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The Sayenko’s Dynasty
TREE OF THE FAMILY

Експозиція картин династії Саєнків є спільним проектом юридичної 
фірми "Астерс" та Американсько-Української ділової ради.

The exhibition of works of the Sayenko’s dynasty is organized jointly by Asters 
law �rm and U.S – Ukraine Business Counsil.

АртАстерс – це започаткований у 2009 році благочинний проект, 
покликаний популяризувати сучасне українське мистецтво та надава-
ти додаткові можливості митцям експонувати роботи у світлому і 
просторому приміщенні офісу, де працівники, клієнти та гості фірми 
могли б отримати задоволення від їх перегляду.

Більше інформації про АртАстерс: www.asterslaw.com

ArtAsters is a non-pro�t project, launched in 2009 in order to bene�t 
Ukrainian artists and create additional opportunities for them to display 
their works in a gallery-like space where Asters' lawyers, clients and other 
visitors can admire their masterpiece.

More about ArtAsters: www.asterslaw.com

Мистецька студія Олександра Саєнка для дітей з вадами слуху 
заснована наприкінці 2001 року. Мета Студії – навчити дітей творити й 
прагнути творчості, зберегти первинність і безпосередність сприйнят-
тя, розвинути здатність фантазувати, імпровізувати, розвивати 
національне відчуття кольору, плекати індивідуальний мистецький 
талант, морально-духовну культуру, чуття гармонії і краси. 

Мистецьке виховання поєднується із засвоєнням студійцями основ 
образотворчої грамоти і технічних прийомів декоративного 
мистецтва – розпису, мозаїки соломою, ткацтва, малярства на склі, 
тканині, писанкарства.

У Студії проводяться майстер-класи з ткацтва і розпису тканин.

Більше інформації про студію та про Художньо-меморіальний музей 
"Садиба народного художника України Олександра Саєнка": 
www.sayenko-art.com та www.sayenko-museum.com.ua

Oleksandr Sayenko Art Studio for the Deaf Disabled Children was opened 
in 2001 and is aimed to teach children to create, maintain the primacy and 
immediacy of perception, develop their ability to fantasize and improvise, 
cultivate sense of color, harmony and beauty, nurture individual artistic 
talent and spiritual culture. 

Students master basics and techniques of �ne arts – fabric painting (batik), 
straw mosaic, hand weaving, glass painting, print techniques, and egg 
painting and decorating.

Master-classes on hand weaving and print techniques are held in the 
Studio.

More information about the Art Studio and the Memorial Art Museum 
"House of Oleksandr Sayenko, the national artist of Ukraine": 
www.sayenko-art.com and www.sayenko-museum.com.ua
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