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Кераміка України

Лаврухіна Тетяна Олегівна
Tetyana Olegivna Lavruhina
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Народилася в 1970 р. у м. Києві.
Основи художнього мистецтва Тетяна Олегівна вивчала та

опановувала в Індії та Італії. 
У своїй творчості використовує елементи, властиві керамічним

виробам давніх культур інших народів, а також давній трипільській
культурі, якій понад 6 тисяч років. Таким чином вона прокладає
місток між праукраїнською цивілізацією та сучасністю.

Майстриня обрала для своєї творчої роботи глину, бо вважає,
що саме цей матеріал легко й просто може передати красу
мистецького твору та духовний світ людини. Глина — м’яка, тепла,
випромінює позитивну енергетику, вироби з неї не тільки міцні та
довговічні, а й надзвичайно красиві.

Т. О. Лаврухіній цікава тема інтер’єрного застосування кераміки.
Це не лише вази, а й панно, перегородки, вітражі, каміни тощо.

Tetyana Lavruhina was born in Kyiv in 1970.
The bases of fine art Tetyana Olegivna has studied and developed

in India and Italy. 
In her works she uses elements incident to the ceramic wares of

ancient cultures of others countries and also of the ancient Trypillya cul+
ture which is of 6 thousand years old. Thus she lays a bridge between
Pra+Ukrainian civilization and contemporaneity.

The Master has chosen clay for her works because she thinks that
exactly this material can reflects beauty of an art work and a spiritual
world of a man in a simple and easy way. Clay is soft, warm and it radiates
positive energy; works made of clay are not only strong and lasting, they
are also extremely beautiful.

T. O. Lavruhina is interested in ceramic use of interior application. It's
not only vases but also pictures, partitions, stained+glass windows, fire+
places and others like that.
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1. Фрагмент інтер’єру в Індійському стилі. 
2, 8. Мозаїчне панно. 3, 4. Трипільський посуд.
5. Мозаїчний камін. 6, 7. Вази.

1. A fragment of interior in Indian style. 
2, 8. The inlaid picture. 3, 4. Trypillya style earthenware.
5. The inlaid fire�place. 6, 7. Vases.


