намалював портрет.   

Художник Божою милістю 

 

Відомий український живописець Володимир Володимирович 

Ємець народився 4 квітня 1938 року в Чернігові.  

У серпні 1941 року разом з матір’ю та старшим братом         

перебрався до с. Довжик у Чернігівському районі, де і проминуло його 

дитинство.  

«Взагалі, у тому, вже далекому дитинстві на берегах Свішня 

моя найбільша мрія була – стати художником. Узимку малював          

візерунки на замерзлому вікні, а то якось обмалював зайчиками-

побігайчиками стіну та припічок», - ділився спогадами В.В.Ємець. 

Художню освіту В.В.Ємець отримав у Кишинівському           

художньому училищі та Київському державному художньому інституті.  

Після інституту молодий художник поїхав до Калінінграда, 

але згодом повернувся до Чернігова.  
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«…Художник повинен працювати там, де виріс, де знає свою 

культуру, свою природу, знає коли сонце сходить, знає, де річка, де 

ліс, де коні пасуться… Це все треба художнику знати. Тому і приїхав 

на Чернігівщину», - так пояснив своє повернення на батьківщину           

художник. Усе подальше життя В.В.Ємця пов’язане з рідним містом.  

З 1985 року В.В. Ємець очолював обласну організацію Спілки 

художників України. Тривалий час був директором Чернігівського 

обласного художнього музею. 

Творчість В.В.Ємця, без перебільшення, – ціла епоха у          

живописі Чернігівщини. Мистецтвознавці називають його одним із 

найкращих портретистів України. Хоча В.В.Ємець є багатожанровим 

художником, у якого зворушливо і щиро виходять і пейзажі, і         

натюрморти, і сюжетні полотна,  проте упродовж останніх десяти 

років він віддає перевагу портретному живопису.  
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За ці роки з-під пензля В.В.Ємця вийшла ціла галерея облич  

видатних людей, здебільшого представників творчих професій, яких 

він добре знає, цінує їх внесок в українську культуру і відчуває          

потребу  зберегти їхні образи для нащадків.  

На портретах ми маємо змогу побачити письменників і поетів, 

артистів і музикантів, вчителів, лікарів, краєзнавців, науковців тощо. 

Кожен образ відрізняє цілісність, гранична простота, виваженість     

композиції, ретельність виконання та документальна точність             

зображення. 

Мистецтвознавці переконані, що портретна галерея В.В.Ємця – 

унікальне явище, яке немає аналогів в Україні. Не буде вже цих людей, 

але їх образи краще за будь-які слова розповідатимуть прийдешнім  

поколінням про них та їх час. 

Володимир Ємець — лауреат ордена князя Ярослава Мудрого 

V ступеня, почесний громадянин Чернігова, лауреат премії імені           

Михайла Коцюбинського. У 1998 році йому було присвоєно звання 

«Народний художник України».  

Творчість художника знана в Україні та за її межами. Його     

картини виставлялись у багатьох галереях світу,  знаходяться і в        

приватних колекціях, але художник з цього приводу каже: «Дуже хочу, 

щоб мої картини стали надбанням Чернігова, а не розходилися по  

світах. Мрію, щоб тут у нас започаткували галерею чернігівського  

портрета… Така галерея стала б хорошим подарунком не лише        

сучасникам, а й прийдешньому поколінню чернігівців. Там би можна 

було проводити свята нашого міста, зустрічати його гостей. Нічого 

подібного поки що немає у жодному місті. І це моя мрія». 
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