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Народилася 1952 р. в ст. Підгородня на Миколаївщині.
З дитинства дуже любила малювати, ліпити, але доля розпоряди�

лася так, що реалізувати свої задуми, втілити їх у кераміці пані Галина
змогла лише у зрілому віці. Її вчителем і наставником у перших творчих
спробах стала рідна донька Юлія (художник�графік), яка допомогла
Галині Олександрівні оволодіти технікою виготовлення керамічних
виробів. Поступово мати і донька стали колегами, а на початку 2000�х
років пані Галина вже повністю занурюється у чарівний світ кераміки.
Підсумком цих років творчості стала проведена у 2003 році перша
персональна виставка.

Зараз майстриня працює в галузі моделювання одягу та декора�
тивно�ужиткового мистецтва — кераміці.

Мистецтвознавці та шанувальники творчості мисткині відзначають,
що її твори виконані зовсім новою технікою в кераміці. Це вази�букети,
глечики, дерева, уквітчані тваринки, панно — і всюди буяння квітів.
Роботи приваблюють своєю життєрадісністю, чистотою, відкритістю,
«наївністю».

Г. О. Яковенко — учасниця персональних та групових художніх
виставок, міжнародного фестивалю кераміки у Франції (Roumazieres�
loubert, 2008). 

Відвідувачі виставок пані Галини зазначають: «...оформлення робіт
елегантне і незвичне, що ілюструє витонченість душі майстрині». Після
відвідування виставки залишаються такі відчуття, як після «прогулянки
чистим світлим садом».

Твори художниці зберігаються в Музеї декоративно�прикладного
мистецтва (Києво�Печерська лавра), а також є окрасою багатьох при�
ватних колекцій в Україні та за кордоном.

Galyna Yakovenko was born in st. Pidgorodnya of Mykolayiv region in
1952. Since her childhood she adores to paint and to model but it didn’t
happen before she was adult that Mrs. Galyna could realize her plans and
make them come true in ceramics. Her teacher and mentor in her first cre�
ative attempts became her daughter Yulia (graphic artist) who helped
Galyna Oleksandrivna to master the technique of producing ceramic ware.
Gradually mother and her daughter have become colleagues and at the
beginning of 2000s Mrs. Galyna was completely plunged in the magic world
of ceramics. The result of these years of creation became her first personal
exhibition which took place in 2003.

Nowadays the artist works in the field of designing dresses and of dec�
orative�domestic art, namely ceramics.

Art critics and admirers of the artist’s creations mark that her works are
made with a brand new technique of ceramics. These are vases�bou�
quets, pitchers, trees; adorned animals, panels — every item decorated
with flourishing flowers. They enchant with their joy of living, clearness,
openness and "naivety".

G. O. Yakovenko is a participant of personal and group art exhibitions
and an international festival of ceramics in France (Roumazieres�loubert,
2008). 

Visitors of Mrs. Galyna’s exhibitions point out: "...the design of the works
is elegant and unordinary which illustrates the refinement of the artist’s soul."
After visiting the exhibition one can have such feelings as after "a walking by
a clear and light garden." 

The artist’s works are stored in the Museum of Decorative and Applied
Arts (Kyiv�Pechersk Lavra), and also they adorn many private collections in
Ukraine and abroad.

Художник�кераміст

Artist�ceramist
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Для виконання робіт використані 
шамот, ангоби, поливи, ліпка:

1. Котик. 2007. 20х50. 
2. Декоративне панно «Під час огляду

у стоматолога». 2006. 48х38. 
3. Дерево життя. 2006. 70х65. 

4. Мальва. 2003. h 80. 
5. Тюльпани. 2005. h 35. 

6. Весняний букет. 2005. h 35. 
7. Декоративна тарілка «Горобина». 2004. d38. 

8. Світильник «Жовті квіти». 2008. h 58. 
9. Глечик «Маки». 2007. h 38. 

10. Глечик «Горобина». 2008. h 60. 
11. Куманець. 2003. h 33. 

12. Кошик «Виноград і калина». 2006. d 47, h 40. 

For making the works the following materials 
were used: chamotte, engobe, glaze, and modeling.
1. The Kitty. 2007. 20х50.
2. Decorative panel During Dentist’s 
Examination. 2006. 48х38.
3. The Tree of Life. 2006. 70х65.
4. The Mallow. 2003. h 80.
5. The Tulips. 2005. h 35.
6. The Spring Bouquet. 2005. h 35.
7. Decorative plate The Wild Ash. 2004. d38.
8. Lamp The Yellow Flowers. 2008. h 58.
9. Jug The Poppies. 2007. h 38.
10. Jug The Wild Ash. 2008. h 60.
11. The Kumanets. 2003. h 33.
12. Basket The Grape and Viburnum. 2006. d 47, h 40.


