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Обласний краєзнавчий музей є спадкоємцем найстарішого музейного
закладу міста, створеного у 1883 році. Музейні колекції налічують понад
80 тисяч предметів. Це цікаві зібрання, що характеризують історичний
розвиток, природу та культуру краю з найдавніших часів до наших днів.
Особливу цінність мають знахідки всесвітньо відомих трипільської, кіммерійської та скіфської культур, колекції зброї, предметів етнографії.
Також до уваги відвідувачів – унікальна колекція відомого збирача
старожитностей Олександра Ільїна: шедеври іконопису і сакрального мистецтва XVI-XIX століття, срібні ювелірні вироби, твори живопису,
скульптури, меблі.
вул. Архітектора
Паученка, 40
тел.: (0522) 22 35 97
www.kokm.kr.ua
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Обласний
художній музей
вул. Велика
Перспективна, 60
тел.: (0522) 24 98 37
artmuzeum.kr.ua

Обласний художній музей сьогодні налічує понад 3 тисячі експонатів і
має 5 виставкових залів. Тут можна побачити рідкісне зібрання ікон, твори живопису, графіки, скульптури, прикладного та ужиткового мистецтва
від найдавніших часів до наших днів, отримані в подарунок від Ермітажу,
Третьяковської галереї, Київських музеїв російського та українського
мистецтва, а також передані відомими художниками – уродженцями
міста та області.
На особливу увагу заслуговує картинна галерея Петра Оссовського
«Світ і Вітчизна», що працює при музеї.
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Музей було відкрито у 1994 році на базі меморіального будинку, де
провів дитячі та юнацькі роки видатний художник і педагог першої половини ХХ століття Олександр Осмьоркін.
В музеї знаходяться особисті речі художника, предмети з творчої майстерні, фотографії, документи, і, звісно, неповторні роботи майстра –
портрети, пейзажі, натюрморти. Крім того, в музеї представлені твори
знаних художників – учнів О. Осмьоркіна.
Постійно проходять виставки сучасного мистецтва, дитячої творчості,
концерти камерної музики та творчі зустрічі.
вул. Архітектора
Паученка, 89
тел.: (0522) 22 46 95
www.osmerkinmuseum.kr.ua
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Галерея
«Єлисаветград»
вул. Пашутінська, 36
Тел.: 050 207 27 00
www.elisavetart.com

Перша приватна галерея у місті гостинно відчиняє двері для любителів
живопису, початківців і вже відомих колекціонерів, а також для усіх, хто
цікавиться мистецтвом та історією. В залах галереї постійно проходять
персональні і колективні виставки талановитих художників і фотографів
України другої половини ХХ – початку ХХІ століть, виставки приватних
зібрань живопису, творчі літературні та музичні вечори. Особливою популярністю користуються різноманітні тематичні виставки. Постійно діє
експозиція документів, фотографій та предметів, пов’язаних з історією
міста.
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Літературно-меморіальний музей
М.Л. Кропивницького
Експозиція музею розповість про видатного драматурга Марка Лукича Кропивницького, про його сім’ю, дитинство та
про довгий і важкий шлях у мистецтві
як засновника першого професійного
українського театру.
вул. Кропивницького, 172/42
тел.: (0522) 22 14 79

Літературно-меморіальний музей
І.К. Карпенка-Карого
Музей присвячений одному із засновників
українського професійного театру Івану
Тобілевичу (Карпенку-Карому), членам його славетної родини, а також
визначним подіям з літературно-мистецького життя України. Крім того в
музеї можна познайомитися з творчістю
прозаїків, поетів, літературознавців, перекладачів нашого міста.
вул. Тобілевича, 16. Тел.: (0522) 37 32 91

Музей музичної культури
ім. К. Шимановського
Музей музичної культури носить ім’я
видатного польського композитора,
піаніста і педагога, нашого земляка –
Кароля Шимановського. Експозиція
музею також знайомить з видатними
діячами музичної культури нашого краю.
вул. Віктора Чміленка, 65
тел.: (0522) 24 62 51

Народний меморіальний музей
Генріха Нейгауза
Експозиція музею присвячена життю та
творчості видатного піаніста, педагога
і публіциста Генріха Нейгауза
вул. Віктора Чміленка, 65
тел.: (0522) 22 09 88

Народний меморіальний музей
Юлія Мейтуса
Музей присвячений життю і творчості
видатного українського композитора
і громадського діяча Юлія Мейтуса.
В експозиції музею – рукописи,
афіші, фотодокументи, клавіри, листи,
сотні збірок, книги та особисті речі
композитора.
вул. Маланюка, 1
тел.: (0522) 22 47 11
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