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ЛУЦЬК – 2016 



25 червня – 105 років від дня народження Сергія Федоровича Шишка 

(1911–1997), українського живописця, майстра пейзажу і натюрморту, лауреата 

Шевченківської премії.  

Народився художник в с. Носівка на Чернігівщині 1911 р., але у 1919 році 

родина переїхала в місто Ніжин, з яким у Шишка пов’язані і вдячні спогади про 

першого вчителя малювання, і два роки викладання малюнку в ніжинських 

школах, і одруження, народження доньки, і зафіксовані на полотні міські 

пейзажі. 

Навчався у Київському художньому інституті (клас Федора 

Кричевського) та в Ленінградському інституті живопису, скульптури та 

архітектури. У 1942–1943 рр. Шишко перебував в евакуації в Самарканді – 

звідти цикл самаркандських пейзажів, з 1943 до 1944 – жив у Загорську під 

Москвою. Серія загорських етюдів також залишилася на згадку про цей період 

життя. У 1944 році Сергій Шишко переїздить до Києва і це місто стає головною 

темою в мистецтві художника. Київ найбільше надихав художника. Понад 40 

років він створював серію «Київська сюїта», в яку увійшло більше 100 картин і 

етюдів. Одним із найулюбленіших мотивів творчості митця була вулиця з її 

виром життя. Він малював міські вулиці в різні пори року, у свята і в будні. На 

картинах художника зафіксовані: післявоєнний Київ, відбудова, старі київські 

фонтани, будівництво на Русанівці, парки, пам’ятки архітектури, десятки 

столичних вулиць, схили Дніпра в усі пори року. У 1982 році за цикл «Київська 

сюїта» (понад 100 картин) Сергій Шишко отримав Шевченківську премію. 

В доробку художника багато натюрмортів, карпатських і кримських 

пейзажів, замальовки з шевченківських місць, фронтові етюди, індустріальні й 

колгоспні теми. 

Роботи С. Шишка представлені в багатьох музеях, зокрема в 

Національному художньому музеї України, Сімферопольському, Сумському, 

Одеському, Чернігівському та інших художніх музеях, а також у приватних 

колекціях. Неодноразово приймав участь у Всесоюзних та республіканських 

виставках.  

Сергій Федорович Шишко пішов із життя у 1997 році. За спогадами тих, 

хто пам’ятає художника, він був переконаний, що будь-яка творчість має бути 

«замішана» на Любові, лише тоді вона залишиться у поколіннях та генетичній 

пам’яті нащадків. Живопис цього митця дійсно життєстверджуючий, 

життєлюбний. Він іде від серця, через серце художника пройшов та до сердець 

людських звертається. 
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Подано бібліографічні матеріали про життєпис і творчу діяльність українського 

художника С. Ф. Шишка. Рекомендовано книги, статті у періодичних, 

неперіодичних виданнях та електронні ресурси.   
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