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ОСВІТА 
 
2005-2006 
Курси академічного малювання в Національній академії образотворчого мистецтва та 
архітектури (НАОМА), м. Київ 
 
2002-2005 
Художнє відділення в дитячій школа мистецтв №4, м. Київ 
 
 

ЗАПЛАНОВАНІ ВИСТАВКИ 
 
2021 
Персональна виставка «Небо в хмарах», Книгарня «Сяйво книги», Київ 
Групова виставка «Художня майстерня», Будинок художника, Київ 
 

 

ЗМАГАННЯ ТА КОНКУРСИ 
 
2021 Всі Водні/Морські пейзажі від Contemporary Art Gallery Online (USA) (перейти в галерею) 

2021 Увійшла в шорт-ліст до Visual Art Open UK & International Emerging Artist Awards 

 

НАГОРОДИ 

2021 
Golden Time Talent, Великобританія 
2-ге місце в номінації Мистецтво (переглянути PDF) 
 

ПОВ’ЯЗАНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД 

http://www.annka.art/
mailto:annkaproject@gmail.com
https://annka.art/wp-content/uploads/2021/07/Golden_Time_Talent.pdf


 
2021 Full time художник 
2012-2020 Графічний дизайнер фрілансер 
2008-2020 Веб-дизайнер фрілансер 
 

БІОГРАФІЯ 
 
Анна народилась та живе в Києві, Україна. 
 
З дитинства Анна була переповнена любов'ю до мистецтва, і в 2002 році в її житті з'явилася 
художня школа. У 2005 році відвідувала курси академічного малювання в Академії 
образотворчого мистецтва та архітектури міста Києва (НАОМА). 
 
З 2008 по 2020 Анна працювала позаштатним веб- та графічним дизайнером. Цей 12-річний 
досвід навчив художницю відсувати звичні кордони та пробувати щось нове. 
 
Починаючи з 2021 року, Анна вирішила закінчити роботу з дизайном і повністю поринула в 
художнїй напрям. 
 
Цього ж року художниця посіла 2-ге місце в номінації «Живопис» від Golden Time Talent 
(Великобританія), потрапила у шорт-лист Visual Art Open UK & International Emerging Artist 
Awards та взяла участь у онлайн конкурсі Все Водні/Морські пейзажі від Contemporary Art 
Gallery Online (США) в категорії «Змішана медіа». 
 
У роботах Анни напів-реалістичний стиль змішується з абстрактним напрямком. Художниця 
часто використовує символіку елементів або кольору, щоб передати ідею своєї роботи. 
Анна любить використовувати тему Всесвіту, природи, сонця, неба та води у своїх арт 
роботах. 
 
Її картини вже знаходяться у приватних колекціях у США, Канаді, Великобританії, Португалії 
та Німеччині. 
 
Анна поєднує життя художниці з життям молодої матері і виховує любу доньку. 
 
 

ПРО АННУ 
 
Зараз Анна працює над філософською серією робіт «Небо в хмарах». 
 
Ця серія виконала у змішаній техніці. Це поєднання любові до скульптури з елементами 
традиційного живопису. Натхненна роздумами про сенс життя та чисту красу природи – 
неба, моря та сонячного світла. 
 
Серія «Небо в хмарах» — це також колекція спогадів про «Чайку Джонатана Лівінгстона» та 
особистий досвід, пошук і розуміння життя. 

https://annka.art/portfolio-category/cloud_sky/

