Тютюнник Алла Миколаївна
(1949)
поетеса, прозаїк, журналіст,
кіносценарист

Народилася 11 червня 1949 р. в Херсоні. Після закінчення Херсонського
державного педагогічного інституту (1970) працювала в школі, потім у редакціях газет
“Будівельник” та “Ленінський прапор”.
Вірші почала писати ще в 7 класі. Вперше оцінив її талант Л.Куліш і запросив на
телебачення.
У студентські роки вірші її друкувалися в журналах “Дніпро”, “Прапор”,
альманасі “Вітрила”, у газетах “Молодь України”, “Літературна Україна”.
У 1974 році вийшла перша збірка віршів із ліричною назвою “Ніжність”. У
видавництві “Таврія” в 1981 році побачила світ друга поетична збірка “Тисяча перше
джерело”. А.М.Тютюнник – автор багатьох повістей та оповідань.
Тютюнник Алла – класичний приклад «селфмейдвумен»,  тобто жінка, котра
створила й продовжує створювати себе сама. А. Тютюнник – самобутній прозаїк. У її
густому і пластичному письмі відчувається водночас чоловіча сила і жіноча ніжність,
дух півдня, наповненого ароматами степу і стиглих плодів, та тихий і глибокий спів
самотньої людської душі (антологія «Незнайома»).
А.Тютюнник – член НСУ з 1977 р. та Асоціації українських письменників
(2001). Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2002).
Член НСЖУ (з 1975), Член НСПУ (з 1977), Член Всеукраїнського громадського
об’єднання «Сприяння професійного розвитку представництва громадських інтересів і
захисту прав людини в Україні» (з 12 грудня 2002 р.).
Лауреат обласної комсомольської премії ім. І.Кулика.
Автор сценаріїв документальних фільмів «Херсон – місто на Дніпрі» (1994),
«Підземні води» (1988), художніх фільмів «Далі польоту стріли» (1990), «Мана» (1993).
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