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ІСТОРІЯ 
В КАРТИНАХ 

Цей рік для заслужено

го художника України Ар
кадія Вікторовича Русіна 

став nодвійно ювілейним 

- 26 листоnада йому ви
nовнилося 80 років і 60 з 
них віддано улюбленій 

справі - образотворчому 
мистецтву. За ці роки ху

дожник створив багато 
монументальних картин, 

наnисано тисячі етюдів, 
ескізів, рисунків, начерків. 
Все це дає живоnисцю 

nривід для nідбиття 
підсумків своєї теор"іоі 

діяльності . Хорошим по
чатком цієї nодіІ в житті 
Аркадія Вікторовича ста

ла його nерсональна вис

тавка в Одеському істо
рико-краєзнавчому музеї у 

березні цього року. Не ви
падково було обрано цей 
музей , бо художник-ба

таліст у своїй творчості 
основну увагу приділяв 
історичним подіям. 

Після закінчення Оде

ського художнього учили

ща, Аркадій Русін у 1947 
році ес1уnив до Ленін
градського інституту жи

воnису , скульnтури і зод
чества ім. І.Ю Рєnіна, де 

nрофесійне навчання було 
nоставлено дуже високо. 

Фоторе n родукція 
карти н и 

с Партизанський
реквієм• 

І вже тоді молодому ху

дожнику nрийшла ідея 
створення картин на істо
ричну тему. Иого диnлом

на робота "Су воров в 
Ізмаїлі " одержала високу 

оцінку комісії і в 1953 році 
була nредставлена на 

Всесоюзну художню вис-

. тавку у Москві. Яку тита
нічну nрацю вклав автор 

у це монументальне nо

лотно, можна судити хоча 

б з того , що він виконав 

чотири варіанти картини 

великих розмірів. І всі 
еони були наnисані з ве

ликою любов'ю до свого 
героя, з високою nрофе
сійною майстерністю. Ці 
твори у даний час nере
бувають у різних галере

ях і музеях нашої країни. 

Талановитим nензлем 

майстра створена ціла се
рія творів, яка одержала 

назву " Історична картина 

Аркадія Русіна ". Ось деякі 
з них : " Гетьман Богдан 

Хмельницький", "Генерал 

Михайло Скобелєв", " Гене
ралісимус Олександр Су
воров", " Генерал-фельд

маршал Михайло Куту
зов", "Князь Олександр 
Невський", "Адмірал Пав
ло Нахімов " та інші . Всьо

го він наnисав nонад двад

цять батальних творів. 
На цих nолотнах ми ба

чимо не nросто nортрет , 

наnисаний на нейтрально

му тлі , а бачимо війська у 
русі . Щоб відтворити такі 

nравдиві образи воєна
чальників і солдатів мину

лого , nотрібно знати не 
лише історію. життя і nо
бут , але й добре вивчи

ти військові обладунки, 
зброю, форму воїнів всіх 
часів і рангів . І як видно з 

виставлених робіт, можна 
з гордістю сказати: май
стер-мислитель, який має 
неабияку уяву, усnішно 
вnорався з цим завдан

ням. 

Цим особливо виді
ляється картина, де гене

ралісимус Суворов, сидя
чи на гарцюючому коні, 
вітає своїх во;· нів-nере 
можців . Це nолотно ви к

ликає гордість за наших 

nредків, які хоробро від
стоювали свою Ба.тьків
щину від nосягань зов

нішніх ворогів . Суворовсь
ка наука nеремагати доnо

могла нашим радянським 

nоnководцям розгромит и 

найnідстуnнішого ворога -
фашизм. 

У nланах Аркадія Русі

на створення картин про 

nолководців Великої Віт

чизняної війни. Зараз він 
nрацює над картиною "Па

рад Перемоги", головними 
діючими особами цього 

твору будуть маршали 

Г .К. Жуков та К.К. Роко

совський. 
Аркадій Вікторов и ч, 

учасник війни , бачив горе 
і страждання свого наро

ду, доnомагав nораненим 

nід час боїв_ за Одесу. Ці 
nодіі' доnомогли створити 

картини "Дорогами Украї

ни", "Партизани" , " Парти
занський реквієм", де вої
ни біля свіжоУ могили 

віддають nрощальний са
лют сво'ім бойовим това

ришам, які героїчно заги

нули за визволення Бать
ківщини. 

Художник, який багато 
разів відвідував Болгарію , 
наnисав багато nейзажів 
цієї чудової кра'fни. Він 

Аркадій В ікторович 
РусІн 

створив сер ію на тему ~ 

~~~~~~иім~?.Р~е~е~існт:~ ~ 
особnиво вирізняються ~ 
такі роботи, як " Варна " , 
" Морські ворота Варни ", 
цирк " Глобус· , " Варненські 
дачі" та багато інших. І · 
одеська тема: "Святкова 
Одеса " , " Ліхтарі Оnерно

го ", " Морський вокзал " . 
Крім nейзажів , Аркадій 

Вікторович багато своІх 
теорів nрисвятив братній 
країні. Це картини "За виз
волення Бonrapi'f" . " Здрас
туйте , братушки!", " Гене
рал Скобеnєв ". А картина 
" Георгій Димитров у 

Москві " у 1982 році була 
удостоєна диnлома міжна
родного конкурсу у Бол
гарії і nридбана урядом 

Болгарії. у свою власність. 
Деякі роботи талановито

го художника були репро

дуковані у болгарському 
журналі ·днес і утре". 

Роботи А. В . Русіна ба 
гато разів експонувалися 

на батьківщині і за рубе
жем: у Болгарії , Румунії, 
Угорщині, Італії , Франції, 
США, ФінnяндіІ , Японії. За
хоплення улюбленою спра

вою не nише сnрияє 

nідтриманню активної 

форми, але й nодовжує 
життя. Це nовною мірою 

стосується і ювіляра . Ар
кадій Вікторович сповне

ний сиn і енергії , далі зай
мається не nише творчою 

діяльністю, ane й викла
дає в Одеському худож

ньому училищі ім. М.Б. 

Грекова. 

Відвідавши ювілейну 
виставку заслуженого ху~ 

дожника України Аркаді я 
Вікторовича Русіна, яка 

відкрилася в Одеському 
художньому музеї , глядач 

своїми очима переко

нається, наскільки велика 

і реалістична творчість 
живоnисця. У кожній ро

боті відчувається його 
душа, вчувається його 

nісня .. 
Дмитро ЧАР КІ Н, 

вет е р а н Великої 
В і т ч и з няної війн и 
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