
Живописні полотна художника з Луць-
ка Віктора Швеця одразу привертають 
увагу своєю енергетикою, насиченою 
колористикою, виразною образністю. 
Світ молодого митця чарує мальовни-
чими краєвидами і величними храма-
ми, і ще чимось, більш тонким – духов-
ною наповненістю кожного образу на 
картині. Незважаючи на молодий вік, 
художник Віктор Швець вже заявив 
про себе не тільки як про таланови-
того, а і як про зрілого майстра, який 
не на мить не зупиняється у своїх ми-
стецьких пошуках. Віктор навчається в 
асистентурі-стажуванні в Національній  
академії образотворчого мистецтва та 
архітектури на живописному факультеті  
у майстерні монументального живопи-
су та храмової  культури, у народного 
художника України, академіка, профе-
сора Миколи Стороженка. 

Віктор  Швець народився у стародав-
ньому місті  Луцьку, що на Волині, у 1983 
році. Тут  проходило його дитинство, 
тут він зробив перші кроки у художній 
світ: світ фарби і пензля, світ чарівної му-
зики мистецтва. Все своє життя Віктор 
наполегливо працює над собою. Ще з 
малих років він невтомно займається 
творчістю.

Вже змалку Віктор досяг значних 
успіхів. Наполегливість та старанність 
під керівництвом досвідчених 
викладачів Луцької художньої шко-
ли принесли йому втішні результати: 
першість на республіканській виставці 
юних художників. Наступні досягнення 
не забарилися - згодом він став пере-
можцем і лауреатом низки конкурсів і 

фестивалів. Не кожен з художників може 
похвалитися першою персональною 
виставкою у 14 років – а у Віктора вона 
відбулася! Його роботи того періоду 
випромінювали сонце і музику, радість 
і легкість, чистоту і прозорість. 

Згодом Віктор навчався у Державній 
художній  школі ім. Тараса Шевченка. 
Після закінчення школи – знову персо-
нальна виставка, «Я дарую вам сонце…» 

у арт-галереї  Волинської  організації. 
НСХУ. Ця виставка представила його 
новий творчий доробок і засвідчила як 
безперечну талановитість автора, який 
творить в реалістичній манері, так  і 
його велику працьовитість. Здається, 
молодий художник рано зрозумів, що 
у мистецтві немає вихідних. У його 
пейзажах та квіткових композиціях 
відчувається поетичне сприйняття 

Мистецька щирiсть
   Вiктора Швеця
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світу, а портрети позначені глибоким 
психологізмом, одухотвореністю і ро-
мантизмом. Окремо варто сказати про 
автопортрети Віктора. Їх багато, і вони 
дуже цікаві.  Недаремно саме цими ро-
ботами захоплювався світлої пам’яті 
талановитий художник Геннадій Тара-
сенко. 

У 2002 р. Віктор вступив до 
Національної академії образотворчого 
мистецтва та архітектури на живопис-
ний факультет – навчався у майстерні 
монументального живопису та храмової 
культури у Миколи Стороженка. За роки 
навчання молодий митець брав участь 
у багатьох мистецьких конкурсах. Зо-
крема, він став лауреатом першої премії 
2-ого і 3-ого Волинського мистецького 
конкурсу «Натхнення» (2003-2004 рр.), 
а також стипендіатом Фонду сприяння 
розвитку мистецтв. У 2006 р. відбулась 
його третя персональна виставка «До-
рогою до храму», яка також проходила у  
арт-галереї Волинської організації НСХУ. 
На виставці було презентовано робо-
ти, створені під час практики у Києво-
Печерській Лаврі, враження від поїздки 
на Закарпаття та, звісно ж, у рідному 
Луцьку, любов до якого аж світиться 
у картинах художника. Переважно це 
храми, що наче тримають на куполах 
небо. 

 Так крок за кроком шліфується  рука 
майстра,  який несе до людей своє ми-
стецтво: трепетно і чисто, прозоро і кра-
сиво. «Живопис Віктора Швеця привер-
нув мою увагу своєю чистотою, а разом з 
тим енергійністю і сміливістю. Молодий 

художник вільно володіє композицією, 
вміє розставити акценти, виділити го-
ловне, передати зміст баченого. Своє 
натхнення він черпає у нашій культурі. 
Пейзажі, створені у Києво-Печерській 
Лаврі, просто осяйні. Просторова пла-
стика у картинах світла і цільна. Прості 
та природні прийоми побудови пейза-
жу посилюються емоційністю кольору. 
Враження таке, що це свято. Недаремно 
Григір Тютюнник сказав: «Немає таїни 
таланту, а є таїна любові…» Глибока 
щирість, переживання краси і вартості 
світу пронизує твори Віктора Швеця. Це 
дуже важливо, оскільки щирість є пер-
шою ознакою розвитку як людини, так і 

митця», - зазначила художниця Світлана 
Костукевич.

«Кожна людина, від самого народ-
ження і до останнього свого подиху, 
шукає дорогу до храму власної душі, 
щоб плекати в ньому любов до Бога і до 
ближнього, леліє дар відчувати красу 
навколишнього світу.

Ніщо так не радує мене, як гармонія 
краси великих і малих храмів, які завж-
ди освітлюють і освячують мою душу. 
Я відкриваю для себе нову грань ми-
стецтва – відчуття непідвладності часу, 
вічної краси, сили Духу та Свободи» – 
стверджує молодий художник Віктор 
Швець.
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Плеяда видатних митців на-
дихнула мене на творчу 
діяльність. Захоплююся, 

перш за все, храмовими розписами 
напівзабутого нині, легендарного 
художника-монументаліста Івана Сидо-
ровича Їжакевича, який розписав Тра-
пезний храм і храм Всіх святих у Києво-
Печерській Лаврі, а також розписами 
теперішнього флагмана  живопису  та  
храмової   культури, академіка  Миколи  
Андрійовича  Стороженка,  який  роз-
писав  храм  св. Миколая,  що на Подолі.  
Мало хто  здогадується, скільки  закла-
дено у цьому розписі – за  колоритним  
живописом,  пульсуючим,  одухотворе-
ним,  живим, всередині є щось  прихо-
ване і незриме - в  композиціях,  в  по-
будовах  колористики  через  звучання  
регістрів  аж  вглиб  до  математичного   
об’єму  форми  -  і  так  до  безкінечності.  
Як  кажуть, хто  має  вуха  -  нехай  слухає,  
а  хто  має  очі  -  нехай бачить… 

Під  впливом їхньої творчості  в  мене 
народилося бажання  творити.  Мабуть,  
посприяло  те,  що   коли  дивився  на  
розписи, то з  вікон  куполів  розливало-
ся  світло - і  тоді  я  осягнув  красу  хра-
мового  розпису,  що сяяв у тіні та світлі, 
й у цей момент я узрів невідомого мо-
наха, який  весь  світився та  усміхався, 
а за мить зник, залишивши за собою  
метафізичний стан речей, де невидиме 
стає видимим і знову трансформується 

Є щось небуденне, особливе, 

навіть знакове у прямому 

значенні пленерний живопис.

[ Віктор Швець
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у  невидиме.…  Дивовижно,  але  я   на-
завжди  запам’ятав  те  відчуття, що 
зветься  пізнанням  внутрішньої   бу-
дови  Всесвіту.  Відомий  композитор  
С. Рахманінов сказав,  що  «музика  
починається  з  тиші…», то, на мою думку,  
ці слова можна віднести і до художників, 
які починають творити свою музику на 
полотні – вони пишуть «умиротворенно  
сосредоточенно».   Я   також  пережив  
цей дивний   стан.   Це  той  стан, коли 
хтось  -  такий  далекий  і незримий  -  на-
дихнув  до  написання  серії  картин  про  
Києво-Печерську  Лавру  з  її надзвичай-
но енергетичною атмосферою, яку я 
там побачив і відчув. 

Не  менш  вразили мене  титани  
українського   мистецького  духу  Федір  
Кричевський,  Олександр  Мурашко  і  
Тетяна  Яблонська,  які  заклали  фун-
дамент  високої  живописної  культури  
нашої   Alma  Mater.  Їхнє енергетичне 
мистецтво  повною мірою  зображало  
життя  у  всіх  його   проявах, а  живопис 
вони наділили  воістину  українським  
духом. 

Дуже  надихає  і  сам  Київ  -  могутній,  
древній,  із  загостреними  контрастами  
і  водночас  колоритний.  І  досі  захоплю-
юся  його  динамічною  одухотвореною  
аурою та його  пагорбами,  давніми  
спорудами  -  Лаврою,  Софією,  Видуби-
чами,  старими  вулицями,  розкішними 
парками,  неповторними  краєвидами. 
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Мені  дуже  імпонує  енергетичність і во-
дночас  медитативність  станкових  робіт  
мого  викладача і улюбленого вчителя  
Миколи  Андрійовича  Стороженка, де   
потаємні  кольорові  акустики  звучать  на  
площині полотна.  Він,  як  ніхто  інший  завж-
ди  надихав  до  творчості  та,  сподіваюся,  
ще довго надихатиме.  Вчив, що  вище  ми-
стецтво  має  бути  як  вища  математика,  
тобто приховано правильним.  Це  диво-
вижно - і мені нічого  не  залишається,  як  
самому  відкривати  нові  виміри мистецт-
ва.  Отже,  Микола  Андрійович  -  справжня  
легенда  українського  духу, який  навчав-
ся сам і ще досі навчає студентів  в  нашій  
улюбленій  і  дорогій  Alma Mater!      

Я  впевнений,  що  без  високого  
українського  мистецтва неможливий  
майбутній  поступ  вперед  того,  що  
зв’язує  минуле  з  майбутнім  -  української  
енергетики  духу. У  своїй  творчості  я  
прагну  передати  позитивну  енергети-
ку  і  радість  українського  буття  -  це  як  
пісня, яку відчуваєш серцем, як поезія, а 
ти - художник-лірик, який не відділяє ста-
ну природи від стану своєї душі, а свою 
душу налаштовує на гармонійний лад 
співзвучності, глибокого сприйняття 
того, що через мить-другу з’явиться на 
полотні.  Мій  живопис  побудований  на  

спостереженні  навколишнього  середо-
вища,  на  пережитих  відчуттях,  які  про-
ходять  переді  мною  як  кінокадри  жит-
тя,  що  швидко  летять,  та  на  спогляданні   
храмових  розписів, -  щоб  живописати  ще  
більш  глибоко,  проникливо  і  сокровенно.        

Я завжди   прагнув,  щоб  живопис  був  
не  тільки  просто  колоритним,  а зазвучав  
як  музика  С. Рахманінова,  де  на першо-
му  плані   відведено місце  регістрам  зву-
кових  коливань  колористики, як  першій 
скрипці  в  загальному  ансамблі,  а  далі  
йдуть прихована  енергетика  духу,  живі  
математичні  форми,  рухлива  метафізика.  
І  такими  енергетичними  імпровізаціями  
доповнюються  фактури,  форми,  світло-
кольорові  ефектні  
рішення,  які  поєднані  
єдиним  колористичним  
ладом,  що  немовби  за-
прошують  до  тривало-
го  споглядання,  милую-
чись  огромом  краси.  

У  серії  “Ефектні  
пейзажі. Nirvana”  я  
звертаюся  до  класич-
ного  мотиву  пейзажу,  
але  наповнюю  його  
зовсім  іншим  змістом.  
З  одного  боку,  в  ро-

ботах  відображені  стереотипні  уявлен-
ня  про  пленерні  пейзажі  з  натури,  а  з  
іншого - вони  наповнюють  блаженним  
станом  спокою  людську  душу, - тим ста-
ном, коли  залишаєшся  наодинці  з  приро-
дою  в  горах  або  з  величчю  визначних  
історичних  пам’яток  України,  таких  як  
Києво-Печерська  Лавра,  острів  Хортиця  
та  багато  інших.

На даний час пленерний пейзаж 
залишається моїм улюбленим  жанром.  
Пленерний  пейзаж  -  це  спосіб  переда-
ти  те,  що чим більше ти перебуваєш  на  
природі, тим більше природа перебуває  
в  тобі.  Тому  люблю  бувати  серед дикої 
природи - у  кримських  горах,  в  степах  
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тощо. Пленерний  пейзаж  - це  більше,  
ніж  просто  пейзаж, це  природна  
абстракція,  яка  побудована  на  пере-
житому  відчутті  того,  що  бачиш і як  ту-
рист, і  як  екстремал. 

Пленерні  роботи  “Ефектні  пейзажі. 
Nirvana”  сприймаються  як  краєвиди  
із  іншої  дійсності,  хоча  створені  з на-

тури,  але  дивовижне відчуття  Жит-
тя  збережене  як  щось  пережите.  
Воно  викликає  асоціації  із  станом,  
де  людина у процесі нестандартного  
пізнання  світу  відчуває  щось  нове  - як  
причетність  до  «гламурної» гармонії  
Всесвіту.

Відчуваю потребу  виконати  свою  

творчу  місію,  хоч  невелику  - не  тільки  
природно  живописати  на  одному  
диханні,  а  й досліджувати  сучасний  
пленеризм - а  це  живий  вибух  складних  
«візантійських»  кольорів  та  розгорнута 
монументальність  композицій,  де  явно  
відчувається  нірвана  внутрішнього  ста-
ну  душі. 


