ОБҐРУНТУВАННЯ
особливого вкладу кандидата в розвиток міста
(або визнання його особливих заслуг)
Шкурко Анатолій Никифорович народився на Чернігівщині у мальовничому селі Смолин. Чудові краєвиди та пейзажі Деснянщини ще
змалечку надихнули його до творчого пошуку, вибору омріяної професії, яка
згодом стала справою всього життя.
Не оминула долю Шкурка А. Н. й Друга Світова війна. З 1943 року, як і
більшість його ровесників, він - на фронті... Буремні роки війни важким
відбитком закарбувались у свідомості талановитого юнака, проте саме вони
загартували й підштовхнули його до боротьби заради світлого майбутнього...
Художник-живописець за освітою, Анатолій Никифорович, після
закінчення у 1951 році Ленінградського інституту живопису, скульптури та
архітектури імені І. Рєпіна АМ СРСР, розпочав свій творчий трудовий шлях
викладачем живопису, рисунку та композиції у Ростовському художньому
училищі.
У 1953 році Шкурко А. Н. повертається на Батьківщину, де у повній мірі
розкривається його творчий потенціал. Працює художником у Чернігівському
обласному товаристві художників. З 1955 року бере активну участь у
республіканських, всесоюзних і міжнародних виставках, у тому числі
персональних. З 1968 року обіймає посаду головного художника Чернігівських
художньо-виробничих майстерень, обраний членом Національної Спілки
художників України та її представником у Чернігівській області.
За словами відомого чернігівського художника А. Мордовця, саме
повернення Анатолія Никифоровича до Чернігова стало вирішальним у долі
митця, а разом з тим, місто збагатилося ще одним талантом. Творчість
Шкурка А. Н. поповнила історію українського реалістичного мистецтва.
Художник створив понад тисячу полотен у жанрах історико-тематичної
картини, портрета, пейзажу, натюрморту, а також монументальних панно і
діорам.
Понад 50 живописних та графічних творів митця зберігаються у колекції
Чернігівського обласного художнього музею імені Г. Галагана, переважна
частка яких подарована особисто автором. Поміж них портрети видатних і
відомих земляків: О. Довженка, М. Коцюбинського, Ю. Коцюбинського,
М. Ткача, О. Брика, С. Лаєвського, В. Мурашка, І. Ральченко та інших. Серед
останніх, презентованих у 2013 році, унікальна колекція фронтових графічних
замальовок, створених художником ще у 1943-1945 роках.
Активно займаючись громадською та культурно-просвітницькою
діяльністю, як представник Чернігівської обласної організації Спілки
художників України, Шкурко А. Н. створив умови для розвитку та
функціонування місцевої школи живопису та всіляко підтримував талановиту
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молодь Чернігівського краю, був ініціатором будівництва та організації
діяльності Будинку творчості художників у Седневі, завдяки чому береги Снову
стали творчою майстернею для багатьох живописців України, брав активну
участь в оформленні Батуринського палацу (НІКЗ "Гетьманська столиця").
У 1992 році Шкурко А. Н. став лауреатом Чернігівської обласної премії
імені М. Коцюбинського, у 1994 році відзначений Почесною грамотою
Чернігівського облвиконкому, у 1996 році отримав Почесне звання
"Заслужений художник України", а у 2010 році - "Народний художник
України".
Упродовж всієї творчої діяльності Анатолій Никифорович був постійним
учасником всеукраїнських та міжнародних виставок, достойно презентуючи
чернігівську школу живопису не тільки у регіонах України, але й поза її
межами. Зокрема, брав активну участь у виставці з нагоди 20-ї річниці
Незалежності України (м. Київ), у виставці творів художників-ветеранів Другої
світової війни, присвяченої 70-річчю Перемоги над фашизмом "Встеляйте
квітами дороги, - бійцям, що мир несли в наш край..." (музей сучасного
мистецтва "Пласт-Арт", м. Чернігів). З ентузіазмом підтримав благодійний
аукціон-виставку "Художники - воїнам" під егідою Чернігівського осередку
Національної Спілки художників України, Чернігівської торгово-промислової
палати і громадської організації "Самооборона Чернігівщини", люб'язно
надавши для лотів свої роботи, аби спрямувати кошти на матеріально-технічне
оснащення земляків з 13-го, 41-го батальйонів та 1-ої танкової бригади, які
беруть участь в АТО на сході України.
Твори народного художника України Шкурка А. Н., створені на високому
професійно-художньому рівні, постійно експонуються в Національному банку
України в Чернігівській області, Чернігівській обласній науковій універсальній
бібліотеці імені В. Короленка, Чернігівській обласній бібліотеці для дітей імені
М. Островського, надаючи цим закладам позитивного іміджу.
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