
26 вересня 2017 року студенти другого курсу скороченого терміну 

навчання спеціальності «Правознавство» разом із доцентом кафедри 

історії і політології Кендус О.З. відвідали Художньо-меморіальний музей 

Івана Труша. 

 

Студенти Карпа Ростислав, Левкович Гліб, Молокус Микола, Тупіс 

Андрій, Філик Юрій та Яремко Ярослав познайомилися  із багатогранним 

талантом художника Івана Труша, що обіймає собою різні сфери 

мистецького та суспільного життя Галичини на зламі ХІХ-ХХ століть, а 

також із цікавими фактами його життя та його родини.  

Музей знаходиться у затишній мальовничій частині міста Львова, бо 

саме це місце припало до душі художника. Тут він вирішив збудувати 

будинок для своєї сім’ї та, який одночасно, мав слугував йому і майстернею 

(автором  проекту був відомий львівський архітектор О. Лушпинський). 

Художньо-меморіальний музей Івана Труша відкрили 31 березня 1986 року. 

У 1989 р. син художника Роман Труш, згідно з бажанням покійної сестри, 

передав сімейну садибу Національному музею у Львові.  

Іван Труш — один з найвизначніших українських митців-імпресіоністів. 

Течія імпресіонізму зародилася в 1860-х роках і остаточно сформувалася у 



XX столітті у Франції. Impressio з французької означає враження. Художники 

цього періоду діяли наперекір реалізму і намагалися передавати в картинах 

витончені деталі певних моментів. У мистецькій спадщині І. Труша понад 6 

000 пейзажних шедеврів. І. Труш малював також пейзажі з архітектурними 

мотивами («Михайлівський собор», «Андріївська церква» в Києві, «Могила 

Т. Шевченка», «Єгипетський храм» тощо). а також чимало жанрових картин 

(«Гагілки», «Гуцулка з дитиною», «Трембітарі», «Прачки», «Гуцулки біля 

церкви». Його пензлю належать портрети Михайла Грушевського, Лесі 

Українки, Івана Франк, а також дружини та дітей.  Художник багато 

подорожував, відвідав Крим, Єгипет, Святу Землю, країни Європи. Звичайно, 

це не могло не відбитися на його картинах: «Араби в дорозі», «Арабські 

жінки», «Сфінкс». У Єгипті біля сфінкса була зроблена фотографія, за якою 

пізніше виготовили всім нам відомий пам'ятник І. Трушу у Львові.  

Іван Труш – це персоналія українського національного мистецтва, яке 

нажаль мало пропаговане, а тому недостатньо знайоме саме нам – українцям. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87




 


