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Народився 15 серпня 1963 р. у с. Оболоня Долинського
району Івано-Франківської області.
У 1981 р. закінчив Косівський технікум народних
художніх промислів, у 1990 р. — Львівський державний
інститут прикладного та декоративного мистецтва за спеціальністю «Інтер’єр та обладнання». Навчався у відомих
педагогів: Е. П. Миська, Б. Ф. Курліщука, С. П. Мигаля,
Р. Я. Василика.
Творчу діяльність розпочав у 1981 р. у сфері дизайну
середовища, предметного дизайну, скульптурної пластики, графіки.
З 1996 р. — організатор і керівник проектно-творчої
групи «Верес».
Творчий доробок основних робіт Руслана Романишина складають: дизайн архітектурного середовища кварталу житлового району «Форум» (Москва, 1999), дизайн
архітектурного рішення альтанок кемпінгу «Чагарі»
(Львівська обл., 2000), дитячий соціально-культурний
центр «Замок Дракона», архітектурно-ландшафтний
комплекс «Пушкінська алея» (Москва, 2000), дизайн
архітектурного середовища ігрових зон майданчика «Байки Крилова» (Москва, 2001), дизайн екстер’єрного рішен231

ня ресторану й мотелю «Софіївка» (Львівська обл., 2002),
інтер’єру ресторанів «Аратта», «Гостинний двір» на Закарпатті (с. Пилипець, 2007–2008) та ін.
Р. Я. Романишин — переможець конкурсів у галузі дизайну, зокрема: конкурсу за дизайн архітектурно-ландшафтного середовища, каплиці «Діва Марія» (м. Долина,
2010), конкурсу «Московський дворик» у Східному окрузі
й призер по Москві (1999, 2000). Відзначений за участь у
конкурсі «Простір дизайну» (Львів): у 2008 р. — за етнографічний колорит дизайну дитячого майданчика «Замок
Дракона» у Москві, в 2009 р. — у номінації «Дизайн предметного середовища» за комплекс інтер’єрів «Офіс-хата»
в Київській області.
Про творчість Руслана Романишина опубліковано
статті у виданнях «Проектування інтер’єрів житлових і
громадських споруд», «Дизайн. Львівська школа», «Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної
культури», «Дизайн в іменах. Львівська школа», а також
публікації у мистецтвознавчій періодиці.
Творчі роботи митця були представлені на персональних виставках у Луцьку (1997), Долині (2010).
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