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ВЫСТАВКА КАРИКАТУР
апрель 2018 г.

Выставка карикатур  открылась в Творческом центре  “Шоколадный домик” (филиал 
Киевской картинной галереи) 1 апреля 2018г. На выставке были представленны лучшие 
работы 17 международного конкурса карикатур по теме “Шахматы”, который прошел 
в конце 2017 года в торгово-развлекательном центре “Магелан” (м. Бровары), а также 
персональной выставки члена Ассоциации карикатуристов Андрея Саенко (Киев), 
Сергея Дудченко (Одесса) и Виктора Джеваго (Одесса). 

3 3 по 16 квітня 2018 року приміщенні філії Київського музею Російського 
мистецтва – Творчого центру “Шоколадний будинок” (м. Киев, вул. 
Шовковична, 17/2) відбудеться виставка Асоціації карикатуристів 
України.

Асоціація карикатуристів заснована в 2002 р. Серед членів Асоціації 
– неодноразові переможці міжнародних конкурсів карикатур. 
Карикатуристи України, за визнанням провідних світових майстрів 
цього жанру, є одними з лідерів цього незвичайного жанру мистецтва.

Основний захід, яке проводить Асоціація карикатуристів – проведення 
міжнародного конкурсу карикатур “Незалежність”, який проводиться з 
2001 року, і в якому брали участь карикатуристи близько 80 країн світу. 
Всього Асоціація провела 27 конкурсів карикатур (як міжнародних так і 

українських) і більше 50 виставок.

Більш докладно про Асоціацію карикатуристів і проведених конкурсах 
можна ознайомитися на веб-сайті: www.cartoon.org.ua.

На виставці в «Шоколадному будинку» будуть представлені 
карикатури  17 міжнародного конкурсу карикатур “Незалежність” 
по темі “Шахи”, а також карикатури київського карикатуриста 
Андрія Саєнка та одеситів Сергія Дудченка та Віктора Джевага.

Відкриття виставки – 3 квітня 2018 року о 15.00.  Вхід 
безкоштовний. Акредитація не потрібна.

Телефон для довідок: (063) 578-0482, Костянтин 
Казанчев (організатор виставки, Голова правління 
Асоціації карикатуристів).
E-mail: kazanchev@ukr.net.











УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ В ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА КАРИКАТУР “САТИРИКОН” (г. ЛЕГНИЦА, 
ПОЛЬША)

февраль 2018 г.

УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ В ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА КАРИКАТУР В г. ЗЕЛЕНА ГУРА (ПОЛЬША)
июнь 2018 г.



ЖЮРИ КОНКУРСА ОО “ДЕТЕКТОР МЕДИА”

ВЫСТАВКА КОНКУРСА ОО “ДЕТЕКТОР МЕДИА”
февраль, 2018 г.





ЖУРИ КОНКУРСА КАРИКАТУР “ДЖМЕЛИК”
В Г. ДОЛИНА (ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛ.)

июнь, 2018 г.

ВЫСТАВКА КОНКУРСА КАРИКАТУР “ДЖМЕЛИК”
В Г. ДОЛИНА (ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛ.)

июль 2018г.





ВЫСТАВКА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 
КАРИКАТУРИСТОВ Г. МАЙОРЕНКО (КИЕВ) 

В МУЗЕЕ-МАСТЕРСКОЙ КАВАЛЕРИДЦЕ И.П. 
НА АНДРЕЕВСКОМ СПУСКЕ

ноябрь, 2018 г.



ВЫСТАВКА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 
КАРИКАТУРИСТОВ С. СЕМЕНДЯЕВА (Г. БЕРДЯНСК) 

В БЕРДЯНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ 
ИМ.И.И. БРОДСКОГО

ноябрь, 2018 г.



ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ КАРИКАТУР
ПОЛЬСКОГО КОНКУРСА “САТИРИКОН” (Г. ЛЕГНИЦА) 

ЗА ВСЮ ЕГО 41-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ
ноябрь, 2018 г.

НАЙКРАЩІ МАЛЮНКИ У 41-РІЧНІЙ ІСТОРІЇ САТИРИКОН

ВИСТАВКА
КАРИКАТУР 

М І Ж Н А Р ОД Н О Г О 
КОНКУРСУ КАРИКАТУР

САТИРИКОН
ПОЛЬЩА, ЛЕГНІЦА
організатор: 
Центр Культури м. Легніца
Лицарська Академія

Мірослав ОВЧАРЕК (Польща)
Без слів
Сатирикон 2000, відзнака

партнери: ТЦ “Шоколадний будиночок”
Асоціація карикатуристів Украиїни

Сатирикон – це престижний фестиваль, вже визнаний у цілому світі. Про це свідчить відзнака Гран-прі, вручена 
американським журналом «Witty World», а також максимальний бал «5 зірок», який був присуджений FECO 
(Федерація Організацій Малювання).

Його ініціаторами в 1977 році стали мешканець м. Легніца Андрій Томялойч та мешканець м. Вроцлава Роберт Шецувка.

Спочатку Сатирикон мав місцевий характер – це була виставка малюнків спільноти Вроцлава, але в 1978 році вона 
була перетворена на загальнонаціональну конкурсну виставку сатиричних малюнків. Легніца була першим і протягом 
багатьох років єдиним місцем зустрічі творців польської сатири, але і сам Сатирикон ефективно сприяв популяризації 
сатиричного малюнка в Польщі. З роками Сатирикон збагатив свою програму і розширив формулу. У 1980 році вперше 
була організована Міжнародна Фотографічна Виставка Фотожарт, а роботи, відправлені на конкурс сатиричного малюнку, 
були оцінені у двох категоріях: сатира та жарт. Обидві виставки об’єднала спільна нагорода Гран-прі Сатирикону.

У 1985 році Національна Виставка Сатиричного Малюнку офіційно перетворилася на міжнародний конкурс. У той час 
були встановлені тісні контакти з багатьма художниками, мистецтвознавцями та організаторами фестивалів з-за кордону.

В даний час міжнародна виставка «САТИРИКОН» – це відкритий конкурс для живописців, графіків, художників, 
скульпторів, плакатистів та фотографів. Щорічно до Сатирикону надходять тисячі робіт кількох сотень авторів із десятків 
країн світу. На додаток до виставкового конкурсу під час Сатирикону є безліч супутніх подій, заходи та оригінальні 
виставки найвидатніших художників з Польщі з-за кордону. Остання ініціатива організаторів Сатирикону, що реалізується 
з 2011 року, – це проект «Схильність до гострóти». Це цикл, що представляє художні досягнення студентів Польської 
академії образотворчого мистецтва.

Найвидатніші художники щороку створюють публікації, дипломи та сатиричні медалі. В даний час вони утворюють 
цінну колекцію. Легніцький Сатирикон – це також велика колекція творів, подарована авторами з Польщі, Європи, Азії, 
Америки та Австралії. Галерея Сатирикону, так була названа ця колекція, в даний час налічує понад двадцять п’ять 
тисяч творів. За 41 рік організаторам Сатирикону вдалося зібрати найвідоміших творців цієї галузі навколо цієї події, 
притягнути величезну кількість прихильників, журі, спонсорів та меценатів.

САТИРИКОН – це захід, відкритий для різних ідей і здатний задовольнити всі очікування.

За роки існування Сатирикону політична ситуація в Європі зазнала значних змін. Країни розвалювалися та створювалися. 
У підписах творів, розміщених на цій виставці, назви держав використовувались відповідно до геополітичного розділу 
на момент видання конкретного випуску Сатирикона:
Чехословаччина (до 31 грудня 1992 року)
Радянський Союз (до 26 грудня 1991 року)
Югославія (до поступового розпаду з 1991 року)

куратор виставки: Єлізавета Пєтрашко
переклад: Ірина Ковальчик

НАЙКРАЩІ МАЛЮНКИ 
у 41-річній ІСТОРІЇ САТИРИКОНУ

організатор:

Центр Культури м. Легніца
Лицарська Академія
вул. Хойновська 2   |   59-220 Легніца
тел. +48 76 72-33-700 та 852-23-44, факс + 48 76 72-33-282 
lck@lck.art.pl та satyrykon@wp.pl
www.lck.art.pl   |   www.satyrykon.plдопомога: “Протока 

Софт”, “Електроспец”, 
“Экотехника-М”

за участю: Національна Спілка 
журналістів України



САТИРИКОН – це престижний фестиваль, вже визнаний 
у цілому світі. Про це свідчить відзнака Гран-прі, вручена 
американським журналом «Witty World», а також 
максимальний бал «5 зірок», який був присуджений FECO 
(Федерація Організацій Малювання).

Його ініціаторами в 1977 році стали мешканець м. Легніца 
Андрій Томялойч та мешканець м. Вроцлава Роберт Шецувка.

Спочатку САТИРИКОН мав місцевий характер – це була 
виставка малюнків спільноти Вроцлава, але в 1978 році 
вона була перетворена на загальнонаціональну конкурсну 
виставку сатиричних малюнків. Легніца була першим і 
протягом багатьох років єдиним місцем зустрічі творців 
польської сатири, але і сам САТИРИКОН ефективно 
сприяв популяризації сатиричного малюнка в Польщі. З 
роками САТИРИКОН збагатив свою програму і розширив 
формулу. У 1980 році вперше була організована Міжнародна 
Фотографічна Виставка Фотожарт, а роботи, відправлені на 
конкурс сатиричного малюнку, були оцінені у двох категоріях: 
сатира та жарт. Обидві виставки об’єднала спільна нагорода 
Гран-прі САТИРИКОНУ.

У 1985 році Національна Виставка Сатиричного Малюнку 
офіційно перетворилася на міжнародний конкурс. У той час 
були встановлені тісні контакти з багатьма художниками, 
мистецтвознавцями та організаторами фестивалів з-за кордону.

В даний час міжнародна виставка САТИРИКОН – це відкритий 
конкурс для живописців, графіків, художників, скульпторів, 
плакатистів та фотографів. Щорічно до САТИРИКОНУ 
надходять тисячі робіт кількох сотень авторів із десятків країн 
світу. На додаток до виставкового конкурсу під час Сатирикону 
є безліч супутніх подій, заходи та оригінальні виставки 
найвидатніших художників з Польщі з-за кордону. Остання 
ініціатива організаторів САТИРИКОНУ, що реалізується з 
2011 року, – це проект «Схильність до гостроти». Це цикл, що 
представляє художні досягнення студентів Польської академії 
образотворчого мистецтва.

організатор: 
Центр Культури м. Легніца
Лицарська Академія

Стефан ІГНАР (Польща) 
“Прогулянка з тінню”
Сатирикон 1980, срібна медаль 
(Фотожарт, фрагмент)

партнер: ТЦ “Шоколадний будиночок” 
при співпраці: Асоціація карикатуристів Украиїни

НАЙКРАЩІ МАЛЮНКИ У 41-РІЧНІЙ ІСТОРІЇ САТИРИКОНУ

Найвидатніші художники щороку створюють публікації, 
дипломи та сатиричні медалі. В даний час вони утворюють 
цінну колекцію. Легніцький САТИРИКОН – це також велика 
колекція творів, подарована авторами з Польщі, Європи, 
Азії, Америки та Австралії. Галерея Сатирикону, так була 
названа ця колекція, в даний час налічує понад двадцять 
п’ять тисяч творів. За 41 рік організаторам САТИРИКОНУ 
вдалося зібрати найвідоміших творців цієї галузі навколо 
цієї події, притягнути величезну кількість прихильників, журі, 
спонсорів та меценатів.

САТИРИКОН – це захід, відкритий для різних ідей і здатний 
задовольнити всі очікування.

За роки існування САТИРИКОНУ політична ситуація в 
Європі зазнала значних змін. Країни розвалювалися та 
створювалися.

У підписах творів, розміщених на цій виставці, назви держав 
використовувались відповідно до геополітичного розділу на 
момент видання конкретного випуску САТИРИКОНА:
Чехословаччина (до 31 грудня 1992 року)
Радянський Союз (до 26 грудня 1991 року)
Югославія (до поступового розпаду з 1991 року)

куратор виставки: Єлізавета Пєтрашко
переклад: Ірина Ковальчик

Сатирикон – це престижний фестиваль, вже визнаний у цілому світі. Про це свідчить відзнака Гран-прі, вручена 
американським журналом «Witty World», а також максимальний бал «5 зірок», який був присуджений FECO 
(Федерація Організацій Малювання).

Його ініціаторами в 1977 році стали мешканець м. Легніца Андрій Томялойч та мешканець м. Вроцлава Роберт Шецувка.

Спочатку Сатирикон мав місцевий характер – це була виставка малюнків спільноти Вроцлава, але в 1978 році вона 
була перетворена на загальнонаціональну конкурсну виставку сатиричних малюнків. Легніца була першим і протягом 
багатьох років єдиним місцем зустрічі творців польської сатири, але і сам Сатирикон ефективно сприяв популяризації 
сатиричного малюнка в Польщі. З роками Сатирикон збагатив свою програму і розширив формулу. У 1980 році вперше 
була організована Міжнародна Фотографічна Виставка Фотожарт, а роботи, відправлені на конкурс сатиричного малюнку, 
були оцінені у двох категоріях: сатира та жарт. Обидві виставки об’єднала спільна нагорода Гран-прі Сатирикону.

У 1985 році Національна Виставка Сатиричного Малюнку офіційно перетворилася на міжнародний конкурс. У той час 
були встановлені тісні контакти з багатьма художниками, мистецтвознавцями та організаторами фестивалів з-за кордону.

В даний час міжнародна виставка «САТИРИКОН» – це відкритий конкурс для живописців, графіків, художників, 
скульпторів, плакатистів та фотографів. Щорічно до Сатирикону надходять тисячі робіт кількох сотень авторів із десятків 
країн світу. На додаток до виставкового конкурсу під час Сатирикону є безліч супутніх подій, заходи та оригінальні 
виставки найвидатніших художників з Польщі з-за кордону. Остання ініціатива організаторів Сатирикону, що реалізується 
з 2011 року, – це проект «Схильність до гострóти». Це цикл, що представляє художні досягнення студентів Польської 
академії образотворчого мистецтва.

Найвидатніші художники щороку створюють публікації, дипломи та сатиричні медалі. В даний час вони утворюють 
цінну колекцію. Легніцький Сатирикон – це також велика колекція творів, подарована авторами з Польщі, Європи, Азії, 
Америки та Австралії. Галерея Сатирикону, так була названа ця колекція, в даний час налічує понад двадцять п’ять 
тисяч творів. За 41 рік організаторам Сатирикону вдалося зібрати найвідоміших творців цієї галузі навколо цієї події, 
притягнути величезну кількість прихильників, журі, спонсорів та меценатів.

САТИРИКОН – це захід, відкритий для різних ідей і здатний задовольнити всі очікування.

За роки існування Сатирикону політична ситуація в Європі зазнала значних змін. Країни розвалювалися та створювалися. 
У підписах творів, розміщених на цій виставці, назви держав використовувались відповідно до геополітичного розділу 
на момент видання конкретного випуску Сатирикона:
Чехословаччина (до 31 грудня 1992 року)
Радянський Союз (до 26 грудня 1991 року)
Югославія (до поступового розпаду з 1991 року)
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От  п е р в О гО  л и ц а

«Сатирикон» – престижный 
польский фестиваль карикатуры, 
вошедший в десятку лучших 
международных конкурсов 
рисунков. В его фондах за 40 
лет существования скопилось 
около 30 тысяч юмористических 
иллюстраций. Организаторы 
конкурса каждый год получают 
более 3000 работ 600 авторов 
из 55 стран мира. Директор 
Легницкого центра культуры 
Гжегож Щепаняк рассказал, 
с чего все началось, как они 
пришли к успеху и что будет с 
юмором в будущем.

–ГЖЕГОЖ, как появился фе-

стиваль «Сатирикон»?

– Его инициаторами стали в 1977 
году жители города Легница Анджей 
Томялойч и Роберт Шевуцки. Сидя 
за столиком в ресторане, придумали 
форму проведения фестиваля и его 
название. Поначалу это был город-
ской конкурс, в котором участвова-
ли только местные художники-сати-
рики. Через два года стали приходить 
работы из Советского Союза, и тогда 
организаторы решили изменить ста-
тус фестиваля на международный.

В 1980 году впервые была орга-
низована фотовыставка юмора, а 
работы, отправленные на конкурс 
карикатуры, оценивались в двух 
категориях – сатира и юмор.

В 90-х годах «Сатирикон» дорос 
до самых престижных конкурсов та-
кого уровня, о чем свидетельствует 
Гран-при американского журнала 
«WittyWorld», а также максималь-
ный балл «5 звезд», присужденный 
FECO – Европейским союзом ка-
рикатуристов. Кстати, я еще и пре-

зидент польского отделения FECO.
– Мне кажется, что в 80-х годах 
ваш фестиваль имел скорее по-
литическую направленность. Это 
правда?
– Да, такие были времена. Ныне 

мы повернулись лицом к социаль-
ной тематике и больше думаем о 
людях.

За несколько десятилетий наш 
конкурс превратился в живую исто-
рию, где можно увидеть неискажен-
ную летопись, выполненную масте-
рами графического жанра.

Каждый год из 3000 карикатур, 
присланных на конкурс, до финала 
доходит порядка 15 работ. Ежегод-
но жюри в новом составе подводит 
итоги и отбирает лучшие иллюстра-
ции, которые потом с гордостью мы 
показываем зрителям.

– Я еще с советских времен помню, 

что польские графики всегда были 

на высоте и не раз побеждали на 

больших международных конкур-

сах. С чем это связано?

– Мы всегда очень тесно рабо-
тали с академиями искусств, но в 
последние годы ищем молодых та-
лантливых авторов. В польских ху-
дожественных учреждениях каждый 
год проводят выставки карикатуры, 

где показывают, какой юмор будет в 
ближайшем будущем.

– Популярный в советское время 

юмористический журнал «Szpilki» 

(«Шпильки») еще выходит?

– К сожалению, нет. Новых жур-
налов тоже нет, и это, я знаю, про-
блема не только для Польши, но и 
для Украины. Бумажные издания 
уходят, вся периодика переходит в 
электронные СМИ.

– Сколько фестивалей юмора еже-

годно проходит в Польше?

– С десяток, но уровня «Сатири-
кона» пока нет.

– Гжегож, вы приехали с выставкой 

лучших работ за 40 лет, которую раз-

местили в филиале Национального 

музея «Киевская картинная гале-

рея», так называемом «Шоколад-

ном домике». Где вы еще побывали?

– Наше посещение Киева – 
часть мирового турне. Мы побы-
вали во всех европейских государ-
ствах, Южной Корее, Иране, Ираке 
и Канаде. Наконец-то удалось при-
ехать и в украинскую столицу. Сюда 
мы привезли часть работ, которые 
участвовали даже в конкурсе в этом 
году. Мы отобрали иллюстрации по-
бедителей и наиболее понравивши-
еся судьям карикатуры.

– Как вы считаете, интерес к юмору 

с годами не падает?

– Нет. Это заметно даже по на-
шему фестивалю. «Сатирикон» – 
это вообще зеркало современности! 
Большинство его работ имеют мно-
жество смыслов, и человек, глядя на 
них, каждый раз может обнаружить 
абсолютно новый смысл.

Беседовал Геннадий НАЗАРОВ.
Фото автора.

Гжегож  ЩЕПАНЯК: «Сатирикон»  –  это  зеркало  
современности!
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