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На изложби „У сусрет вјетру“ представљени су радови умјет-
нице из Санкт-Петербурга Марије А. Корољове – професора, 
члана Удружења дизајнера Русије,  Међународног удружења 
умјетника УНЕСКО, Међународне асоцијације умјетника и ли-
ковних критичара „Текстил - дизајн“, учеснице више од 80 излож-
би у Русији и иностранству.

Поставка се састоји из два дијела – умјетнички текстил и ра-
дови на папиру.

Волуметријско – просторна композиција „Једра наде“ садр-
жи  14 комада платна – једара и 8 паноа изведених у комбинова-
ној техници сликања на природној свили. У тим радовима јако 
се изражава сложен унутрашњи свијет умјетнице, која својим 
стваралаштвом даје могућност гледаоцу да нађе своје „Једро 
наде“, које је у сваком од нас. То је љубав и страст, самоћа и ћу-
тање, ћарлијање вјетра, слани укус морских капи, прозрачни 
дах планинског ваздуха.

Ови радови могу да послуже како за уређење ентеријера, 
тако и  као аксесоари за женску гардеробу (ешарпе, мараме 
итд.)

Серија радова на папиру „Хербаријум“ показује други вид 
стваралаштва М. А. Корољове, која изненађује својом свјежи-
ном, непредвидљивошћу и високим професионализмом аутора. 
Свако изложено дјело је мали стих ухваћеног тренутка  сушти-
не природе, у коме ми видимо танано запажање и љубав према 
свијету који нас окружује.

Умјетница влада материјалима, не боји се да експерименти-
ше, одабирајући свој свијет, који она налази у цвијећу, биљкама 
и пејсажима.

Цијела изложба је посвећена Црној Гори, земљи коју је она 
завољела и упознала и која не престаје да изнанађује својом 
топлином, љепотом и богатством свега што нас окружује на сва-
ком кораку.

Радови аутора наћи ће одјек у сваком срцу и помоћи ће да 
се боље разумије и упозна овај прекрасни крај и његово богатс-
тво, богатство и љепота природе и ДУШЕ, који су се овдје слили 
у једно.

„У сусрет вјетру“ – назив изложбе није случајан. М. А. 
Корољова својим стваралаштвом хита у сусрет својим сновима, 
не бојећи се никаквих тешкоћа, које се срећу на путу код сва-
кога.

Уживајте у животу, волите један другога, поштујте Сав свијет 
који вас окружује! То је порука изложбе и стваралаштва умјет-
нице.

Олга Никитина    

На выставке „Навстречу ветру“ представлены работы худож-
ницы из Санкт-Петербурга Королёвой М. А. - префессора, члена 
Союза Дизайнеров России, Международного Союза художни-
ков ЮНЕСКО, Международной ассоциации художников и искус-
ствоведов „Текстиль - дизайн“, участницы более 80 Российских и 
зарубежных выставок.

Экспозиция состоит из двух частей – художественный текс-
тиль и графика.

Объёмно - пространственная композиция „Паруса надежды“ 
включает в себя 14 полотнищ - парусов и 8 текстильных панно, 
выполненных в смешанной технике росписи по натуральному 
шёлку. В этих работах ярко выражается сложный внутренний 
мир художницы, которая своим творчеством даёт возможность 
зрителю найти свой „Парус надежды“, который есть у каждого из 
нас. Это – любовь и страсть, одиночество и безмолвие, дунове-
ние ветра, солёный вкус морских брызг, прозрачное дыхание 
горного воздуха.

Эти работы могут быть использовать как для оформления 
интерьеров, так и как аксессуары для гардероба женщин (па-
лантины, шали и т.д.).

Серия графических листов „Гербарий” показывает другую 
грань творчества М. А. Королёвой, которая удивляет своей све-
жестью, непредсказуемостью и высоким профессионализмом 
автора. Каждый представленный лист - это маленькое эссе уви-
денного мгновения в состоянии природы, в котором мы видим 
тонкое восприятие и любовь к окружающему миру.

Художница владеет материалами, не боится эксперементи-
ровать, отображая свой мир, который она видит в цветах, расте-
ниях и пейзажах.

Вся выставка посвящена Черногории, стране, которую она 
полюбила и узнала и которая не перестает удивлять своей теп-
лотой, красотой и богатством всего того, что нас окружает на 
каждом шагу.

Работы автора найдут отклик в каждом сердце и помогут 
лучше понять и познать этот прекрасный край и его богатство, 
богатство и красоту природы и ДУШИ, которые здесь слились 
воедино.

„Навстречу ветру” - название выставки не случайно. М. А. 
Королёва своим творчеством призывает стремиться навстречу 
своим мечтам, не боясь никаких трудностей, которые встреча-
ются на пути у каждого.

Наслаждайтесь жизнью, любите друг друга, цените окружа-
ющий Вас мир! Это призыв выставки и творчества художницы.

Ольга Никитина
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МАРИЯ А. КОРОЛЁВА

Закончила Ленинградское Высшее 
художественно-промышленное 
училище им. В.И. Мухиной в 1979 г. 
по специальности художественный 
текстиль. Член Союза Дизайнеров 
России, Международного Союза 
художников ЮНЕСКО, вице – президент 
международной ассоциации 
художников и искусствоведов 
„Текстиль – дизайн“. Участник более 80 
Российских и зарубежных выставок. 
Профессор, с 1997 – 2006 г., заведовала 
кафедрой Художественного текстиля 
Санкт – Петербургской художественно 
– промышленной Академии.
Произведения представлены в галереях 
и частных собраниях России, США, 
Англии, Германии, Дании, Швеции, 
Финляндии, Канады, Черногории.

Завршила је 1979. г. Лењинградску 
Високу умјетничко-индустријску школу 
„В. И. Мухинов“, смјер умјетнички 
текстил. Члан је Удружења дизајнера 
Русије, Међународног удружења 
умјетника УНЕСКО, потпредсједник 
Међународне асоцијације умјетника и 
ликовних критичара „Текстил – дизајн“. 
Учесница је више од 80 изложби у 
Русији и иностранству. Професор, 
од 1997 – 2006. г. шеф катедре за  
Умјетнички текстил на умјетничко 
– индустријској Академији у Санкт-
Петербургу.
Радови су јој излагани у галеријама и 
приватним збиркама у Русији, САД-у, 
Енглеској, Њемачкој, Данској, Шведској, 
Финској, Канади и Црној Гори.
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