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Народилася 25 червня 1954 р. у с. Плав’є на Львівщині
в родині пароха о. Антона та Марії Косарів.

У 1972–1977 рр. навчалася на кафедрі художньої
кераміки факультету прикладного і декоративного мис-
тецтва. Серед педагогів, які залишили по собі яскраві
спогади, вона називала М. Гладкого, Б. Горбалюка, В. Па-
насюка, В. Гудака, В. Максименка, В. Башла, І. Томчука,
І. Якуніна, Д. Крвавича, І. Лазебу, В. Перепадю, Г. Ост-
ровського й В. Манастирського, чиї лекції з живопису
не лише формували пластичну концепцію творчості
Ярослави, а й давали ширші світоглядні та життєві
орієнтири.

Інститут був важливим середовищем, де навчали про-
фесійного вміння, виховували в кожному особистість,
свідому свого високого покликання — вміти побачити в
житті красу і створити її у художньому творі. Такі постаті,
як І. Севера, М. Вендзилович, Р. Сельський, Є. Лисик,
Е. Мисько, були не просто митцями, а й масштабними
особистостями, що творили цілу культурно-мистецьку
епоху — мистецтво Львова ІІ пол. ХХ ст.

Із 1977 р. Ярослава Король працювала художником-
оформлювачем на Львівському художньо-оформлювально-
му комбінаті, а з кінця 80-х рр. започаткувала цікавий період
пошуку творчої ідентичності: працювала у сфері релігійного
й історичного малярства, створювала символіко-алегоричні
композиції, в основі яких — уважне спостереження і худож-
нє осмислення життя.З 1993 р.брала участь у всеукраїнських
виставках,мала сім персональних виставок в Україні.У 2003 р.
разом з іншими українськими митцями представляла свої
твори у Мадриді. Твори Я. Король зберігаються в музеях,
приватних збірках та церквах України, Італії, Великобританії,
Франції, Канади.

Моральним кредо Я. Король було засвоєне ще з дитин-
ства усвідомлення відповідальності й вдячності за своє
життя. У творчості не було нічого вищого для Ярослави
понад працю.

27 квітня 2009 р. у Львівській національній науковій
бібліотеці ім. В. Стефаника відкрилася ювілейна виставка
художниці. А 10 липня 2009 р. Ярослава Антонівна віді-
йшла у кращий світ.

Художниця

КОРОЛЬ
Ярослава Антонівна
(1954–2009)
Випускниця факультету 
декоративноCприкладного мистецтва (1977 р.)

� Святий Миколай. 
Картон, олія, 60х42. 2009
� Щасливої дороги. Полотно,
олія, 30х60. 2008
� Грації. Полотно, олія, 
50х50. 2007
� Спас в силах. Картон, 
олія, 110х50. 2000 


