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Народжені Україною 

Національний музей “Київська картинна галерея” в Базелі 
 

 

6 грудня 2022–30 квітня 2023, Kunstmuseum Basel | Hauptbau 

Куратори: Галина Алавердова, Оксана Підсуха (Національний музей “Київська картинна 

галерея”) та Ольга Осадча (Kunstmuseum Basel) 
 

На виставці «Народжені Україною» в Kunstmuseum Basel представлені твори тридцять 

одного українських художників із колекції Національного музею “Київська картинна галерея”, 

одного з найбільших художніх музеїв України. Сорок дев'ять живописні твори ХVІІІ-ХХ 

століття та інші роботи з Києва знайдуть тимчасовий дім у Швейцарії. Також ще одна 

виставка з колекції українського музею паралельно проходить у Musée Rath у Женеві. 
 

Навесні 2022 року представники Національного музею “Київська картинна галерея” 

звернулися до Kunstmuseum Basel. Через небезпечну ситуацію та брак захищених сховищ 

для колекції музею у Києві, вони шукали музеї за кордоном, де могли б зберігатися вибрані 

твори колекції. Замість того, щоб просто привезти роботи за кордон і уникнути небезпеки, 

вони сподівалися також представити їх на виставках у своїх тимчасових нових домівках. 
 

Задумана у співпраці з Kunstmuseum Basel, виставка «Народжені Україною» в Hauptbau 

наразі знайомить широку аудиторію з українським мистецтвом, пропонуючи відвідувачам 

можливість відкрити для себе спадщину європейської культури, про яку ми знаємо відносно 

мало. Виставка також є запрошенням для багатьох вимушених переселенців з України у 

Швейцарії. 
 

Проект «Народжені Україною» віддає шану унікальній історії Національного музею 

“Київська картинна галерея”, відомого як Музей російського мистецтва у Києві, коли Україна 

була частиною Радянського Союзу. З 2014 року музей займається критичним 

переосмисленням і науковим дослідженням власної колекції, що ставить під сумнів 

уявлення про російське мистецтво як нібито однорідну сукупність культурних цінностей. 

Цьогорічний напад Росії на Україну надав цьому процесу нової екзистенційної актуальності. 
 

Серед митців, чиї роботи представлені на виставці «Народжені Україною», – Ілля Рєпін, 

Дмитро Левицький, Володимир Боровиковський, Архип Куїнджі, Микола Ярошенко, Давид 

Бурлюк. Усі ці митці народилися в Україні. Однак багато з них навчалися в Росії і стали 

представниками культури Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу. Деякі згодом 

оселилися в Західній Європі чи Сполучених Штатах Америки. Крім цих етнічних українців, у 



проєкт «Народжених Україною» також входять митці з єврейським, польським, вірменським 

чи грецьким корінням, чия діяльність була сформована кількома різними національними 

традиціями, як-от Іван Айвазовський, Лев Лагоріо, Архип Куїнджі, Костянтин Крижицький, 

Ісаак Бродський, і Давид Штеренберг. 
 

Національний музей «Київська картинна галерея» 

Національний музей «Київська картинна галерея» — один з найвизначніших художніх 

музеїв України, який 2022 року відзначає 100-річчя від дня свого заснування.  Його 

колекція  нараховує понад 14 000 творів живопису, графіки, скульптури, декоративно-

ужиткового мистецтва. 

Серед найвідоміших музейних пам’яток — ікони XII-XVII століть, портрети пензлів 

Володимира Боровиковського та Дмитра Левицького, прекрасні колекції пейзажного 

живопису Івана Айвазовського, Миколи Ге. Блискучі збірки творів Іллі Рєпіна, Михайла 

Врубеля, художників кінця ХІХ – початку ХХ століття, а також твори сучасних вітчизняних 

митців - свідків  сьогодення, які у художній формі відтворюють враження  про наш час, 

країну, випробування, які випали на її долю. 
 

 

Зображення та інформація про виставку 
www.kunstmuseumbasel.ch/en/media 
 

Контакт для медіа 
Karen N. Gerig, Tel. +41 61 206 62 80, karen.gerig@bs.ch 

 


