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Олег Шупляк, сучасний український художник,  
народився 23 вересня 1967 р. на Тернопільщині. 

Працює у різних напрямах живопису —  
від реалізму до абстракціонізму.

Широку популярність та визнання у світі отримала серія його
картин-ілюзій, які автор називає «Двовзорами». 

  Це картини, в яких художник уміло поєднує різні сюжети і 
жанри. На одному полотні глядач може побачити не лише 
портрет, а й пейзаж або жанрову сцену. Особливої уваги 

вартує останній цикл робіт «Рідна земля», в якому митець 
досліджує такі українські етносимволи, як вишиванка, писанка, 
лелеки, калина, вишня та ін. Майстерно поєднуючи ці символи 

з українськими ландшафтами, художник наочно показує 
органічний зв’язок між ними та підкреслює їх сакральне 

значення для української культури впродовж багатьох століть.
  Олег Шупляк — член Національної спілки художників України,

лауреат премії Михайла Бойчука, автор офіційного логотипу
до святкування 200-річчя Тараса Шевченка. Учасник численних 

колективних та персональних виставок у різних країнах світу.
  Його роботи знаходяться у колекціях Національного музею

Тараса Шевченка у Києві, Міністерства культури України,
а також у приватних колекціях багатьох країн світу.

Oleg Shupliak is a contemporary Ukrainian artist, 
born 23 September 1967, Ternopilska Region, Ukraine. He works 

in a variety of ways of painting from realism to abstract art. Oleg 
has received widespread fame and recognition in the world for 
his series of paintings-illusions, which he calls “Dvovzory.”  In 
these works, the artist skillfully combines various themes and 

genres. In one picture, the viewer can see a portrait, a landscape 
or a genre scene. One can see an excellent example of this 

skill with the paintings  “Native Land” in which the artist explores 
Ukrainian ethno-symbolism and signs, such as embroidery, Eas-
ter egg traditions, storks, viburnum, cherries and others. In these 
painting, Oleg Shupliak visually tells viewers the clear underlying 
organic relationships with these characters and Ukrainian culture 

over the centuries.
Oleg Shupliak is a member of the National Union of Artists of 

Ukraine,  a ‘Michael Boychuk’ Laureate, and is the artist of the 
official logo for the celebration of the 200th anniversary of the 

birth of Taras Shevchenko.
Oleg has participated in numerous collective and personal exhibi-

tions in different countries.
His works are in the collections of the National Museum of Taras 

Shevchenko in Kiev, Ukraine, in the Ministry of Culture,  
and in private collections around the world.
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«Мені тринадцятий минало...». Тарас Шевченко. 2009

“As I was passing the thirteenth year ...”. Taras Shevchenko



Захар та беркут. Іван Франко. 2012

Zakhar and the Golden Eagle. Ivan Franko



Різдво. Богдан Лепкий. 1992

Christmas. Bogdan Lepky



Дух свободи. Тарас Шевченко. 2012

The Spirit of Freedom. Taras Shevchenko


