МАЛАВСЬКИЙ
Мечислав Камільович
Випускник факультету
прикладного та декоративного мистецтва (1977 р.)

Приватпрофесор кафедри художньої кераміки ЛНАМ.
Заслужений діяч мистецтв Республіки Польща.
Член Національної спілки художників України,
член Спілки художників Республіки Польща
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Двоє. Полотно, олія, 70х50. 2009
Львів. Із серії робіт «Старий Львів». Полотно, олія, 80х60. 2009

Народився 24 травня 1946 р. у Житомирі.
У 1968 р. почав навчатися у студії образотворчого мистецтва в Житомирі під керівництвом художника-педагога
Володимира Кобилінського. Після її закінчення в 1972 р.
вступив до Львівського державного інституту декоративного та прикладного мистецтва й навчався на кафедрі
художньої кераміки у викладачів М. З. Гладкого, Б. В. Горбалюка, В. А. Манастирського, К. Й. Звіринського. Знаковим у
житті й творчості Мечислава Камільовича стало також
знайомство та спілкування з В. А. Овсійчуком (Львів),
С. А. Бабковим (Львів), поїздки на симпозіуми та міжнародні виставки до Прибалтики, Москви, Києва, Ленінграда
й Азербайджану, технологічні практики на фарфорових
заводах України та студентські пленери в Карпатах.
У 1978 р. Мечислав Малавський розпочав творчу
діяльність з оздоблення монументальною керамікою
об’єктів Львова, а також виставкову діяльність, представивши кераміку малих форм та живописні твори. Брав
участь у багатьох обласних та республіканських виставках, продовжуючи працювати з декоративною керамікою.

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

З 1995 р. М. К. Малавський став членом творчого
об’єднання художників «Вориння», а згодом обійняв
посаду голови об’єднання. У 2002 р. очолив Львівське
товариство шанувальників мистецтв, яке зібрало професійних художників із різних вищих мистецьких закладів
України і Польщі. Співпрацює з Львівською національною спілкою художників України. Активно виставляється
в галереях України та за кордоном. Має десять персональних виставок.
Мечислав Малавський — кавалер ордена Президента
Республіки Польща Леха Качинського за заслуги у розвитку культури (2009), нагороджений Почесною грамотою
міністра культури Республіки Польща (2008) та почесними грамотами ректора ЛНАМ за довголітню педагогічну
працю в Академії.
Усе своє життя Мечислав Камільович прагне постійно перебувати в творчому пошуку, відкривати для себе
щось нове та спілкуватися з цікавими людьми, адже
саме така відкритість до світу є джерелом натхнення
кожного митця.
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МАЛАВСЬКИЙ
Владислав Мечиславович
Випускник факультету
образотворчого мистецтва та реставрації (2007 р.)

Художникіконописець

Розпис на стіні
в каплиці
Преображення
Господнього
в монастирі
сестер Василіянок,
с. Береги
Пустомитівського
району Львівської
області.
Кольорові пігменти,
яєчна емульсія,
500х300. 2006–2009
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Розписи на стінах
у церкві Воскресіння
Господнього, с. Угер*
сько, Стрийський
район, Львівська
область. Кольорові
пігменти, яєчна
емульсія, 300х100.
2008–2009
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Народився 16 вересня 1982 р. у Житомирі. Згодом
родина переїхала до Львова. Творча атмосфера у сім’ї
Малавських та любов до малювання сформували у
хлопця прагнення присвятити себе мистецтву.
У 1997 р. почав навчатися у Львівському державному
коледжі прикладного та декоративного мистецтва на кафедрі художньої кераміки. Першими вчителями були Тарас Левків і Тарас Драган. Після закінчення коледжу в
2001 р. вступив до Львівської національної академії мистецтв на кафедру сакрального мистецтва. Опановував
фах під керівництвом знаних педагогів В. А. Овсійчука,
Р. Я. Василика, а також Р. М. Кислого. Сприяли мистецькому вдосконаленню О. Б. Давиденко і М. К. Малавський.
Володимир Овсійчук, Роман Василик та Мечислав
Малавський відіграли особливу роль у формуванні Владислава як художника та пошуку ним власного стилю.
Цьому також сприяли численні екскурсійні поїздки
історичними й культурними місцями Львова та регіону
разом із викладачами, спільне виконання з одногрупниками великих сакральних творів для церков і каплиць,
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зокрема для церкви Воскресіння Господнього в с. Угерсько Стрийського району. Вже після закінчення Академії
В. Малавський розписував каплицю Преображення
Господнього в монастирі сестер Василіянок у с. Береги
Пустомитівського району.
Владислав Малавський — учасник багатьох виставок
на кафедрі та інших мистецьких проектів. У 2002 р.
розпочав активну діяльність у Львівському товаристві
шанувальників мистецтв. Свої роботи представляє на
виставках, міжнародних пленерах і мистецьких фестивалях. З 2006 р. очолює клуб молодих художників «Крила» у Львові, займається організацією мистецьких акцій
і пленерів в Україні та Польщі.
Упродовж 2007–2009 рр. В. Малавського неодноразово
нагороджували дипломами за активну культурно-мистецьку діяльність у Польщі, а у 2010 р. він отримав Подяку генерального консула Республіки Польща у Львові.
Творче кредо Владислава Малавського — щодня відкривати щось нове у собі та в інших, щохвилини виявляти красу цього світу.
ТИ НАЗАВЖДИ В ДУШІ МОЇЙ, ЛЬВІВСЬКА АКАДЕМІЄ

