
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Двадцять восьма сесія V скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 7 травня 2010 року №1114 м.Ужгород

Про Звернення депутатів  обласної
ради до Міністерства культури
і туризму України

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Міністерства культури і туризму України щодо
надання статусу національного Закарпатському обласному художньому
музею імені Йосипа Бокшая (текст Звернення додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Качура І.І., постійну комісію
обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної
політики, фізичної культури, національних меншин та інформаційної
політики ( Орос І.І.).

Голова ради М.Кічковський



Міністерству  культури і туризму  України

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Закарпатської обласної ради, просимо порушити

клопотання перед Президентом України про надання статусу національного
Закарпатському обласному художньому музею ім. Й.Бокшая.

Закарпатський обласний художній музей належить до числа
найважливіших осередків культури області. Він був створений на підставі
Постанови Народної Ради Закарпатської України від 20 червня 1945 року. У
1948 році під експозицію були передані приміщення Ужгородського замку, а в
1979 – музейну колекцію перенесено в історичний центр міста, у будівлю колишнього
Жупанату  (пам’ятка архітектури 1809 року - яскравий взірець класицизму).  У 1990 році
рішенням облвиконкому музею присвоєно  ім’я народного художника СРСР,  члена-
кореспондента Академії мистецтв СРСР Йосипа Бокшая.

Колекція музею, сформована на основі колишньої Земської картинної
галереї, розширювалась за рахунок націоналізованих у перші повоєнні роки
художніх зібрань приватних осіб та різних установ, поступово поповнювалась
подарунками з центральних музеїв країни та шляхом системних закупівель
Міністерства культури. Нині фонди музею, що нараховують  понад  8,7 тис.
експонатів  творів живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового
мистецтва,  представлені тематично: вітчизняне мистецтво ХVІ - початок XXI
століття, а також зарубіжне мистецтво ХVІ - XX століття. У колекції
вітчизняного мистецтва - твори художників України та Росії. Серед найбільш
ранніх пам’яток цієї частини збірки - іконописні твори ХVІІ - ХVІІІ століття,
що становлять значну мистецьку цінність. Тут зберігаються роботи як знаних
іконописців, які демонструють високий мистецький вишкіл, так і витвори
невідомих авторів, що вражають щирістю і безпосередністю образно-емоційних
інтонацій.

Музейна збірка пишається колекцією російського та українського
живопису XIX століття, безцінними роботами В.Тропініна, О.Кіпренського,
І.Шишкіна, Н.Саврасова, Т.Шевченка, І.Айвазовського, О.Мурашко, І.Труша,
С.Васильківського.

У музеї широко представлена творчість художників Закарпаття. Це
мистецькі праці корифеїв образотворчої культури краю, що стояли біля витоків
заснування професійної художньої школи,– Й.Бокшая, А.Ерделі, А.Коцки,
Ф.Манайла, З.Шолтеса, Е.Контратовича, А.Габди, А.Кашшая, Г.Глюка та
інших, а також твори представників середнього і молодшого покоління
живописців, скульпторів, графіків, майстрів декоративно-ужиткового
мистецтва, які нині продовжують творчі традиції своїх старших колег,
примножуючи здобутки художньої культури краю.

В окремий розділ виділено твори зарубіжного мистецтва - роботи
художників країн Центральної та Західної Європи. Серед визначних майстрів
західноєвропейського живопису, полотна яких є незмінними експонатами
постійних музейних виставок, - представник італійського Ренесансу Якопо
Пальма, нідерландського Відродження – Ламберт Ломбард, французького
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романтизму – Верне Клод Жозеф, італійського класицизму – Альбані
Франческо, раннього голландського реалізму – Корнеліс Бега.

У Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й.Бокшая також
зберігається найбільш повна на теренах України колекція угорського мистецтва
ХVІІІ - поч. XX століття.

Процес поповнення музейної колекції новими творами продовжується.
Робота Закарпатського обласного художнього музею ім. Й.Бокшая
різнопланова. Забезпечується науково-дослідна, експозиційно-виставкова та
культурно-просвітницька діяльність. Наукові працівники музею систематично
беруть  участь у  всеукраїнських та міжнародних науково – практичних
конференціях.

Відповідно до рішення обласної ради від 27 лютого 2009 року № 785
відбулися зміни в структурі Закарпатського обласного краєзнавчого музею.
Меморіальні будинки – музеї народних художників України  Федора Манайла
та Андрія Коцки   введено до складу  обласного  художнього музею  імені
Йосипа Бокшая.

У 2008 році обласний художній музей ім. Й.Бокшая став лауреатом
Всеукраїнського  музейного  фестивалю  у м.Дніпропетровську.

На підставі викладеного, звертаємось із проханням  до Міністерства
культури і туризму України порушити клопотання перед Президентом України
про надання статусу національного Закарпатському художньому музею імені
Йосипа Бокшая.

Звернення  прийнято на двадцять  восьмій
сесії  обласної  ради V скликання

Депутати  Закарпатської  обласної  ради V скликання


