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На изложби руског умјетника из Санкт-Петербурга, 
професора, члана Удружења умјетника Русије, 
Међународног удружења умјетника УНЕСКО, 
Међународне асоцијације умјетника и ликовних 
критичара, учесника више од 140 изложби у Русији 
и иностранству, представљене су слике и цртежи 
које приказују стваралачки пут мајстора последњих 
година. То је пут сложених трагања, у којима се јасно 
изражава оригиналност аутора, који се не боји 
храбрих експеримената, сложених композиционих и 
колористичких рјешења.

О.А. Петренко у сваком од својих радова, налази 
оштро, необично рјешење за, на први поглед нам 
се чини, обичне и једноставне теме и ситуације 
(„Недовршен разговор“, „Купачи“, „Мелодија“ и други). 
Смjело експериментишући са ликовним техникама, 
умјетник налази свој, оригинални начин. Његове 
живописне слике, као мини-витражи, сложено су 
испреплетани прецизним линеарним орнаментом, 
на први поглед чисто декоративним, а у суштини 
са великим филозофским подтекстом, које сваки 
гледалац може да чита и тумачи на свој начин.

Серија етида, остваарена у техници акварела, још 
je једна црта стваралаштва сликара и графичара. 
Виртуозно владајући кичицом, дубоко осјећајући 
љепоту свијета која га окружује, као у лету, у једном 
даху, умјетник хвата  суштину природе,  које поражава 
тачношћу сагледаног у пејзажу Црне Горе. Пејзажи 
О.А. Петренка су лагани и лирични,  прожети љубављу 
према том крају, коме је он посветио не једно своје 
дјело.

Пред нама су радови високо професионални, 
чији аутор, романтик у души, даје цијелог себе 
стваралаштву и умјетности.

Марија Королева 

На выставке художника из России, г. Санкт-Петербурга, 
профессора, члена Союза Художников России, 
Международного Союза художников ЮНЕСКО, 
Международной Ассоциации художников и 
искусствоведов, участника более 140 Российских и 
зарубежных выставок, представлены работы живописи 
и графики, отражающие творческий путь мастера 
за последние годы. Это путь сложных поисков, в 
которых явно выражается самобытность автора, 
который не боится смелых экспериментов, сложных 
композиционных  и колористических решений.

О.А. Петренко в каждой из своих работ находит острое, 
неординарное решение, на первый взгляд кажущимися 
привычных и простых тем и ситуаций („Неоконченный 
разговор“, „Купальщицы“, „Мелодия“ и другие). Смело 
экспериментируя с графическими техниками, художник 
находит свой, самобытный приём. Его красочные листы, 
словно мини-витражи, сложно заплетённые чётким 
линейным орнаментом, чисто декоративные на первый 
взгляд, имеют большой философский подтекст, который 
каждый зритель может прочитать и расшифровать по-
своему.

Серия этюдов, выполненная в технике акварели, 
ещё один штрих творчества живописца и графика. 
Виртуозно владея кистью, остро ощущая красоту 
окружающего мира, словно на лету, на одном дыхании 
художник ловит состояние природы, которое поражает 
точностью увиденного им в пейзажах  Черногории. 
Пейзажи О.А. Петренко легки и лиричны, они пронизаны 
любовью к этому краю, которому он посвятит ещё не 
одно своё произведение.

Перед нами представлены работы высоко 
профессиональные, автор которых романтик в душе, 
отдаёт всего себя творчеству и искусству.

Мария Королева
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ОЛЕГ А. ПЕТРЕНКО

Родился в 1952. г. на Украине в 
городе Никополь. В 1972 г. закончил 
Днепропетровское государственное 
художественое училище и в 
1980 г. Ленинградское Высшее 
художественно-промышленное 
училище им. В.И. Мухиной. Член 
Союза Художников России, 
Международного Союза художников 
ЮНЕСКО, Международной Ассоциации 
художников и искусствоведов. 
Участник более 140 Российских и 
зарубежных выставок. Имеет 14 
персональных выставок. Профессор, 
декан факультета Декоративно-
прикладного искусства Санкт-
Петербургской Государственной 
художественно-промышленной 
Академии.
Произведения представлены в музеях 
России, галереях и частных собраниях 
Англии, Германии, Израиля, Канады, 
Польши, России, США, Финляндии, 
Франции, Черногории, Чехии, 
Швейцарии.

Родио се 1952. г. у Никопољу 
у Украјини. 1972. г. завршио је 
Дњепропетровску државну умјетничку 
школу, 1980. г. Лењинградску Високу 
умјетничко-индустријску школу «В.И. 
Мухинов». Члан је Удружења умјетника 
Русије, Међународног удружења 
умјетника УНЕСКО, Међународне 
асоцијације умјетника и ликовних 
критичара. Учесник више од 140 
изложби у Русији и иностранству. 
Имао је 14 самосталних изложби. 
Професор, декан Факултета за дизајн 
и примијењену умјетност Државне 
умјетничко-индустријске Академије у 
Санкт – Петербургу.
Радови су му излагани у музејима 
Русије, галеријама и приватним 
збиркама у В. Британији, Њемачкој, 
Израелу, Канади, Пољској, САД-у, 
Финској, Француској, Црној Гори, 
Чешкој, Швајцарској.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ

1992, Москва, Спољно – политичка асоцијација
1995, Санкт-Петербург, Енглески клуб
1996, С-П, Галерија Академије умјетности
1996, Пољска, Белосток, Центар за културу
1996, Пољска, Варшава, „Галерија Катарина 
Напирковскаја“
1996, С-П, Галерија „Невски 20“
1996, Немачка, Минхен, Галерија „Frames and more“
1998, С-П, Клуб новинара
1998, С-П, Политехнички универзитет
2001, Швајцарска, Матран, Центар за културу, 
Галерија „Hugo“
2002, С-П, Академија ратне морнарице
2002, Швајцарска, Матран, Центар за културу, 
Галерија „Hugo“
2002, С-П, Државна умјетничко-индустријска 
Академија
2007, Црна Гора, Херцег – Нови, Галерија „Јосип-Бепо 
Бенковић“

ОСНОВНЫЕ ВЫСТАВКИ
ГЛАВНЕ ИЗЛОЖБЕ

1978 - 2006, Лењинград, Санкт – Петербург
1993 – 2004, Санкт – Петербург, Секција умјетника 
– монументалиста, Удружења умјетника Русије „Зид“
1994, Санкт – Петербург, јубиларна – „50 година од 
скидања блокаде Лењинграда“
1995, С-П, јубиларна – Ретроспектива Совјетске 
умјетности
1996, Немачка, Минхен, „Галерија 1“
1996, Енглеска, Честер, Међународни музички фестивал
1998, С-П, јубиларна – „65 година од оснивања Удружења 
умјетника“
1998, С-П, Централна изложбена дворана „Мањеж“ 
– „Савремена умјетност Санкт -   Петербурга“
1999, Москва, „Мањеж“ – „Москва – Петербург“
1999, 2001, 2003, С-П, Међународни фестивал „Мастер 
– клас“
1999, Москва, „Мањеж“, Национална изложба савремене 
умјетности
1999, С-П, Државна умјетничко-индустријска Академија, 
међународна изложба – „Ma vie et mes reves“
2003, С-П, Међународна изложба „Париз – Санкт 
– Петербург“
2003, Француска, Париз, Лувр, Салон SNBA
2005, Француска, Париз, Лувр, Салон SNBA
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