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Кераміка України

Кусик Володимир Федорович
Volodymyr Fedorovych Kusyk
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Художник,

член Національної спілки майстрів

народного мистецтва України

Artist,

Member of the National Union 

of Masters of Folk Art of Ukraine

Народився 1965 р. в м. Луцьку.
Протягом 1986–1991 рр. навчався на кафедрі художньої кераміки

Львівської національної академії мистецтв. 
Зараз проживає та працює в місті Луцьку. Основним напрямком

роботи майстра є гончарство: розписний і чорнодимлений посуд.
Активно працює також над оздобленням інтер’єрів, створюючи зав&

дяки керамічним панно, елементам декору, камінам затишні приміщен&
ня, наповнені особливою енергетикою, яку несе в собі глина.

Є активним учасником багатьох загальноукраїнських виставок, Все&
українського молодіжного симпозіуму гончарного мистецтва «Чигирин».

З 1995 р. викладає художню кераміку на відділі «Художні ремесла»
у Вищому професійному училищі будівництва та архітектури ( м. Луцьк).

Volodymyr Kusyk was born in Lutsk, 1965.
During 1986&1991 he was studying at Art Ceramics Faculty, Lviv Arts

Academy. Volodymyr Fedorovych lives and works in Lutsk.
Master's main tendency is pottery: painted and blackfired tableware

but also he decorates interiors. Ceramics panels, decoration elements,
fire&places make apartments more elegant because of special clay
energy.

Volodymyr Kusyk is an active participant of many all&Ukranian exhi&
bitions and particularly All&Ukrainian Youth Pottery Symposium
Chygyryn.

Since 1995 he has been teaching art ceramics at the Art Craft
Faculty, Lutsk Building and Architecture High School.
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1. Панно в камінній залі кафе
«Мадагаскар» (м. Луцьк). 
2, 5. Фрагмент керамічного панно
«Старе місто». Кафе «Аура» (м. Луцьк).
3. Керамічна композиція «Старе
місто». Кафе «Аура» (м. Луцьк).
4. Декоративна ліпнина над
дзеркалами в банкетній залі нічного
клубу «Версаль» (м. Луцьк).
6. Декорування каміну та
дверного порталу в банкетній залі
нічного клубу «Версаль» (м. Луцьк).
7. Гончарні вироби.

1. A wall panel in the Fireplace Hall
of Madagascar cafe (Lutsk).
2, 5. A fragment of the ceramic panel
Old Town. Aura cafe (Lutsk).
3. Ceramic composition Old Town.
Aura cafe (Lutsk).
4. Decorative stucco frame of the 
mirror in the Banquet Hall of Versailles
night club (Lutsk).
6. Decoration of the fireplace and
door portal in the Banquet Hall
of Versailles night club (Lutsk).
7. Pottery. 


