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          07 Жовтня 2013, 02:43
10 жовтня о 15-00, в Музеї мистецтв Прикарпаття відбудеться відкриття  виставки
Богдана Кузіва (спільно з сином Орестом) - «Удвох по стежині  малярства»

Художник-живописець , працює здебільшого у стилі критичного реалізму ; жанри:
пейзаж, натюрморт, мореністика, портрет.

Кузів Богдан Богданович народився 04 грудня 1965 р.
У 1981 році закінчив художню школу, а в 1994 – художньо-графічний факультет
Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, здобувши фах за спеціальністю
«Образотворче мистецтво і  креслення» (педагоги-наставники – Михайло Фіголь,
Микола Канюс,  Володимир Сірко). З 1995р. по 1999 рік працював за спеціальністю у 
Польщі, а в 2001 р. навчався і працював художником у м. Рим ( Італія),  де
по-справжньому оволодів майстерністю акварелі.

З 2012 р. – член Національної спілки художників України.
З  2004 року активний учасник всеукраїнських, обласних, регіональних  виставок.
Зокрема, міжнародних художніх пленерів: «Пленер художників» м.  Созополь (Болгарія,
2004 р.), м. Криниця (Польща, 2005 р.);  всеукраїнських пленерів: “ Буковель” , м.
Буковель (2007, 2008, 2009,  2010, 2011роки); “Карпатія”, м. Трускавець (2010р.), «Галич
є Галич», м.  Галич, (2013 р.) та багато інших.

1) м. Івано-Франківськ (2010р.), виставкова зала НСХУ:
“ Зваба очей моїх – Карпати”;
2) м.Чернівці (2011 р.), художній музей:
“А серце знову лине у Карпати”;
3) м.Галич, (2011 р.), Національний заповідник “Давній Галич”:
“ Мальовниче Прикарпаття”;
4) Греція, м. Афіни, Міжнародна персональна виставка при Українському посольстві в
Греції (2012 р.).Основні твори митця: 
“Подих гуцульської осені”, 2010 р., полотно, олія, 50х70
“Дзеркало Прикарпаття”, 2011 р., п., олія, 60х80
“Журавлиний рай”, 2011 р., п., о., 60х80
“ Гуцулія”, 2010 р., п., о., 60х80
“Пахощі літа”, 2010 р., п., о., 50х70
“Пробудження”, 2010 р., п., о., 60х80
Твори  знаходяться у: Українсько-Грецькому Посольстві (м. Афіни, Греція),  музеї м.
Яремча, готельному комплексі м. Буковель, приватних збірках  України та за кордоном.
Життєве кредо – удосконалення впродовж життя.
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моб.тел.: 097-555-78-06
e-mail: kuzivvv@gmail.comОрест  Кузів, син Богдана Кузіва. Народився 13 січня 1997 р. у
м.  Івано-Франківськ. Зараз навчається в 11-му класі Івано-Франківської ЗОШ №  22. Два
роки відвідує приватні уроки малярства у вчителя Ореста  Мар’яновича Заборського.
Орест віддає перевагу графіці. У подальшому  своє життя планує пов’язати з
малярством. Тому й виставка називається  «Удвох по стежині малярства».
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