СИДОРЕНКО
Володимир Іванович
Випускник факультету
декоративноCприкладного мистецтва (1997 р.)

Старший викладач кафедри дизайну костюма, відділу
художніх виробів зі шкіри Львівської національної
академії мистецтв. Член творчого активу Львівської
обласної організації НСХУ
Авторське клеймо
на вироби Володимира
Івановича Сидоренка
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Декоративний рельєф
«Старі гнізда». Шкіра,
авторська техніка, ручне
тиснення та плетення,
36х67. 2005
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S Декоративний рельєф «Кактус».
Шкіра, авторська техніка, плетення, 100х100. 2004
X Художні елементи оформлення громадських інтер’єрів.
Шкіра, техніка гарячого тиснення, набійка, випалювання,
плетення, металеві доповнення. 2004

Народився 12 червня 1959 р. у с. Глушин
Бродівського району Львівської області у родині художника Івана Прокоповича та Марії Петрівни Сидоренків.
У 1991–1997 рр. навчався у Львівській академії мистецтв на
кафедрі моделювання костюма відділу художніх виробів
зі шкіри. З 1994 р. почав працювати на кафедрі моделювання костюма, а з 2010 р. — на посаді старшого викладача. Викладачами під час навчання у Львівській академії
мистецтв були М. В. Безпальків, Н. Г. Зубова, І. І. Хом’як,
З. О. Тканко, С. Б. Ярич, Г. В. Зубченко, Т. В. Кечеджі.
Серед творів Володимира Сидоренка, виконаних у
різних техніках, — гобелени, монументальні об’єкти, пласти та триптихи, декоративні доповнення для громадських
інтер’єрів та культурно-естетичних об’єктів, композиції на
релігійну тематику, грамоти, медалі й обкладинки для книг.
В Україні роботи Володимира Сидоренка зберігаються у
приватних збірках Львова, Івано-Франківська, Тернополя,
Києва, Одеси, Дніпропетровська, Полтави, Черкас. Велика
кількість його творів міститься у приватних колекціях відомих людей світу, зокрема у президентів України Леоніда Кучми (шкіряна шкатулка за мотивами львівської архітектури)
та Віктора Ющенка (шкіряна грамота та шкіряна оправа
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

книги І. Франка
«Мойсей»), бразильського
письменника Паоло Коельо (шкіряна грамота), історика
моди, почесного громадянина Парижа Олександра Васильєва (пласт «За львівськими мотивами»), норвезького
письменника та філософа Юстейна Гордера (шкіряна грамота), польського митця, академіка Єжи Новосельського
(шкіряна грамота і скринька), російського модельєра В’ячеслава Зайцева (декоративна шкіряна калитка), китайського
художника, професора Хе Шуй Фа (шкіряна грамота і
скринька), польського письменника Януша Леона Вишневецького (шкіряна грамота), чеського митця Іржі Шугаєка
(шкіряна грамота і скринька) та японського модельєра Кензо
Такада (шкіряна медаль із видом Львова).
За творчі та педагогічні досягнення В. Сидоренко
нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти
і науки України, Подякою Президента України та цінним подарунком Львівської обласної ради.
Постоли. Шкіра, техніка плетення та
металеві доповнення, 10х30. 2004
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