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– Моє життєве кредо - «auteur-acteur-realisateur», що 
означає - творець. Але далеко не одразу я усвідомив, що 
мій шлях – це творчість. Я народився у 1961р. в родині 
італійців в Люксембурзі. Відвідував Європейську школу. 
І спочатку отримав ступінь магістра як інженер-механік. 
Потім були роки пошуків і навчання у майстерні мого 
батька - скульптура і реставратора. Це кропітка робота, 
яка потребувала не тільки майстерності, але вимагала 
дійсно щирої любові до витворів мистецтва, прагнення 
їх зберегти і донести крізь роки й покоління. У майстер-
ні свого батька я досліджував багато виробів мистецтва 
з середини, бачив різні матеріали, текстури та навчився 
відчувати їх. Це неможливо описати словами і не кожен 
це зрозуміє, але саме там зароджувався мій зв'язок із 
внутрішнім творцем.

Клаудіо - насамперед живописець. За словами митця, 
його творчість розвивалася під значним впливом аб-
страктного експресіонізму Джексона Поллока. Клаудіо 
має чудове почуття кольору, він може дозволити собі 
величезні контрасти відкритих фарб, і тонке нюансуван-
ня відтінків, у всіх випадках зберігаючи цілісність твору. 
Художник не обмежує себе у виборі засобів художньої 
виразності, стилістики. Крім живопису майстер віднай-
шов себе і в скульптурі, а також створює арт - об'єкти, які 
можна побачити в таких країнах, як Люксембург, Італія, 
Франція та Бельгія.

– Так, я беру активну участь у численних виставках су-
часного мистецтва і зазвичай географія їх випадає на дві 
мої батьківщини – це Люксембург та Італія. Крім того, 
мої роботи вже бачила Франція і Бельгія. Останні роки 
я також спрямував свій вектор і маршрут на схід Європи, 
зокрема мої виставки проходили у Братиславі та в Укра-
їні.

Клаудіо продовжує «завойовувати» схід континенту. 
Своїми витворами мистецтва він показує, насамперед, 
що означає вільне висловлення власних емоцій, думок 

та світосприйняття. Багато мистецтвознавців зазначають 
той факт, що Клаудіо Росаті один з небагатьох сучасних 
художників, який не перестає дивувати глядача відмовою 
від умовно структурованої композиції. Всі картини митця 
експресіоністсько-абстрактні, тобто не відтворюють ви-
димий світ. Вони є відображенням вільного, спонтанного і 
особистого емоційного переживання і відрізняються свобо-
дою в техніці виконання. Ці картини виконані вигляді якоїсь 
психічної імпровізації з акцентом на інтуїтивному викори-
станні матеріалів, створені вони для того, щоб висловити 
силу творчого без свідомого.
Як і засновник абстрактного експресіонізму - Джексон Пол-
лок, Росаті використовує в своїй творчості не геометричні 
штрихи, максимум різноспрямовані рухи пензлів, іноді кра-
плями наносить фарбу для цілковитого виявлення емоцій і 
відчуттів! Здається, що це певною мірою суцільна імпровіза-
ція, гра з фактурою полотнини й матеріалами. 

– Поверхні полотнин відображають нескінченний перфо-
менс з предметів і різних матеріалів. Саме тому особливу 
увагу при створенні своїх робіт я приділяю мінливим фі-
зичними властивостями фарби. Кольорова палітра, компо-
зиція, лінії і утворені ними кути - все це дозволяє глядачам 
побачити або ж навпаки не помічати конкретні матеріальні 
об'єкти у відповідності з початковим задумом. Сприймаю-
чи твір абстрактного мистецтва, не слід намагатися відшу-
кати незвичайні точки опори для ока, необхідно сміливо 
пірнати у вимір ритму кольору та ритми руху.

Твори Клаудіо це відлуння природи і музика емоції. Саме 
там художник черпає натхнення, що робить його полотнини 
унікальними в своєму роді. Він відчуває себе вільним і ні в 
чому себе не обмежує - творить як дихає. 
При всій зовнішній простоті абстрактної композиції ство-
рити цілісне, гармонійно вибудуване твір під силу тільки 
професійному художнику, справжньому митцю. Як правило, 
абстрактний твір передає певний емоційний стан або наді-
ляє художньою формою ідею. Це мальовнича аналогія музи-
ки, і цінність абстракції.

– Музика, море, поезія - це далеко не все, що може стати 
джерелом натхнення. Мені завжди хочеться показати саме 
ті почуття, які відкликаються у серці кожного глядача. Я 
хочу, щоб кожен не тільки побачив зображене на полотни-
ні, а й почув звучання, відчув на присмак цей настрій, цей 
момент, який здається неможливо уловити. В цьому поля-
гає цінність абстракціонізму - полотнини завжди живі! Ось 
про який перформес йде мова! 
 
Багатогранний талант Клаудіо укладений не тільки в персо-
нальному творчому почерку і прихованій філософії робіт, 
але і в умінні презентації, яка представлена глядачеві в кра-
щих традиціях італійської майстерності з виготовлення баге-
та. Рама як вікно в душу художника має гармонійний зв'язок 
з картиною. Клаудіо обравши саме такі рами для своїх 
картин, знайшов нестандартне рішення і віртуозно проклав 
міст між минулим і новаторство майбутнього.
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Венеція, Париж, Барселона, Рим, Братислава, Перуджа і нарешті 

Київ! Географія, за якою рухається Клаудіо Росаті дійсно вра-

жає! Митець підкорює серця своїх прихильників абсолютною 

свободою вираження світу почуттів та відчуттів. Його витвори 

мистецтва: картини, скульптури та арт-об’єкти відображають світ 

невидимий для ока, але близький серцю й душі кожної людини. У 

2019 році Київ і Україна познайомились із роботами Клаудіо Ро-

саті. На виставці Клаудіо поділився своїми думками щодо твор-

чості та розповів про свій життєвий шлях. 
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20 серпня в Музеї Історії Києва відбулася 
перша в Україні виставка італійського ху-
дожника абстракціоніста - Claudio Rosati.

Клаудіо бере активну участь у численних виставках 

сучасного мистецтва, географія яких вражає - по-

чинаючи зі своєї батьківщини Люксембургу, худож-

ник уже підкорив європейські столиці.

У 2019 його роботи нарешті змогли побачити україн-

ці. Гості витсвкі змогли зануритися не тільки в світ 

абстракціонізму, але і відчути на собі всю енергети-

ку художника, яка яскравими фарбами виливалася і 

заповнювала весь простір навколо.
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