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Україна здавна славиться талановитими майстрами з народу,
повними натхнення та нескінченним бажанням творити.
Один з таких митців – наш земляк – харківський художник

Микола Бєлоусов.
Микола Іванович Бєлоусов народився 20 лютого
1927 року в живописному містечку Краснокутську
на Харківщині, в селянській сім`ї. Його батько
служив в правоохоронних органах і в 1931 році
загинув під Черніговом при ліквідації банди. Голод
тридцять третього вимусив матір з малими дітьми
перебратися в Харків. Схильність до малювання проявилась у хлопчика вже
в ранньому віці. Перед самою війною, в 1940 році, кінотеатр «Рот фронт»
першої української столиці проводить обласний огляд-конкурс дитячого
малюнка. Тринадцятирічний Коля Бєлоусов отримує тоді першу премію за
ілюстрацію до кіноленти «Остання ніч». Саме в цей час

в ньому

прокинувся справжній художник. Його захоплення не раз рятувало сім`ю
(матір, трьох братів і сестер) в голодний військовий та після військовий час.
Хлопчика запрошували малювати в храмах Краснокутського району . Через
деякий час він вступає в Харківське профтехучилище, де отримує першу в
житті спеціальність – слюсаря-інструментальника. Практику ж довелось
проходити вже в прифронтовій полосі – йшла війна. Майбутній художник
замальовував олівцем розрите снарядами після бою – це йому стало в пригоді
вже потім, під час написання цілої серії робіт про Велику Вітчизняну війну.
Після Перемоги Микола Бєлоусов навчався в Харківській студії
образотворчого мистецтва при Домі культури залізнодорожників, яким
керував відомий художник Олексій Щеглов. А потім він несподівано
захоплюється футболом, закінчує в Ленінграді

технікум фізичної

культури, стає тренером футбольної команди трудових резервів. Але все це
не змогло витіснити з його життя мистецтво. Працюючи тренером, Микола

знову продовжує навчатись – тепер вже в Московському заочному
народному університеті образотворчого мистецтва імені Н.К. Крупської.
У Миколи Івановича, 85-річного ювіляра, багатий життєвий досвід.
Нині на рахунку самобутнього художника вище ста персональних
виставок, які експонувались не лише в художніх галереях, але і в палацах
культури, інтернатах, школах, вищих учбових закладах,

бібліотеках,

кінотеатрах. Крім Харківщини, його виставкові роботи побували в багатьох
країнах близького та далекого зарубіжжя. В 1957 – 1963 рр. він був
постійним учасником виставок у Москві, в Києві (1961р.), Алупці (1985р.).
Його картини зберігаються в музеї народного мистецтва Слобожанщини,
художньому музеї м. Харкова, приватних колекціях громадян України,
Росії, Німеччини, Америки, Франції, Італії, Ізраїля та інших країн.
Подорожуючи

Кримом, Прибалтикою, Дальнім Сходом та Киргизією ,

художник отримує

яскраві враження, які пізніше він втілить в свою

творчість і подарує своїм прихильникам чудові роботи. Тематика
виставкових робіт Миколи Івановича Бєлоусова різноманітна: Велика
Вітчизняна війна, архітектурні ансамблі, храми. пейзажі, море, птахи,
тварини, натюрморт, квіти.
Особливістю його творчої манери є динамічність. На його полотнах все
зображене знаходиться в постійному русі, як і він сам. Незважаючи на
поважний вік , це дуже енергійна ,оптимістична, молода душею людина. В
нього багато планів на майбутнє, зокрема, щодо організації своїх
виставок в Києві, Курську та Бєлгороді. А ще його запрошують
організувати персональну виставку в Італії.
М.І. Бєлоусов - дипломант конкурсу «Наша Україна», організованого
«Укрзалізницею» та міжнародного – «Парад традицій», нагороджений
медаллю «За трудову відзнаку».

«Життя – це творчість, а творчість – це життя»
Це особисте кредо М.І. Бєлоусова, нашого земляка , майстра народного
живопису .
«Його душа – душа дитини… Його роботи не зникнуть в
часовому вимірі, бо вони випромінюють добро і оптимізм».
(Яна Шапошникова,
харківська художниця)

З персональних виставок народного майстра:

«Ж и в о п и с н а
«Магія

У к р а ї н а», «По Слобожанській землі»,
творчості» , «У с в і т і п т а х і в»

«Його величність – К и т а й» ,

«Світ навколо нас»

«Сонячний Крим», «Кольори слов`янської землі»,

«П р а в о с л а в н і

Тема

улюбленого

самобутнього

с в я т и н і», «Харків - перша столиця
України та її храми»

міста – одна

живописця.

В своїх

з

найдорожчих для талановитого

роботах

М.І. Бєлоусов

площі, вулиці, церкви, та архітектурні споруди міста.

відтворив

Персональна виставка «Спогади про війну» (23.08 – 23.10.2012) - до 69-й
річниці визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників.

В творах художника відтворені спогади очевидця:

авіабомбардування

німецьких солдат, руїни, палаючі підбиті танки ворогів,масова загибель
наших добровольців, жорстокі військові бої . Ці епізоди - все те, що автор
пережив в дитинстві.

Подяка шанувальників творчості художника-ювіляра.
«Микола Іванович Бєлоусов – це людина,
яка

віддано

любить

своє

місто,

свою

Батьківщину, нашу Харківщину, людей, які
тут живуть, любить природу і всім своїм
життям він

прикрасив історію нашого

міста» .
(О.Овиньон, заст. директора ХОЦНТ)
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