
Roksolana DuDka Кераміка / Ceramics



Докторка філософії з дизайну, кандидатка мистецтвознавства.

Живописиця, скульпторка, керамістка, XR art, мистецтво в публічному просторі, партисипативні практики.

Авторська керамічна скульптура (українська народна іграшка) – це важливий елемент української культури, 
через який мисткиня трансформує наявні знання про декоративний розпис та традиції в народному мистецтві.

У своєму мистецтві Роксолана зображує квіти, тварин, фантастичних та вигаданих істот, рослини, абстрактні 
композиції. Мисткиня ретельно вивчає значення та глибинне коріння орнаментів, знаків та символів у 
декоративному живописі. Це допомагає їй вести перемовини зі світом та самоідентифікуватися в ньому як жінка 
та як художниця. Занурюючись у її мистецтво, можливо зрозуміти світобудову і роль людини в ній. Одночасна 
простота та складність форм і образів, які вона використовує в своїх роботах, мають глибокий зміст, тлумачення, 
а їхні казкові варіації з пізнаваними зображеннями провокують роздуми на тему особистісного розвитку та краси 
навколишнього світу. Обрана манера декоративності зображення дає їй можливість особистої інтерпретації 
світу, в якому вона живе і в якому хотіла б жити.

Роксолана Дудка є членкинею Національної спілки майстрів народного мистецтва України (2017), лауреаткою 
стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва (2017, 2019), володаркою гранту 
Президента України молодим діячам мистецтв (2018), лауреаткою стипендії Президента України для митців 
образотворчого мистецтва (2019, 2021), лауреаткою стипендії Українського культурного фонду, володаркою 
гранту (2021).

Роботи мисткині осіли в збірці Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» (Київ), 
Національного музею українського народного декоративного мистецтва (Київ), Асоціації Українського культурно-
просвітницького центру «Родина» (Клайпеда, Литва), а також у приватних колекціях в Україні, Америці, Польщі, 
Литві, Австралії, Північній Македонії, Франції, Німеччині, Китаї та Південній Кореї.



Doctor of Philosophy in Design, Candidate of Art History.

Painter, sculptor, ceramist, XR art, art in public space, participatory practices.

Author’s ceramic sculpture (Ukrainian folk toy) is an important element of Ukrainian culture, through which the artist 
transforms existing knowledge about decorative painting and traditions in folk art.

In his own artistic practices, Roksolana Dudka depicts flowers, animals, fantastic and imaginary creatures, plants, 
abstract compositions. She really looks into the meaning and roots of patterns, symbols and signs in the decorative 
art. It helps her to negotiate with the world and proclaim herself in this world as a woman and as an artist. Diving into 
her masterpieces, it is possible to understand the structure of her world and the place of human in it. Simultaneous 
simplicity and sophistication of forms and images used in the works, have deep meaning and interpretation. Fantastic 
variations and recognition of the world give food for thought about personal development and the beauty of 
surrounding world. The manner of decorative art gives the possibility to interpret the world in the view of an artist, 
where she lives and would like to live.

Roksolana Dudka is a member of the National union of masters of folk art of Ukraine (2017), winner of the Presidential 
scholarship for young masters of folk art (2017, 2019), winner of the President’s grant to young artists (2018), winner of 
the Presidential scholarship for fine artists (2019, 2021), winner of a scholarship of the Ukrainian Cultural Foundation, 
winner of a grant (2021).

The works are housed in the National Center of Folk Culture «Ivan Honchar Museum» (Kyiv), the National Museum of 
Ukrainian Folk Decorative Art (Kyiv), the Association of Ukrainian Cultural and Educational Center «Family» (Klaipeda, 
Lithuania), as well as in the private collections in Ukraine, America, Poland, Lithuania, Australia, North Macedonia, 
France, Germany, China and South Korea.
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Бобрик. Глина, обпал, акрил
Beaver. Clay, fired, acrylic
33х16х15 cm., 2021
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Закохана парочка. Глина, обпал, акрил
A couple in love. Clay, fired, acrylic
9х6х7 cm., 2021
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Втомлений гусак. Глина, обпал, акрил
Tired goose. Clay, fired, acrylic

7х7х5 cm., 2021
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Норовливий птах. Глина, обпал, акрил
Capricious bird. Clay, fired, acrylic
15х13х10 cm., 2021
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Гордівлива птаха. Глина, обпал, акрил
Proud bird. Clay, fired, acrylic

15x15x9 cm., 2018
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Пташка. Глина, обпал, акрил
Birdie. Clay, fired, acrylic
11х7х12,5 cm., 2021
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Романтичний ховрашок. Солоне тісто, обпал, акрил
Romantic gopher. Salt dough, roasting, acrylic

3х4х2,5 cm., 2019
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Втомлене совеня. Глина, обпал, акрил
Tired owl. Clay, fired, acrylic

37х27х22 cm., 2021
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Новонароджений зайка. Солоне тісто, обпал, акрил
Newborn bunny. Salt dough, roasting, acrylic
3х4х2,5 cm., 2019
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Сором’язливе лисеня. Шамот, обпал, акрил
Shy fox. Fireclay, fired, acrylic

4х5х5 cm., 2020
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Лебідка. Глина, обпал, акрил
Swan. Clay, fired, acrylic
11х8х13 cm., 2021
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Пташка в квітці сховалася. Глина, обпал, акрил
The bird in the flower hid. Clay, fired, acrylic

11х7х10 cm., 2020
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Романтична білочка. Глина, обпал, акрил
Romantic squirrel. Clay, fired, acrylic
13x11x6.5 cm., 2018
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Гніздиться. Глина, обпал, акрил
Nests. Clay, fired, acrylic

8x10x10 cm., 2018
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Лосик. Глина, обпал, акрил
Little moose. Clay, fired, acrylic
9х8х4 cm., 2019

Пухнастик у квітах. Солоне тісто, обпал, акрил
Fluffy in flowers. Salt dough, roasting, acrylic
8х4х8 cm., 2019
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Пташка. Глина, обпал, акрил
Birdie. Clay, fired, acrylic

9х4х4 cm., 2018
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Розкішний лис. Глина, обпал, акрил
Luxurious fox. Clay, fired, acrylic

25х30х20 cm., 2021
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Зелена коза. Глина, обпал, акрил
Green goat. Clay, fired, acrylic
8х4х5,5 cm., 2021
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Серйозна бесіда. Глина, обпал, акрил
Serious conversation. Clay, fired, acrylic

13х13х10 cm., 2021
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Лис. Шамот, обпал, акрил
Fox. Fireclay, fired, acrylic
35х17х15 cm., 2020
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Медведик. Глина, обпал, акрил
Bear. Clay, fired, acrylic
5х8х5 cm., 2018
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Жабка. Глина, обпал, акрил
Frog. Clay, fired, acrylic

6,5х5х5,5 cm., 2018
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Пурхає крилами. Глина, обпал, акрил
Fluttering wings. Clay, fired, acrylic
8,5х7х8 cm., 2018
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Грайливий котик. Глина, обпал, акрил
Playful cat. Clay, fired, acrylic

10x15x6 cm., 2018
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Охоронець. Глина, обпал, акрил
Guard. Clay, fired, acrylic
10x11x7 cm., 2018
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Пташеня. Глина, обпал, акрил
Nestling. Clay, fired, acrylic

8,5х3х4 cm., 2018
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Джерело натхнення. Глина, обпал, акрил
A source of inspiration. Clay, fired, acrylic
17,5х13х13 cm., 2018
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Дика квітка. Глина, обпал, акрил
Wild flower. Clay, fired, acrylic

18х10х10 cm., 2018
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Качечка. Солоне тісто, обпал, акрил
Duck. Salt dough, roasting, acrylic
3х4х2,5 cm., 2019

Цікава звіринка. Солоне тісто, обпал, акрил
An interesting animal. Salt dough, roasting, acrylic
3х4х2,5 cm., 2019
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Рибка. Глина, обпал, акрил
Fish. Clay, fired, acrylic

8х13х5 cm., 2018
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Романтичний зайка. Глина, обпал, акрил
Romantic bunny. Clay, fired, acrylic
38х17х20 cm., 2020
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Гордий кінь. Глина, обпал, акрил
Proud horse. Clay, fired, acrylic
13x15x6 cm., 2018
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Пташка-креветка. Глина, обпал, акрил
Shrimp-bird. Clay, fired, acrylic

8х4х3 cm., 2021
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Кабанчик. Глина, обпал, акрил
Boar. Clay, fired, acrylic
7х9х5 cm., 2018

Баранчик. Глина, обпал, акрил
Lamb. Clay, fired, acrylic
8х13х5 cm., 2018
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Дивний звір. Солоне тісто, обпал, акрил
Strange beast. Salt dough, roasting, acrylic

15х8х11 cm., 2018



Каталог авторської керамічної скульптури (українська народна іграшка) Роксолани Дудки 
створений в рамках мистецького проєкту мисткині «Народне. Традиційне. Сучасне» 
та реалізується за підтримки Українського культурного фонду. 

Каталог буде доступний на сайті Бібліотеки українського мистецтва: uartlib.org

Каталог 
живописних 

творів
міститься

на сайті
Бібліотеки 

українського 
мистецтва 
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На обкл.: Їжатець. Глина, обпал, акрил.
Hedgehog. Clay, fired, acrylic. 23х29х17 cm., 2018
Tel: +38 066 0169 159                            Facebook: roxolana.art
E-mail: roxolana.art@gmail.com         Instagram: roxfolkart


