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Національна спілка художників України 
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

gallery Arka 
арт-проект «Культура + Р2 – мистецтво» 

 
репрезентують: 

 
виставку графічних творів Віктора Бистрякова 

«Роздуми…» 
 

 
25 лютого 2013 р. – Відкриття виставки Віктора Бистрякова. 
25 лютого – 14 березня 2013 р. – Виставка «Роздуми…». 
 
Віктор Бистряков. Народився 7 січня 1943 р., в м. Ніколаєвськ-на-Амурі Хабаровського краю (Росія). 

У 1977 р. закінчив Київський державний художній інститут. Працює в галузі живопису, графіки. Член 
Національної спілки художників України з 1974 р. Заслужений діяч мистецтв України, професор. 

 
«Новий спільний арт-проект «Культура + Р2 – мистецтво» телеканалу «Культура та галереї «Арка» 

розпочинається в 2013 році з виставки одного із кращих графіків сучасності В. Бистрякова «Роздуми…». 
Добре визнаний у творчій спільноті та серед колекціонерів, наполегливий у своїй майстерності останні роки 
В. Бистряков диктує моду та формує світогляд у графіці. Очолює багато років кафедру графіки 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, навчаючи студентів, ділячись з колегами 
своїм досвідом. Маючи багато прихильників своєї творчості, він не припиняє творити. Багато часу пройшло 
з останньої виставки В. Бистрякова в Україні, та ось нарешті – «Роздуми…». 

Руслан Руно, 2013 р. 
 
«Твори професора Української Академії мистецтва, Заслуженого діяча мистецтв України Віктора 

Петровича Бистрякова відкривають глядачеві самобутній талант художника і його яскраву особистість 
через реалізацію великого творчого потенціалу. 

Роботи В. Бистрякова – це спосіб пластичного усвідомлення світу, спосіб поділитися з глядачем 
глибоко пережитим в образному сприйнятті навколишньої дійсності. Творчий пошук іде через зібраний 
асоційований образ, через поєднання духовно-мелодійних аспектів в єдине ціле за принципом поліфонії, 
сягаючи вираження гармонії та елегійності. Особливо це стосується робіт, що оспівують красу молодості, 
жіночого тіла, природи.» 

Наталія Шидловська, мистецтвознавець, каталог, 1994 р. 
 
«Натюрморти, пейзажі, портрети. Майстерний виразний рисунок. Закоханість у колір. Щирість і 

безпосередність. На противагу численним апокаліптичним концепціям кінця століття і тисячоліття, радісне і 
життєдайне мистецтво художника, що має душу захопленої дитини, людини навдивовижу світлої і доброї. 

Неможливо пояснити магію творів Бистрякова. Прості і легкопрочитувані з першого погляду, вони 
ваблять, притягують і довго тримають у полоні свого зачарування. Життя у найпрекрасніших своїх проявах 
дивиться з полотен художника. Світ Бистрякова справжній і вічний, яким є те, що його оточує. Бо Віктор – 
поет жінок і квітів, птахів і хмар, дерев і води.» 

Олена Мітякіна, каталог, 1998 р. 
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