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Liudmyla Davydenko urodziła się w 1965 r. w Biłgorodzie Dniestrowskim na Ukrainie.
1983 - 1986 Technikum Ceramiczne w Myrhorodzie.
1987 - 1991 Współpraca z fabryką porcelany w Kokczetawie.
1992 - 1998 Lwowska Narodowa Akademia Sztuki.
Uprawia malarstwo, rzeźbę i ceramikę.
W dorobku ma wiele wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych,
m.in.: w Galerii Sztuki Współczesnej w Kijowie, Ukraina; ART ZURICH, Szwajcaria; Art Paris, Francja;
RHY Art Fair Basel, Szwajcaria; Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny
Czworokąt, Przemyśl, Polska.
Otrzymała nagrody i wyróżnienia w dziedzinie malarstwa, rzeźby i ceramiki w tym: Nagroda Honoré
de Balzac „Lviv Alliance Francaise”; wyróżnienie I stopnia w projekcie artystycznym „Sztuka
abstrakcyjna - 2019” w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.
Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych na Ukrainie, w Polsce, Rosji, Niemczech, USA, Francji,
Hiszpanii i Szwajcarii.
Należy do Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Mieszka i pracuje we Lwowie.

*

Izolinie*
Temat / technika nie linijnych związków i splotów wraz z kolejnymi pracami nabiera nowych znaczeo.
Malarstwo na płótnach z serii „Izolinie” dotyka nowego, trzeciego wymiaru. Prace, które uprzednio
odzwierciedlały na płótnach „rozszerzanie”, „rozpowszechnianie”, „rozrastanie” (rhizome – z fr.
„kłącze”), od tej pory współpracują z „poziomowością” („iso” – ze stgr. „równy”). Płótna niczym
mapy wskaźników tektonicznych czy meteorologicznych wypełniają izolinie: izoplety, izobary,
izotermy…
Dla artystki proces jej twórczości stanowi stały ciąg „pytao i odpowiedzi”, gdzie każda linia jest
utrwaloną chwilą poszukiwania prawdy. Rozwarstwienie i wielopoziomowośd można uznad za jeszcze
jedną skalę pomiaru takiego stałego ruchu.

*Izolinia, lub równa linia (od stgr. ισος – „równy”) — umowny znak na mapie, rysunku, schemacie
czy grafice, który przedstawia linię łączącą każdy punkt o jednakowej wartości danej cechy.
Oleksandra Davydenko

„Namalować to, co „rzeczywiste” to trafić w pułapkę tego, co symboliczne, namnażając przy tym
znaczeo”.
Tyberiusz Silwaszi
Jej ażurowe wątki prowokują prefiksami typu „pra-”: pralasy, praryby, prakwiaty, praludzie…
Przywołują one mity o nieistniejących już światach driad i druidów, gdzie roślina była Bogiem.
Odciskają się na stronach reliktowej encyklopedii, pokryte skamieniałymi wspomnieniami o wymarłej
florze i faunie. A gdzieniegdzie przypominają one wytarty przez czas dagerotyp, kiedy obraz powstaje
już na granicy zanikania, ale w pozostałych plamach oko mimo wszystko zdąża wypatrzed utrwalony
moment rzeczywistości… W te ledwie wibrujące, przepełnione podrzędnie złożonymi rytmami
i migoczącym światłem kompozycji, gdzie przeszłośd odczuwa się jako równoległy wymiar czasowy,
można wpatrywad się godzinami, niczym w misternie utkany wschodni dywan, fantasmagorie
stworzone przez szron na szkle czy błyskotliwe secesyjne arabeski…
Ludmyle Davydenko udaje się przekonywująco utrwalid stan kruchej równowagi codziennej magii
życia, ten unikalny medytacyjny stan „pomiędzy”: ruchem i zamieraniem, rzeczywistością
i wyobrażeniem, aluzją i nazywaniem, nostalgią i zamiłowaniem, pomiędzy teraz i zawsze.
W skupieniu przekształca bezgraniczną wariantywnośd naszych ziemskich makro- i mikroświatów na
uniwersalne plastyczne wzory, kiedy odbiór dzieła staje się równoznaczny z jego współtworzeniem.
Natalka Kosmolinska (1964 - 2019)
krytyk, dziennikarka, krytyk sztuki, redaktorka portalu internetowego Zbruc.eu

*
„Izolinie” Ludmyły Dawydenko.
W koncepcji plastyki Ludmyły Dawydenko istnieje kilka pochodnych: medytacyjna,eksperymentalna
i kulturowo-antropologiczna, które w pewnym momencie osiągnęły zgodny punkt współdziałania,
napełniwszy biografię artystki wieloma cennymi twórczymi odkryciami. Wystawa „Izolinie” jest jedny
z etapów rozwoju autorskiej estetycznej doktryny.
Profesjonalne wykształcenie Ludmyła Dawydenko zdobyła w Technikum Ceramicznym
w Myrhorodzie (1983 – 1986) i Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki (1992 – 1998). Praca z gliną,
opanowanie podstawowych technologii garncarstwa ludowego a także wyrwarzania porcelany
(4 lata pracowała jako plastyk w Kokczetawskiej fabryce porcelany w Kazachstanie), zachęciły
artystkę do poznania ukrytych (metafizycznych) substancji kreowania obrazu. Ewolucja myślenia
Ludmyły Dawydenko rozwijała się od bezpośrednich impresji z natury do symbolizacji plastycznej
formy. Energia konstruowania nowej estetycznej rzeczywistości determinowała autorkę
w dystansowaniu się od jakichkolwiek zwiąków z pierwotnym źródłem inspitacji. Zmysłowe
opanowanie względnej metaforycznej przestrzeni osiągane było poprzez systemową pracę nad linią,

która wplatała się w złożoną strukturalnie „paletę”. W rozmaitych fakturalnych modyfikacjach
(dwuwymiarowej – w malarstwie i grafice i trójwymiarowej – w rzeźbie) kształtował się styl sztuki
Ludmyły Dawydenko, jakby we wspólnym „gnieździe / kłączu”.
Idea rhizomy (rhizome) odsłoniła się w poliwariantywności technicznych środków, które właśnie
ukształtowały unikatowy estetyczny program wystawy Ludmyły Dawydenko. Ten temat zainicjował
improwizatorskie bogactwo plastycznych dzieł artystki. Koordynując własną emocjonalnośd
z ładu kompozycji, autorka wybudowała własne „metaforyczne terytorium” dla życia plastycznej
formy, wywołując u widza ostre reakcje na złożone sploty uniwersalnego ducha
i immanencji.
Prof. Roman Jaciw
Prorektor do spraw naukowych
Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki
Tłumaczenie: Mariczka Hrehorijczuk
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