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Кераміка України

Кутняхов Микола Іванович
Myckola Ivanovych Kutnyakhov
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Художник�монументаліст,

член Національної спілки 

художників України, 

директор школи мистецтв 

№ 6 м. Києва

Monumental Artist,

Member of the National Union 

of Artists of Ukraine,

Director of Art School № 6 in Kyiv 1

Народився 1952 р. у м. Луганську. 
У 1971 р. закінчив Луганське художнє училище, а в 1980 р. — Київ�

ський державний художній інститут. Працює в галузі станкового живо�
пису та монументального мистецтва. 

У 1983–1988 рр. М. І. Кутняхов працював над монументальними
панно в техніці розпису по керамічній плитці з обпаленням в м. Ургенч
(Узбекистан). У композиціях «Мир дому твоєму» та «Жива криниця»,
які прикрашають екстер’єр міськвиконкому цього міста, художник по�
єднав орнаментальні і фігуративні мотиви в традиційній для Середньої
Азії лазурово�ультрамариновій гамі. 

Для готелю аеропорту м. Ургенч майстер створив монументаль�
не панно «Хорезм». На ньому образи діячів науки, культури та мис�
тецтв, які є гордістю не тільки Хорезму, а й усієї світової культури,
крізь віки вони спілкуються із сучасними
поколіннями. 

Художник працює в техніках вітража,
кераміки, енкаустики, металевої пласти�
ки, розпису. Його авторські мозаїки та
іконографічні роботи прикрашають хра�
ми, собори та інші об’єкти в містах Київ,
Луцьк, Буча, Новочеркаськ, Жидачів, та
інші роботи митця широко представлені
в архітектурі українських міст та за кор�
доном. 

З 1979 р. М. І. Кутняхов бере участь
у загальноукраїнських і міжнародних вис�
тавках. 

Твори знаходяться в музеях, приватних
збірках в Україні та за кордоном. 

Уже понад 20 років Микола Іванович
передає свої знання та вміння дітям, пра�
цюючи в навчальних мистецьких дитячих
закладах Києва.

Myckola Kutnyakhov was born in Lugansk in 1952. 
In 1971 he graduated from Lugansk Art College. In 1980 he graduated

from Kyiv State Art Institute. He works in the field of easel painting and monu�
mental art. 

In 1983–1988 M. I. Kutnyakhov worked with monumental panel in the
technique of painting on ceramic tile with firing in Urgentch (Uzbekistan).
In the compositions Peace to Your House and The Vital Spring which well
adorn the exterior of Local Executive Committee of the city the artist has
combined ornament and figurative motives in the traditional Middle Asia
azure�ultramarine gamma. 

The hotel of the airport in Urgentch is adorned by a monumental panel
Khorezm made by the artist and in which the images of public figures of sci�
ence, culture and arts that are a pride of not only of Khorezm and also of the

whole world�wide culture are consorting with
modern generations through ages. 

The artist works in techniques of
stained�glass windows, ceramics, encaus�
tics, metal plastics and painting. His own
mosaics and iconographic works adorn
many temples, cathedrals and other ob�
jects in Kyiv, Lutsk, Butcha, Novocherkassk,
Zhydachyv and others. 

The artist’s works are widely represented
in architecture of Ukrainian cities and abroad. 

Since 1979 M. I. Kutnyakhov has taken
part in all�Ukrainian and international exhibi�
tions. 

His works are stored in museums, private
collections in Ukraine and abroad. 

Already over 20 years Myckola Ivanovych
is handing down his knowledges and skills to
children working at educational art child’s
institutions of Kyiv. 

1. Монументальне панно «Жива криниця». 1983. Керамічна плитка, глазур,
обпалення, 120 кв. м. 2. Композиція «Хорезм» (центральна частина), готель «Політ».
1987. Керамічна плитка, глазур, обпалення, 60 кв. м. 3. Композиція «Мир дому
твоєму» (центральна частина), Міськвиконком м. Ургенч. Керамічна плитка,
глазур, обпалення, 40 кв. м. 4. Монументальне панно «Хорезм». 1987. Керамічна
плитка, глазур, обпалення, 60 кв. м.

1. Monumental panel The Vital Well. 1983. Ceramic tile, glaze, firing, 120 sq. m.
2. Composition Khorezm (the central part), hotel The Flight. 1987. Ceramic tile,
glaze, firing, 60 sq. m. 3. Composition Peace to Your House. 1985. Ceramic tile,
glaze, firing, 40 sq. m. 4. Monumental panel Khorezm. 1987. Ceramic tile, glaze, 
firing, 60 sq. m.
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