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А. С. Косаревська народилася 1918 р. у с. Старий Орлик (нині Пол�
тавська обл.). 

Навчалася у Дніпропетровському художньому училищі. 
У 1945–1951 рр. здобувала освіту у Київському художньому інституті.

Вчителі: Л. Муравін, М. Лисенко.
З 1952 р. — член Спілки художників України, учасниця республікан�

ських та всесоюзних виставок. 
У 1951–1973 рр. викладала скульптуру в Республіканській художній

середній школі. 
Все життя, працюючи над творами станкової, монументальної та

декоративної скульптури, Анастасія Савеліївна мріяла про колір. Полі�
хромія скульптур Стародавньої Греції і геніальні пошуки Архипенка,
квіти, неймовірна краса кольорів рідної Полтавщини (Петриківський
край) надихнули її на початку 70�х років звернутись до кераміки,
з успіхом вивчати складні технології. 

Основні роботи в кераміці: «Вітаю хлібом», «Збирання
винограду», «Кобзар», «Бандуристка», «Подруги», «Вчи�
телька», «Така її доля…», «Вишивальниця», «Замрі�
яна», «Пісня про кохання», серія тарелей «Бережи
природу» та ін. 

Твори А. С. Косаревської увійшли до при�
ватних колекцій та музеїв України. 

A. S. Kosarevska was born in Staryi Orlyck village (nowadays Poltava
region) in 1918. She studied at the Dniepropetrovsk Art College. 

In 1945–1951 she got her speciality at the Kyiv Art Institute. Her teachers
were L. Muravin, M. Lysenko. 

Since 1952 she became a Member of the National Union of Artists
of Ukraine and she was a participant of republic and all�Union exhibitions. 

In 1951–1973 she was teaching sculpture in the Republic Art secondary
School. 

During all her life working at creations of easel, monumental and decora�
tive sculpture Anastasiya dreamed about color. Polychromy of sculptures of
Ancient Greece and Archipenko’s genius searches, flowers, incredible beau�
ty of colors of native Poltava (Petrikiv region) inspired her at the beginning of
70s to work with ceramics and to learn successfully complicated technologies. 

Her main works in ceramics are Greeting with Bread, The Grape Collec�
ting, Cobzar, The Bandura Player, The Girlfriends, The Teacher, This is her
Destiny…, The Embroiderer, Gone with her Dreams, The Song about Love,
series of plates Save Nature and others. 

A. S. Kosarevska’s works took place in prvate collections and museums
of Ukraine. 

Художник�кераміст

Artist�ceramist
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1. Тареля «Бережіть природу». 1979. Шамот, ангоби, глазур. d 37. 
2. Пісня про кохання. 1984. Шамот, відновлення. h 47. 
3. Мамай. 1985. Шамот, відновлення. h 13,5. 
4. Подружки. 1973. Червона глина. h 25.

1. The plate Save Nature. 1979. Chamotte, glaze. d 37.
2. The Song about Love. 1984. Chamotte, reduction firing. h 47.
3. Mamay. 1985. Chamotte, reduction firing. h 13.5.
4. Girl�friends. 1973. Red clay. h 25. 3
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Косаревський Костянтин Іванович
Kostyantyn Ivanovych Kosarevskyi 
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Народився 4 серпня 1955 р. у м. Києві. У 1973 р. закінчив семирічну
Республіканську художню середню школу ім. Т. Г. Шевченка, в 1979 р. —
відділення живопису (майстерня монументально�декоративного
мистецтва) Київського державного художнього інституту. 

К. І. Косаревський працює в галузі станкового живопису та мону�
ментального мистецтва. Виконував роботи на архітектурних об’єктах
у техніках вітража, мозаїки, керамічного розпису, енкаустики в Україні та
за її межами. Брав участь у розписах Михайлівського Золотоверхого
собору, церкви Св. Іоана�воїна в Києві й церкви Св. Параскеви
в с. Чайкіне Новгород�Сіверського району. 

Твори митця експонувалися на багатьох загальноукраїнських,
міжнародних виставках, зберігаються в музеях і приватних збірках
України та за кордоном. 

У 1985–1988 рр. К. І. Косаревський працював над монументальним
панно в техніці розпису по керамічній плитці з обпаленням в м. Ургенч
в Узбекистані. В композиції «Дастархан» для їдальні гідромеліоративного
технікуму художник поєднав орнаментальні й фігуративні мотиви в тради�
ційній для Середньої Азії лазурово�ультрамариновій гамі. 

Для цього ж приміщення було виготовлено серію
тематичних тарелей. Готель аеропорту м. Ургенч
прикрашає створене майстром монумен�
тальне панно «Птахи». 

Костянтин Іванович передає свою
майстерність молодому поколінню мит�
ців — понад десять років викладає в
школі мистецтв № 6 Дніпровського
району м. Києва. 

Kostyantyn Kosarevskyi was born in Kyiv on 4 August 1955. In 1973 he
graduated from a seven�year Republic Art Secondary School named after
T. G. Shevchenko, in 1979 from the Department of Pictorial Art (the work�
shop of monumental decorative art) of Kyiv State Art Institute. 

K. I. Kosarevskyi has worked in the field of easel pictorial and monu�
mental arts. He has made works at architectural objects with techniques

of glass window, mosaic, ceramic painting and encaustic in Ukraine
and abroad. He has taken part in painting of Mykhaylivskyi

Golden�Domed Cathedral, the Church of Saint John the
Warrior in Kyiv and of the Church of Saint Paraskeva in

Chaikinae village of Novgorod�Siversk region. 
The artist’s works have been exhibited at many all�

Ukrainian and international exhibitions and are stored in
museums and private collections in Ukraine

and abroad. 
In 1985–1988 K. I. Kosarevs�

kyi worked at a monumental
panel with technique of

painting on ceramic tile
using firing in Urgench,
Uzbekistan. In his com�
position Dastarkhan for
the canteen of the
Hydromeliorative Col�
lege the artist com�
bined ornamental and

figurative motives in the
traditions of Middle Asia
in azure�ultramarine
gamma. 

For this premises he
made a series of plates.
The hotel of the airport
in Urgench is embel�
lished by the artist’s
monumental panel The
Birds. 

Kostyantyn Ivano�
vych gives next his
experience to the young
generation of artists in a
way of over ten years
teaching in the art
school № 6 of Dniprovs�
ky district in Kyiv. 

Художник�монументаліст, 

член Національної спілки 

художників України

Artist�monumentalist,

Member of the National 

Union of Artists of Ukraine

1. Тематичні тарелі. 1986. Шамот, глазур. d 50.
2. Монументальне панно «Птахи» (готель
аеропорту м. Ургенч). Керамічна плитка, гла�
зур, обпалення.
3. Композиція «Дастархан». 1985. Керамічна
плитка, глазур, обпалення. 35 кв. м.

1. Thematic plates. 1986. Chamotte, glaze. d 50.
2. The monumental panel The Birds (The hotel
of the airport in Urgench). Ceramic tile, glaze, firing.
3. The composition Dastarkhan. 1985.
Ceramic tile, glaze, firing. 35 sq. m.

2

3

1


