Тетяна БАСАНЕЦЬ

Мовою офорту
Серед бiльшостi митцiв, з якими менi довелося спiлкуватися в останнi ро*
ки, Геннадiй Верещагiн вражає особливо. Закiнчив вiн Київську художню
школу. Потiм, у 1981 роцi, Київський художнiй. Там з перших курсiв вiдчував
себе впевнено i досить комфортно, бо вже мав тверде уявлення про своє по*
дальше творче буття. Вчителями вважає I. Селiванова, А. Чебикiна, якому
вдячний особисто: вiн допомiг опанувати професiю художника*графiка, за*
причастив до офорту, i насамперед офорту кольорового. Вже на третьому курсi
Верещагiну пощастило взяти участь у трьох республiканських виставках.
По закiнченнi вузу приїздить до Одеси, куди привозить з собою вже
певний рiвень професiйного ствердження себе в обраному мистецтвi,
власний погляд на його сучасну художньо*стилiстичну мову. Його свiто*
сприйняття i графiчна образнiсть цiлком i повнiстю вiдповiдали концепцiї
найскладнiшого рiзновиду офорту — кольорового з однiєї дошки.
Вступ у 1985 роцi в члени Спiлки художникiв був послiдовним кроком
у життi, рискою пiд так званим початковим етапом дiяльностi. А далi —
новi вiтчизнянi та зарубiжнi виставки, перемоги на мiжнародних бiєнале
графiки, участь у привабливому, як здавалося тодi, марафонi, що стверд*
жував професiйний хист i художнє визнання. За власною думкою Вере*
щагiна, в той час вiн цiлеспрямовано орiєнтувався на Захiд, Москву,
Ленiнград i зовсiм не думав про Одесу. Але пiзнiше махнув на них рукою
i майже вiдмовився вiд участi у зарубiжних виставках.
З 1985 року в арсеналi митця з'являються цiлi серiї графiчних робiт, їх
тематика тiсно пов'язана з мотивами архiтектурних прикметностей Одеси,
живописних "нетрiв" старого мiста, де й досi зберiгається його неповтор*
ний дух, з жанровими сценами, якi аурують особливий колорит мешканцiв
некоронованої столицi Пiвнiчного Причорномор'я. У творчому бажаннi
Верещагiна прилучитися до її своєрiдного лiтопису кольоровий офорт
вiдiграв визначну роль. Колiр i колорит — найяскравiшi ознаки нинiшньо*
го одеського артизму, зокрема малярства, — з появою Верещагiна переко*
чували i в графiку. Вкупi з досконалим володiнням усiм складним ком*
плексом офорту, вони стали домiнуючою рисою його творiнь. Художник
досяг вiртуозного технiцизму в створеннi широкої колiрної i колористич*
ної гами, її фактурної органiзацiї, навчився використовувати свiтло як
структурну складову художньої мови зображення. Офорт перетворюється
на стiйку живописну форму. Так, у пейзажних творах, де художник вiддає
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шану архiтектурнiй красi одеських будiвель, дослiджуються майже
iмпресiонiстичнi нюанси. Вiн подає архiтектурнi мотиви в оточеннi ранко*
вого або надвечiрнього свiтла, яке виявляє iлюзорну об'ємнiсть споруд,
привабливу гру тiней i сонячних блiкiв, барокову витонченiсть декоратив*
ного оздоблення та матерiальну переконливiсть.
У жанрово*побутових композицiях колiр вирiшує i проблему "вiзуаль*
ної правди" майже фольклорних ситуацiй з епiзодiв буття пересiчних оде*
ситiв, тут найважливiшим є те, що художник уникає шаблону тривiального
прочитання "картинок з одеського побуту", якi склалися в нашiй уявi завдя*
ки лiтературi та народному анекдоту, вiн створює свiй художнiй мiф, озна*
чений єднiстю мiста — його "пейзажного портрета" — з портретами меш*
канцiв. Поєднанiсть архiтектурного й людського життя складає суттєву
квiнтесенцiю творiв художника: таким чином сюжетна канва творiв розгор*
тається у просторi стареньких одеських дворикiв i вулиць iз залишками
архiтектурних ознак часу та буття нинiшнього. Колiрна живописнiсть пред*
метної атрибутики гармонiйно поєднана з характерами л юдей, котрi з по*
колiння у поколiння живуть i спiлкуються в їх суто одеському просторi.
Сам художник зауважує, що архiтектурнi мотиви старої Одеси вiн збирає
по крихтах, синтезує знайдене — найхарактернiше, привабливе. Вмiючи ор*
ганiзувати деталi, акцентувати малюнком i кольором їх унiкальну, майже
антикварну значущiсть, вiн нiбито озвучує зв'язок сучасного iз пройденим.
...Звiдки ж прийшло до майстра подiбне тяжiння до жанру? Певну
роль зiграла тут мiцнiсть традицiй життєвого колориту Одеси. Але було й
iнше. Художник вiдверто натякає на сильнi враження київського Подолу,
що зачарував його у студентськi роки. А далi розгорнутою книгою стали...
"малi голландцi". Саме тут знайшов вiн максимально виражену образо*
творчу силу жанрово*побутової iдеї, звучнiсть поетичного рiшення.
В серединi 90*х Верещагiн звертається до мiнiатюрної графiки, зокре*
ма художнього екслiбрису. Здавалося б, його ужиткова функцiя мала по*
слабити увагу до кольору чи до малюнку, зробити їх бiльш умовними,
спрощеними. Але сталося iнакше; мiнiатюра виявилася об'єктом ще
бiльшої живописно*графiчної зосередженостi, змусила особливо реально
працювати над усiма елементами художньої форми.
Тематика екслiбрисних замовлень завжди сягає iсторичних глибин. I
в їх пiзнаннi Верещагiн проявив неабияку ерудицiю: вiн вдався до серйоз*
них експериментiв з пластичною мовою, а її живописна оболонка стала
у нього яскравою ознакою теми, певною авторською метафорою вiдомих
мiфологiчних сюжетiв.
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