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Спини на ковбку очі небайдужі:
В цім дереві ще сплять химерні ружі.
В цім дереві ще скрипка спить, можливо,
Котра заграє ніжно і тужливо.
А може, спить в цім дереві сопілка,
Що у руках, як райська перепілка.
В цім дереві дріма могутня ватра, –
Її комусь лиш розбудити варто.
В цім дереві, у цьому круглякові
Узори сплять, мов кучері шовкові.
Та прийде майстер, ту колоду зміря –
І витеше із кругляка повір’я.
І витеше, напруживши уяву,
Церковний хрест, чи чудернацьку паву.
В цім дереві, де блискавка ще блиска,
Ще спить дитині різьблена колиска.
У цьому круглякові деревини
Спить для гуцула й віко домовини
Богдан Радиш-Маринюк
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ПОЛУДЕНЬ ТВОРЧОСТІ МИРОСЛАВА РАДИША
Мирослав Богданович Радиш – член Національної спілки художників
України, член правління Косівської реґіональної орґанізації НСХУ, сучасний
косівський художник – майстер художніх виробів з дерева, що відомий
новаторськими підходами в гуцульському різьбленні та постійним бажанням
самовдосконалюватися через індивідуальну професійну творчість. Водночас
Мирослав Богданович є досвідченим педагогом із багатолітнім стажем роботи
в Косівському мистецькому навчальному закладі. Він – викладач-методист,
завідувач циклової комісії художніх виробів з дерева та художнього ткацтва
Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва Львівської
національної академії мистецтв.
Визначальними рисами художника є порядність, доброзичливість,
тактовність у спілкуванні, високий рівень художньої культури. Власне, ці
людські цінності Мирослава формувалися в родинному колі.
Народився Мирослав Радиш 5 травня 1962 року в Косові у родині педагогів
Богдана Ілліча та Євдокії Олексіївни Радиш.
Опанувати фах художникові-майстру в роки навчання на відділі художнього
дерева в Косівському технікумі народних художніх промислів ім. В.Касіяна
(1977-1981) допомогли досвідчені викладачі Микола Федірко, Володимир
Гавриш, Степан Сахро, Богдан Радиш, Віталій Соломченко, Олексій
Соломченко, Іван Андрейканіч, Анатолій Калитко. Згодом М.Радиш закінчив
художньо-ґрафічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного
інституту ім. В.Стефаника (1984-1989, нині ВДНЗ “Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника”), навчався у відомого
художника-педагога Михайла Фіголя.
З 1991 року Мирослав Богданович працює в Косівському мистецькому
навчальному закладі. Він є провідним викладачем композиції та роботи в
матеріалі на відділі художнього дерева, постійно вдосконалює професійну
майстерність, працює над методичним забезпеченням, керує дипломними
роботами студентів. Двічі був обраний головою профспілкового комітету
в Косівському інституті, має чітку громадянську позицію й веде активну
громадську роботу.
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В особі Мирослава Богдановича поєднуються педагогічні якості та
природнє обдарування художника. Його творчі роботи експонувалися на
різноманітних художніх виставках, звітних виставках викладачів і студентів
нашого навчального закладу в Києві, Львові, Чернівцях, Снятині, Яремче.
Він – постійний учасник всеукраїнських виставок “Різдвяна” й “Світ Божий
як Великдень”, що проходять у обласних центрах України, а також щорічних
виставок до Дня художника.
Мирослав Радиш – лауреат районної премії ім. Юрія Шкрібляка в галузі
декоративно-прикладного мистецтва (1999). Він – дипломант Міжнародного
фестивалю мистецтв “Слов’янський базар” у Вітебську (1998).
Свою першу, персональну, виставку (понад 20 робіт) М.Радиш представляв
у музеї Косівського навчального закладу (1998) як звіт про творчу відпустку.
Наступна виставка художника “Летять Великодні над церквою дзвони”
відбулася в залі Косівської реґіональної орґанізації НСХ України (2007), де
були представлені нові творчі роботи, що виконані автором від часу прийняття
в члени Національної спілки художників України (2000).
2008 року Мирослав Радиш удостоєний Премії імені Катерини Білокур
за визначні твори традиційного народного мистецтва. Це поважна мистецька
нагорода, якою Національна спілка художників України та Міністерство
культури України нагороджують найкращих митців у галузі декоративного
мистецтва, що примножують славу національної культури. Попередньо
персональна виставка М.Радиша – претендента на премію ім. Катерини
Білокур, відбулася у столичних виставкових залах Національної спілки
художників України. Того ж року автор організував персональну виставку в
Музеї писанкового розпису в Коломиї – філії Коломийського музею народного
мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й.Кобринського.
Персональна виставка з нагоди 50-літнього ювілею М.Радиша відбулася
у виставковій залі Косівської реґіональної орґанізації НСХ України (2012).
Автор представив тематичні та орнаментальні різьблені тарелі, свічники,
альбоми, баклаги, скриньки, мисники, полички й підставки для писанок, ручні
та процесійні хрести, об’ємно-просторові композиції.
Виставка творів косівських митців Валерія Малиновського (вишивка),
Дмитра Приймака (іконопис) та Мирослава Радиша (художнє дерево), що
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об’єднані сакральною тематикою, експонувалася у Косівському районному
будинку культури влітку 2015 року, під час проведення свята духовної пісні
та поезії, приуроченого 1000-літтю від дня смерті Володимира Великого,
90-літтю від дня народження Патріарха Володимира (Романюка) та 150-літтю
від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Восени того ж року
ця виставка експонувалася в залах Коломийського музею народного мистецтва
Гуцульщини та Покуття ім. Й.Кобринського.
Нові творчі роботи М.Радиша (рельєфні пласти, тематичні та орнаментальні
тарелі, хрестики, підставки для писанок) 2016 року були представлені на
персональній виставці в Косівському інституті ПДМ ЛНАМ.
Важливо зазначити, що Мирослав Богданович є ініціатором проведення
в Косівському училищі конкурсу юних різьбярів “Кращий за професією”.
Будучи головою молодіжного творчого об’єднання в Косівській реґіональній
орґанізації НСХУ, провів кілька студентських виставок “Дебют”. Він є
учасником чисельних конкурсів, фестивалів та майстер-класів в Україні,
Білорусі, Польщі, Німеччині. Навесні 2017 року був запрошений до Німеччини
(м.Бернау) для участі в пленері та проведенні майстер-класів із художньої
обробки дерева в рамках Міжнародного проекту з метою знайомства з
народним мистецтвом України (куратор та ініціатор проекту – культурний
аґент, журналіст із Німеччини Катрін Герц).
Минулий рік був для художника надзвичайно плідним на різнопланові
мистецькі звершення та здобутки: делегат VII з’їзду Національної спілки
художників України в Седневі, дві персональні виставки з нагоди ювілею в
Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини, а згодом
у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім.
Й.Кобринського в Коломиї; дипломант І ступеня XXIV Міжнародного
гуцульського фестивалю; нагороджений медаллю імені Тетяни Яблонської
– вищої галузевої нагороди Національної спілки художників України, а за
педагогічну працю – Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.
Персональна виставка Мирослава Радиша з промовистою назвоюепіґрафом із Шевченкових рядків “…Врага не буде супостата, а буде син і буде
мати…” в Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини,
присвячена 55-річчю автора, що налічувала понад сотню творів, ознайомила
з вагомим творчим доробком.
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Чільне місце в експозиції виставки відведено тематичним тарелям за творами
Тараса Шевченка: “За байраком байрак” (2009), “Врага не буде супостата…”
(2013), “Т.Шевченко. Тарасова ніч” (2015), “Садок вишневий…”(2015),
“Т.Шевченко. Сон” (2016), “І день іде, і ніч іде…” (2016), “Реве та стогне
Дніпр…” (2016). Це переважно нові роботи, що виконані в техніці різьблення,
інкрустації бісером, жирування металом, інтарсії шкарлупою писанок, а також
з використанням накладних металевих пластин. Для вирішення творчого
задуму автор знаходить вдалі композиційні прийоми та засоби виразності
кожного тареля. Деякі з них Мирослав виконав за творами батька – Богдана
Радиша-Маринюка, відомого письменника й активного громадського діяча.
Заслуговують уваги ориґінальні різьблені підсвічники-трійці “Нова
радість настала” (2012), “Різдвяний” (2012), “Весна” (2011), п`ятисвічник
(2015, інкрустація перламутром, жирування металом), свічник-трійця “Святий
Юрій” (2005, з ажурним випилюванням), скринька “Собор” (2015), скринькаскарбничка (2016). Зауважимо, що твори на сакральну тематику посідають
вагоме місце впродовж багатолітньої творчої праці Мирослава Радиша.
Спонукають до роздумів і плекання християнських чеснот стації “Хресної
дороги” (пласти з барельєфною різьбою, над якими автор працює впродовж
2007-2017 років), процесійні хрести і патериці, хрести-розп`яття на підставках
(дерево, столярні роботи, різьблення, метал, 2016-2017), різьблені тарелі
“Голгофа” (2008), “Христос Воскрес” (2015) й настінні хрести. Цілісними
об’ємно-просторовими композиціями є кіоти, виконані на замовлення.
Мирослав Радиш часто звертається до виконання різьблених мисників і
підставок для писанок – “писанників”, як їх іменує автор.
У цілому творчі роботи Мирослава Радиша вирізняються сміливістю
художніх задумів і характерних прийомів декорування, новаторським підходом
до вирішення об’ємно-просторових композицій, розробкою конструкцій форм
і композицій творів виставкового характеру та вжитково-функціональних
виробів.
У чотирьох виставкових залах Національного музею народного мистецтва
Гуцульщини та Покуття ім. Й.Кобринського, у Коломиї, митець представив
понад 180 творів художнього дерева. В одному залі можна було простежити
процес створення мистецьких виробів, починаючи від заготовки матеріалу,
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попередніх ескізів і точних розрахунків у композиціях на папері й до
остаточного вирішення твору в матеріалі. Знаючи фізичні й естетичні якості
різних порід деревини, М.Радиш уміло застосовує це на практиці. Працює
майстер із різним матеріалом (груша, горіх, магонь, явір, черешня, дуб), а
також у багатьох роботах застосовує поєднання кількох порід. Так, накладні
чи інкрустовані мотиви “зернятка”, “пшенички”, “колоски” з деревини явора,
контрастуючи з основним полем із деревини груші, вносять певні акценти в
композиційне вирішення, підсилюючи їхню статичність чи динамічність.
Виставка в Коломиї засвідчила зрілість непересічного таланту художникамайстра Мирослава Радиша, творчість якого заслуговує більш ґрунтовного
вивчення та популяризації, окрім виданих до цього часу альбому (2007) та
комплекту листівок із репродукціями його робіт (2012). Нове видання, не
претендуючи на вичерпність, значно доповнить відомості про сучасного
косівського митця, ознайомить із творами різних періодів, зокрема
найновішими, представивши певну частку їх у світлинах. Розмаїттям творчих
спрямувань у художньому дереві, власними мистецькими творами М.Радиш
уособлює національну ідентичність.
Твори майстра зберігаються в музеях та приватних колекціях поціновувачів
в Україні, Німеччині, Канаді та США.
Безперечно, що Мирослав Богданович Радиш належить до плеяди
талановитих художників-майстрів сьогодення, які роблять неоціненний внесок
у збереження традиційного народного мистецтва у ХХІ столітті та пропаґують
його далеко за межами України.
Валентина Молинь,
кандидат мистецтвознавства, доцент Косівського інституту
ПДМ ЛНАМ, член Національної спілки художників України.
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Таріль “...врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати...” Т.Шевченко
Дерево груші, точіння, різьблення, аплікація писанковою шкарлупою, D-49см, 2013р

9

Мирослав Радиш • художнє дерево
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Таріль “І день іде, і ніч іде...” Т.Шевченко

Дерево горіха, точіння, різьблення, інкрустація деревом, металом, перламутром, D-36см, 2016р

Таріль “Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється” Т.Шевченко
Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація, D-46см, 2014р
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Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “За байраком байрак...” Т.Шевченко
Дерево горіха, точіння, різьблення, D-35см, 2009р
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Таріль “Садок вишневий коло хати...” Т.Шевченко
Дерево груші, точіння, різьблення, D-34см, 2013р
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Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “...Веселися любий кате! Проклятий! Проклятий...” Т.Шевченко
Дерево горіха, точіння, різьблення, D-47см, 2016р
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Таріль “Реве та стогне Дніпр широкий...” Т.Шевченко

Дерево горіха, точіння, різьблення, інкрустація металом, D-38см, 2016р

15

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Ім'я моєї матері – Калина” Б.Радиш-Маринюк

Дерево горіха, точіння, різьблення, аплікація писанковою шкарлупою, D-52см, 2014р

16

Таріль “Їх було четверо, їх було багато...” Б.Радиш-Маринюк
Пам'яті Степана Радиша – “Сизого”
Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація, D-35см, 2016р

17

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Різдвяна пава...” Б.Радиш-Маринюк

Дерево горіха, точіння, різьблення, інкрустація, D-35см, 2009р

18

Таріль “Летять Великодні над церквою дзвони” Б.Радиш-Маринюк
Дерево груші, точіння, різьблення, D-52см, 2011р

19

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “До Косова на ярмарок” Б.Радиш-Маринюк

Дерево горіха, точіння, різьблення, інкрустація, D-36см, 2009р

20

Таріль “Добре слово - соловейко, а недобре - ворон” Б.Радиш-Маринюк
Дерево явора, горіха, точіння, різьблення, інкрустація, D-37см, 2009р

21

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Там летять небеса, коли грають вітри” Б.Радиш-Маринюк
Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація, D-52см, 2014р

22

Таріль “Рідні гори мої, рідні звори мої” Б.Радиш-Маринюк
Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація, D-35см, 2014р

23

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Буря сонце небом котить” Б.Радиш-Маринюк
Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація, D-36см, 2017р

24

Таріль “А весна, як весна...” Б.Радиш-Маринюк
Дерево явора, точіння, різьблення, D-35см, 2017р

25

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Нашого цвіту - по всьому світу”

Дерево явора, точіння, різьблення, інкрустація, D-46см, 2011р

26

Таріль “Пам'яті жертв Голодомору”

Дерево груші, точіння, різьблення, D-52см, 2006р

27

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Козак Мамай”

Дерево горіха, точіння, випилювання, різьблення, D-36см, 2009р

28

Дерево груші, точіння, різьблення, аплікація,
D-27см, 2017р

Таріль “Відкрив кору, аж там горить зоря”
Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація,
D-23см, 2005р

Дерево черешні, точіння, різьблення,
інкрустація, D-32см, 2017р

Таріль “Чую клич полонин”

Дерево груші, точіння, різьблення,
D-23см, 2005р

29

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Святкова”

Дерево груші, точіння, інкрустація, D-47см, 1981р

30

Таріль “В єдності сила”

Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація, D-56см, 2007р

31

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль орнаментальна

Дерево горіха, точіння, різьблення, інкрустація, D-38см, 2017р

32

Таріль “Голгота”

Дерево груші, точіння, тонування, різьблення, D-36см, 2008р

33

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Великодня”

Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація, D-46см, 2008р

34

Таріль “Христос Воскрес”

Дерево явора, точіння, різьблення, тонування, D-34см, 2015р

35

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Сорочку мати вишила мені”

Дерево груші, столярні роботи, точіння, різьблення, 40×40см, 2009р

36

Таріль “Молитва за Україну”

Дерево явора, точіння, тонування, різьблення,
D-36см, 2015р

Таріль “В шаленому вирі”

Таріль “Христос Воскрес - воскресне Україна”
Дерево груші, точіння, різьблення,
D-36см, 2004р

Таріль “Потєтко”

Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація, D-31см, D-29см, 2009р

37

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Світлій пам’яті О.Саєнка”

Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація, D-49см, 2012р

38

Тарелі орнаментальні

Дерево явора, точіння, різьблення, D-22см, 2000р

39

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль “Зтамтогобоку”

Дерево горіха, точіння, різьблення, D-42см, 2014р

40

Таріль орнаментальна

Дерево явора, точіння, різьблення, D-40см, 2017р

41

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль орнаментальна

Дерево явора, точіння, різьблення, D-40см, 2018р

42

Таріль орнаментальна

Дерево груші, явора, точіння, різьблення, D-50см, 2017р

43

Мирослав Радиш • художнє дерево

Таріль орнаментальна

Дерево явора, точіння, різьблення, D-40см, 2017р

44

Таріль “Ми ідем у Вифлеєм”

Дерево горіха, точіння, різьблення, інкрустація,
D-32см, 2010р

Таріль “Єрусалим. Весна 2002”

Дерево горіха, точіння, різьблення, D-36см, 2011р

Таріль “Той що дивиться обома”

Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація,
D-28см, 2015р

Таріль “Той що відділяє зерно від полови”
Дерево груші, точіння, різьблення, D-30см, 2015р
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Мирослав Радиш • художнє дерево
46

Таріль “Вони мали в серці те, що не згорає”

Дерево груші, точіння, різьблення, інкрустація, D-32см, 2015р

Таріль “Два птахи з райського саду”

Дерево груші, точіння, різьблення, D-30см, 2004р

Таріль декоративна

Дерево груші, точіння, різьблення,
інкрустація, D-32см, 2015р

Таріль декоративна

Дерево горіха, точіння, різьблення, D-22см, 2011р

Таріль декоративна

Дерево груші, точіння, різьблення,
інкрустація, D-30см, 2009р
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Мирослав Радиш • художнє дерево

Баклага

Дерево груші, горіха, точіння, гнуття, випилювання, різьблення, інкрустація, 40×25,5×10см, 2010р

48

Баклага

Дерево груші, точіння, профілювання, столярні роботи, різьблення, 40×22×12см, 2007р

49

Мирослав Радиш • художнє дерево

Баклага

Дерево груші, горіха, точіння, випилювання, різьблення, інкрустація, 37×26×9см, 2004р

50

Баклага

Дерево груші, горіха, точіння, різьблення, 30×19×9см, 2016uр

51

Мирослав Радиш • художнє дерево

Баклага

Дерево груші, точіння, випилювання, різьблення, інкрустація, 32×18×11см, 2010р

52

Альбом “Різдво”

Дерево груші, столярні роботи, точіння, різьблення, інкрустація, 34×24×5см, 2010р

53

Мирослав Радиш • художнє дерево

Книга-адрес

Дерево груші, столярні роботи, точіння, різьблення, інкрустація, 36×26×4см, 2011р
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Книга-адрес

Дерево груші, столярні роботи, точіння, різьблення, інкрустація, 44×32×5см, 2010р

55

Мирослав Радиш • художнє дерево

Скринька “Собор”

Дерево груші, столярні роботи, різьблення, 39×29×10см, 2016р

56

Пасківник

Дерево горіха, столярні роботи, різьблення, інкрустація бісером, 18×38×25см, 2016р

57

Мирослав Радиш • художнє дерево

Церковна скарбничка

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, 19×29×16см, 2010р

58

Скринька

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, тонування, 12×30×17см, 2017р

59

Мирослав Радиш • художнє дерево

Скриньки

Дерево груші, столярні роботи, різьблення, 10×18×12см, 2012р

60

Скринька “Присвята Марії Приймаченко”

Дерево груші, столярні роботи, різьблення, інкрустація, 22×26×26см, 2010р

61

Мирослав Радиш • художнє дерево

Скринька - касетниця

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, інкрустація, 25×35×21см, 2008р

62

Скринька

Дерево груші, столярна робота, різьблення,
інкрустація, жирування, 9×9×5см, 2015р

Скриньки

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, інкрустація, 10×10×9см, 2015р

63

Мирослав Радиш • художнє дерево

Скриньки

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, інкрустація, 8×17×17см, 2016р

64

Пласт “Ілюзія змін”

Пласт “Косиці – солодашці”

Дерево липи, дуба, столярні роботи, різьблення,
45×33см, 2014р

Дерево явора, ясеня, столярні роботи, різьблення,
69×33см, 2013р
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66

Мирослав Радиш • художнє дерево

Мисник

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, 39×188×13см, 2000р

67

Мисник

Мирослав Радиш • художнє дерево

Дерево горіха, столярні роботи, різьблення, 43×120×12см, 2017р

Мисник

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, жирування металом, 40×135×10см, 2012р

68

Мисник

Дерево вільхи, столярні роботи, випалювання, 28×160×10см, 2016р

Мисник

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, інкрустація, 43×120×12см, 2013р
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70

Мирослав Радиш • художнє дерево

Мисник

Дерево горіха, столярні роботи, різьблення, 43×190×12см, 2017р

71

72

Мирослав Радиш • художнє дерево

Мисник

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, 40×170×12см, 2009р

73

Підставка для писанок

Мирослав Радиш • художнє дерево

Дерево ілема, точіння, різьблення,
18,5×18×5см, 2004р

74

Підставка для писанок

Дерево горіха, явора, точіння, різьблення,
52×24×10см, 2003р

Поличка для писанок

Дерево вільхи, столярні роботи,
50×35×7см, 2013р

Підставка для писанок

Дерево черешні, точіння, різьблення, 14×25×4см, 2000р

Поличка для писанок

Дерево вишні, столярні роботи, профілювання, інкрустація перламутром, різьблення, 21×65×10, 2017р

75

Мирослав Радиш • художнє дерево

Поличка для писанок

Дерево груші, столярні роботи, різьблення, інкрустація, 56×42×6см, 2013р

76

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, аплікація писанковою шкарлупою, 25×68×7см, 2012р

Дерево горіха, столярні роботи, різьблення, 25×68×7см, 2014р

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, 25×68×7см, 2016р

Полички для писанок

77

Мирослав Радиш • художнє дерево

Дерево бука, столярні роботи, різьблення, 28×42×7см, 2000р

78

Дерево ілема, явора, столярні роботи, точіння, різьблення, 30×52×7см, 2000р

Полички для писанок

Поличка для писанок

Дерево груші, столярні роботи, різьблення, 40×40×10см, 2017р

Скринька для писанок

Дерево явора, столярні роботи, різьблення, 24×24×13см, 2015р
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Myroslav Bohdanovych Radysh is a member of the National
Union of Artists of Ukraine, a contemporary Kosiv artist – a
master of artistic woodware famous for innovative approaches
in Hutsul carving. He is an experienced tutor, a teacher trainer,
the head of the department of artistic wood of Kosiv College of
Applied and Decorative Art of Lviv National Academy of Arts.
Myroslav Radysh was born on 5 May, 1962 in the town of
Kosiv. He studied at the department of artistic wood at Kosiv
College of folk crafts named after V. Kasiian (1977–1981),
graduated from Vasyl Stefanyk State Pedagogical Institute (1984–
1989) in Ivano-Frankivsk, the department of art and graphics.
Myroslav Radysh is the winner of the regional Yurii
Shkribliak Prize (1999). In 2008 Myroslav Radysh was awarded
with Kateryna Bilokur Prize for his prominent works of traditional folk art.
He is a participant of numerous competitions, festivals and master classes in
Ukraine, Belarus, Poland and Germany. The creative works were shown at the
artistic exhibitions in Kyiv, Lviv, Chernivtsi, Sniatyn, Yaremche.
His solo exhibitions took place at Pysanka (Easter egg) Museum in Kolomyia
(2008), the hall of regional organization of the NUA (National Union of Artists of
Ukraine) (2012), Kosiv Institute of Applied and Decorative Art of Lviv National
Academy of Arts (2016), Kosiv Museum of Folk Art and Life of Hutsulshchyna
(2017), the National Museum of Hutsulshchyna and Pokuttia Folk Art named after
Y. Kobrynskyi in Kolomyia (2017).
In 2017 he was a delegate at the 7th congress of the National Union of Artists
of Ukraine in Kyiv, he was awarded with Tetiana Yablonska medal – a high award
in the art field of the National Union of Artists of Ukraine, and for his pedagogical
work – with the certificate of Honour by the Ministry of Education and Science of
Ukraine.
Myroslav Radysh belongs to the group of talented artists-masters of today, who
make an invaluable contribution to the preservation of traditional folk art in the 21st
century and popularize it far beyond the boundaries of Ukraine.
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Світлини з різних заходів

Захист дипломної роботи. Косів 1981

Колективна виставка в Українському Домі. Київ. 1996

Колективна виставка у Музеї
етнграфії та художнього промислу у
Львові. 1997

Міжнародний фестиваль у Вітебську. 1998

Вручення Премії імені Катерини Білокур.
Національна спілка художників України. Київ. 2008.
Всеукраїнський конкурс "Зрима пісня". Одеса. 2014
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Персональна виставка в Косівській РОНСХУ. 2012

Персональна виставка в Косівському інституті. 2016

Персональна виставка в Косівській РОНСХУ. 2012

Персональна виставка в Косівському музеї НМПГ. 2017
Міжнародний мистецький
проект в Німеччині. 2017

Персональна виставка у музеї писанкового розпису в Коломиї. 2008

Персональна виставка в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та
Покуття ім. Й.Кобринського в Коломиї. 2017
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Галич. 2013

Заняття з профмайстерності у КІПДМ. 2014

Фестиваль "Лемківська ватра". 2012

Семінар в Національному музеї народного мистецтва
Гуцульщини та Покуття ім. Й.Кобринського в Коломиї. 2017

Конкурс "Кращий за професією" КІПДМ ЛНАМ. 2015

Колектив спілчан Косівської регіональної організації НСХУ. 2010

Всеукраїнський семінар "Зрима пісня". Одеса. 2016

Богдан Ілліч та
Мирослав Богданович
Радиші. 2012

Конкурс "Кращий за професією" Вижниця. 2016

Викладачі відділу художнього дерева. Косів. 2000

Козацькі забави. КІПДМ. 2013
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Цитовані рядки про творчість Майстра
“Мирославові роботи, обвіяні гуцульським вітром, водночас є абсолютно сучасними.
Мирослав, що є похвальним, не зрадивши традиції, виробив свій притаманний лише
йому стиль художнього образу творів, його роботи не сплутати з роботами гуцульських
різьбярів, яких вродило в нашому краю так рясно. Іноді вироби Мирослава самі по собі
вже є декоративними і не потребують оздоби. Не гублячи первозданності поширених
елементів різьблення, майстер знаходить у них місце для штриха, нюансу, новизни,
інтерпретації, освіження мотиву, що надає твору делікатнішого, вишуканішого звучання.
Майже в усіх роботах обмежена кількість елементів орнаментування”.
Богдан Радиш-Маринюк, член Національної спілки письменників України
“Знайомство з творами Мирослава Радиша зародило оптимізм щодо сучасного
гуцульського мистецтва. Дивно! Прості за формою його тарелі, ручні хрести, свічники
не тільки гарно декоровані, але й випромінюють тривале емоційне враження! У цих
роботах згущуються образи народних знань, акумулюється все бачене, знайоме й таке
рідне… Та Мирослав виробив свій неповторний почерк, що виявляється у вишуканих
елементах орнаменту, у складних з’єднаннях конструкцій, у доповненнях точених
елементів, у багатотональності деревини. Особливо привабливими є невимушені вільні
лінії різьби – це так нагадує давні зразки гуцульських майстрів. На початку третього
тисячоліття художник із Косова Мирослав Радиш творить речі зі згустком гуцульської
енергії. Його підставка для писанок чи таріль здатні в кожній оселі творити національний
дух”.
Богдана Книш, кандидат мистецтвознавства, доцент КІПДМ ЛНАМ
“Формування авторського почерку Мирослава Радиша відбувалося поступово,
немовби за зразком неквапливих технологічних узвичаєнь старих майстрів, коли якість
і слава створених речей покликані пережити їхніх творців.
…Вибір автора у глибину пізнання традицій насамперед керується теплою
енергетикою різьбленого взору, його обереговою функцією. М.Радиш іде до витоків
дерев’яної скульптури й гуцульського геометричного орнаменту, пізнає його семантику
і трансформації, що відбулися у ХХ ст. Тому форми його баклаг, хрестів, свічників,
тарелей та їхня орнаментація не сухо раціональні, а композиційно ясні, не мертво
структуровані, а образно виразні. До оптимального художнього образу автора “ведуть”
самі породи дерева, його природно неповторна структура, фактура, колір”.
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“Виставка Мирослава Радиша є свідченням неперервності народного мистецтва.
Автор представлених робіт, живучи на землі, яка завжди так щедро народжувала
митців, увібрав генетичні коди нашої національної пам’яті. Ми тішимося з того, що, не
дивлячись на глобалізаційні та урбаністичні процеси, які досягають вже вершин наших
гір, ми зберегли національне мистецтво, не знівелювали наших традицій та автентики”.
Ярослава Ткачук, заслужений працівник культури України, генеральний директор
Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й.Кобринського
в Коломиї
“Мирослав Радиш у своїх творчих роботах зберігає сакральну тематику, вдало
поєднує традиції з новими цікавими формами й орнаментами. Досить професійно
підходить митець до поєднання різних порід дерев. Багато майстрів використовують
один матеріал, а тут ми бачимо грушу, явір, сливу – і народжується унікальна мистецька,
цікава та оригінальна дизайнерська річ”.
Олег Слободян, кандидат мистецтвознавства, доцент КІПДМ ЛНАМ
“Мирослав Радиш ставить перед собою високу планку – творить у царині духовної
тематики, яка не кожному під силу. Тішуся його досягненнями, поступом і зростанням.
Кожна виставка М.Радиша усіх нас, його колег, духовно збагачує і наснажує”.
Степан Бзунько, заслужений художник України, доцент КІПДМ ЛНАМ
“Мирослав Радиш дуже цікаво працює в художній обробці дерева. У його творчості
присутня світла лінія, багато християнської символіки. Поряд із представленими автором
традиційними речами бачимо нові творчі пошуки, які все одно своїм корінням сягають
народного мистецтва. У творах митця багато несподіваних і цікавих колористичних
нюансів. Дерево, виявляється, надзвичайно багате на кольори і відтінки”.
Катерина Каркадим, заслужений діяч мистецтв України, завідувач відділу
художньої обробки дерева Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та
Покуття ім. Й.Кобринського в Коломиї
“Мирослав Радиш – особистість неординарна. Гуцульська різьба погано піддається
новаціям, особливо радикальним, але Мирославові вдалося відчути ту межу, ту грань, не
переходячи яку йому вдається сказати нове слово у гуцульській різьбі”.
Юрій Джуранюк, завідувач сектору обліку фондів Косівського музею народного
мистецтва та побуту Гуцульщини
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