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Народна творчість як основа світової художньої культури
Народна творчість – це історична основа, на
якій розвивалася і розвивається світова художня
культура, одна із форм суспільної свідомості і
суспільної діяльності, явище соціально зумовлене. Як
і інші форми суспільної свідомості, зокрема:
філософія, мораль, релігія, політична і правова
ідеологія, народна творчість розвивалась під впливом
конкретної історичної дійсності. Характер виробничих
відносин визначає загальний рівень суспільної
свідомості, у тому числі творчої діяльності народу.
Народна
творчість
існує
як
сукупність
численних видів, жанрів, родів. Вона включає в себе різні види художньої діяльності:
поетичну творчість, театральне, музичне, танцювальне, декоративне, образотворче
мистецтво, народне будівництво, тощо. Усі види об’єднує основне – пізнання та
відображення трудової діяльності людства, його історії, побуту; хоча кожен із них має певні
особливості функціонального призначення, матеріалу, засобів вираження.
Народна творчість виникла у тривалому процесі трудової діяльності. Пізнання світу,
засвоєння дійсності первісною людиною поєднувалося із формуванням її художньообразного мислення. Праця відіграла величезну роль у походженні мистецтва. Вона дала
людині руку, здатну виготовляти знаряддя, а отже, створювати потрібні предмети, надавати
їм відповідної форми. Таким чином виникло рубило, яким первісний художник вирізьбив на
кам’яній скелі, стінах печери зображення звіра і саме так виробилося його вміння
користуватися рубилом та іншими знаряддями. Рука ставала все вільнішою і слухнянішою,
її вправність шліфувалась і передавалась від покоління до покоління.
Шлях розвитку мистецтва – це постійний процес розгалуження, відокремлення,
виділення його видів. Він відбувався безперервно, на різних етапах історії людського
суспільства. Разом з тим є й зворотній процес – синтез мистецтв – органічний взаємозв’язок
різних видів мистецтв. Як виділення окремих видів мистецтва, так і їхня взаємодія –
надзвичайно важливі фактори на всіх рівнях художнього життя народу.
У всі епохи народне мистецтво було фундаментом художньої культури. Поступово в
класовому суспільному мистецтві розмежувалася на два русла – народне і професійне, тобто
таке, що спирається на спеціальну, систематичну художню освіту. Прогресивне професійне
мистецтво завжди правдиво відбиває життя народних мас, їхні ідеї та прагнення.
Мистецтво кожної епохи – важливий показник рівня її матеріально-духовного
розвитку. Вже на початку історії мистецтва можна виділити дві його групи – основу дальшого
відокремлення видів і жанрів. У першій (музичне мистецтво) первісна людина
використовуються такі засоби, як рук тіла, звук голосу, що зумовило у майбутньому
розвиток словесного, музичного, театрального мистецтв.
У другій групі (технічне мистецтво) людина вживала природні матерії: камінь, глину,
кістку, дерево, природні барвники, необхідні для піднесення галузей декоративноприкладного мистецтва, живопису, скульптури.
Народ у своїй художній творчості відображає історичну практику пізнання та
освоєння навколишньої дійсності, суспільний лад і побут. Він правдиво оцінює явища життя,
втілює життєстверджувальне прагнення й ідеали. У народній творчості виявлений складний
світ людських почуттів і переживань, відбиті палки любов до рідної землі, духовні запити,
прагнення та мрії людини в краще майбутнє.
Український народ здавна був одним із найталановитіших у світі. Жага до
самостійності й незалежності сприяла до збагачення народної творчості, мистецтва та
справжніх українських традицій. Прагнення виживати у важкі часи, стиль життя наших
прадідів сприяло виникненню декоративно-ужиткового мистецтва. Речі створювались не
лише для естетичного задоволення, адже прикрашаючи оселю, мали й практичне
застосування.
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Декоративно-ужиткове мистецтво
Треба розрізняти усну народну творчість, або фольклор, що є колективною художньої
літературно-музичною творчістю та декоративно-ужиткове мистецтво. До фольклору
відносять народний епос, лірику, пісні, народну драму та ліро-епос. Декоративноужитковим мистецтвом називають вид художньої діяльності, продукти яких є водночас і
естетичними, і практичними у своєму використанні. Декоративне, «декор» у перекладі –
прикрашати. Слово ужиткове говорить, що речі мають практичне використання, а не лише
слугують елементами естетичного задоволення.
Яке ж основне завдання декоративно-ужиткового мистецтва? Звичайно ж, людина
здавна захоплювалась красивими речами, тому намагалась зробити своє побутове
середовище гарним, що й лежить в основі декоративності. Декоративність показує зміст та
художню образність та є єдиним способом, який виражає їх.
Декоративно-ужиткове мистецтво поділяють на види за певним призначенням
предмета − меблі, взуття, столові прибори, за технікою виготовлення – вишивання,
малярство, в’язання, за матеріалом – деревина, текстиль, камінь (використання природних
матеріалів), скло, пластмаси, метали та їх сплави (використання штучних матеріалів).
Кожній сучасній українській області притаманні свої декоративно-ужиткові вироби,
котрі набули значного розвитку. Національні традиції регіонів України та їх історія говорять
про мистецьку талановитість народних майстрів. Основними художніми осередками є
Опішня, що знаходиться у Полтавській області (художня кераміка), Решетилівка – у
Полтавській області (килимарство), Дігтярі – у Чернігівській області (килимарство, рушники
та плахтові тканини), Петриківка – у Дніпропетровській області (петриківській розпис),
Кроловець – у Сумській області (кроловецькі рушники), Бубнівка – у Вінницькій області
(центр традиційного гончарства), Клембівка – у Вінницькій області (художня вишивка),
Косів – у Івано-Франківські області (вироби з дерева, кераміка, килими), Вижниця – у
Чернівецькій області (вироби з дерева, оздоблені різьбленням та випалюванням).
Художнє оздоблення побутових предметів сприяло виникненню українського
декоративного розпису. Наші прадіди полюбляли прикрашати хатні стіни та господарські
приміщення, інтер’єр з деревини, меблі, посуд. Хатній настінний розпис – найдавніший
та найпоширеніший вид малярства, який характеризується великою різноманітністю
орнаментальних мотивів у всіх зонах та областях. Розписувались віконниці, двері,
обрамлення вікон і дверей, підвіконня, наріжні пілястри, фриз, що знаходиться вгорі стіни,
призьба, стіни хат. В самому ж інтер’єрі хати декоративно розписували обрамлення вікон,
дверей та образів, піч, стелю тощо. Коли ж декорували фасадну стіну, то основним
орнаментальним мотивом слугували «квіти у вазоні».

В декорування українського житла важливу роль мали розписи на дереві: меблі,
посуд, господарські речі, іграшки для дітей, скрині.
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Яскравою сторінкою увійшов народний розпис в історію української культури. Він
включає в себе: настінний розпис церков, хат та господарських споруджень, кальовки
(різнобарвні малюнки на папері), народний живопис й графіка, розпис фарбами (олійна
основа) на дерев’яних виробах (музичних інструментів, іграшок, вуликів тощо),
писанкарство, розпис тканин та скла.

Ще у далеку давнину український народ приділяв достатню увагу одягу та побутовим
предметам з тканини, вишиваючи на них орнамент або зображувальний мотив. Цей вид
діяльності назвали українською народною вишивкою. При цьому користувались різними
техніками: хрестик, гладь, мережка тощо. Досить часто вишивка поєднувала у собі кілька
технік, які доповнювали один одного. Буває однокольорова та багатокольорова вишивка.
Шматок домотканого полотна, потрапивши в руки народної майстрині перетворювався на
справжній витвір мистецтва. Зі смаком вишиті рушники, наволоки, підзори надавали свіжості
традиційному інтер’єру та входили до селянського побуту, а вишитий одяг був органічним
компонентом обрядових свят.
Виробничі процеси, які входять у створенні тканини на ткацькому верстаті за
допомогою переплетення взаємно перпендикулярних ниток називається ткацтвом.
Українські народні тканини – різні за призначенням, їх виготовляють майстрами ручним
способом. До народних тканин відносять полотно, сукно, вовняні тканини, поштучні вироби
(скатертини, рушники, плахти, запаски тощо).

Створення килимів називають килимарством (гобеленів, шпалер, сумахів). Вовна,
бавовна, лляні волокна є основною сировиною килимарства. Для здійснення цього процесу
використовують ручний або машинний способи. Для ручного виробництва використовують
вертикальні і горизонтальні верстати, для машинного – механізовані килимарські верстати і
жакардові машини. Килимом називають твір художнього ткацтва, який використовують для
оздоблення чи утеплення приміщень. Килими відомі ще з далекої давнини. Найдавнішим
килимом ручної роботи вважають Паризький, що знайшли в Алтаї в одному з Паризьких
курганів. Належить він до V-VI століття. На даний час цей ворсовий килим зберігають в
Ермітажі.
Виготовлення з глини різноманітних гончарних виробів прийнято називати
гончарством (посуду, кахлів, іграшок). Гончарство винило в епоху Палеоліту та розвивалось
у тих районах, де глина для цього була найбільш придатною. Спочатку від шкідливих
домішок очищали сировину, замішували, виготовляли задумані речі, висушували на сонці і
в кінці-кінців випалювали (для початку на відкритих вогнищах, а потім – у звичайних печах
та по завершенню процесу – у гончарських горнах). Гончарство переросло в окреме
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ремесло завдяки появі гончарського круга. Глина або суміш глини з іншими речовинами є
досить древнім матеріалом. Отримавши задану форму, опаливши, глина стає довговічною
та називається керамікою. Археологи цікавляться вивченням й дослідженням кераміки та
черепків керамічних виробів (Трипільська культура України, давньогрецька тощо).
У процесі виготовлення кераміки з’явились різновиди її за якістю, терміном експлуатації та
сумішами, які використовуються: кераміка, теракота, кахлі, майоліка, фаянс, порцеляна,
металокераміка тощо. Керамікою широко користуються для виготовлення посуду і, навіть,
для деталей космічних кораблів, адже сировина є дешевою та витривалою до агресивного
середовища без істотних змін.

Бондарством називають виготовлення ємкостей для зберігання й транспортування
продуктів (бодні, діжі, барила, баклаги). Українські народні майстри прекрасно розумілися
в особливостях деревини, яка попередньо проходила необхідну обробку. Дерева зрубували
вручну, потім висушували та сортували.
В Україні значного поширення набуло столярне ремесло. Ремісники користувались не
лише загальновживаним інструментом, але й столярним верстатом. Столярний верстат
допомагав виготовляти стільці, ліжка, рами, дерев’яні частини плугів. На простому
токарному верстаті виготовлялись круглі вироби: колони, деталі самопрядок, веретена,
качалки, іграшки.
На заході України, у поліських районах помітне серед промислів займало
лозоплетіння, плетіння кори дерева й бересту. Кошики для ягід та грибів плели з тонких й
вузьких смужок бересту, дранки липи або дубу. Дранка (тонкі широкі дощечки, обстругані
та розпарені) слугувала для виготовлення коробок-сівалок. Багато виробів плели з лози –
корзини, верейки для овочів, з соломи – солом’янки, брилі – для зберігання зерна. Плетені
поліські вироби відрізнялися своєю художньою досконалістю. На даний час в Україні
плетіння збереглось як художній промисел.

Мистецтво є багатофункціональним за своїм використанням, адже було не лише
пізнаванням та відображенням життя, але й специфічною його моделлю. Українське
декоративно-ужиткове мистецтво має прадавнє коріння. Українські промисли існували ще
за доби Київської Русі, про що говорять історичні довідки й пам’ятки. Тож найдавнішими
видами українського ужиткового мистецтва вважають різьбу по дереву, вишивку,
гончарство, кераміку та килимарство.

7

Галина Іванівна Данилюк
Данилюк Галина Іванівна, майстриня художньої вишивки,
педагог, заслужений майстер народної творчості України (2007 р.).
Народилась 24 січня 1940 року у селі Лопатин Козятинського
району Вінницької області. Мати – Ганна Онуфріївна Бортник, також
є відомою майстринею вишивки, яка й передала донці вміння.
У 1955 р. після закінчення семирічки, не маючи можливості
навчатися далі, Галина Іванівна розпочала трудову діяльність в
артілі «Художекспорт» (згодом «Вінничанка»), яка стала для неї
другим домом. Тут вона пропрацювала 44 роки, з них 20 – творчим
майстром, створила більше 200 малюнків, що були затверджені
художньою радою «Укрхудожпрому» в Києві й рекомендовані до
серійного випуску. Заочно закінчила Київський технікум легкої
промисловості.
Упродовж багатьох років очолювала курси з ручної традиційної вишивки при
обласному осередку Національної Спілки майстрів народного мистецтва України. Майже всі
її учениці стали досвідченими вишивальницями і сьогодні самі навчають мистецтву вишивки
молоде покоління у Вінниці, Жмеринці, Калинівці, Козятині, Липовці, Погребищі, Шаргороді
та інших містах. Майстриня володіє 50-ма техніками, але перевагу надає червоно-чорній
качалковій гладі.
Разом з тим Галина Іванівна вела активну громадську діяльність на фабриці і двічі
обиралась депутатом Вінницької міської Ради (1963 і 1967
роки).
Чоловік Галини Іванівни, вінницький художникскульптор, автор відомої садово-паркової скульптури
(фонтан Вінницького ЦПКіВ ім. Горького) Володимир
Данилюк. Мають двоє дітей. У своїх книгах пані Галина
дуже тепло писала про родину. У інтерв’ю з радістю
розповідала про них, але не приховувала смутку в очах, бо
чоловіка вже більше 20 років немає серед живих. На щастя
син та донька не дають відчувати себе самотньою.
Початок 90-х – час важких випробовувань. Саме тоді
Галина Іванівна втратила чоловіка, тоді ж припинила свою
діяльність фабрика «Вінничанка», де вона пропрацювала майже 45 років (з одним записом
в трудовій книжці). Фабрика була для неї не тільки місцем роботи, а й можливістю
реалізовувати свій творчий потенціал. Можливо хтось другий і опустив би руки після всього,
що сталось, але тільки не вона. Галина Данилюк завжди думає про інших і прагне бути
корисною людям, а не замикається на своїх особистих бідах.
В ті ж 90-ті вона поступає до Національної спілки майстрів народного мистецтва
України і при обласному осередку НСМНМУ очолює курси з ручної традиційної вишивки. Вже
й важко пригадати скількох дівчат та молодих жінок майстриня навчила вишивати
улюбленою качалочкою, низзю, штапівкою та іншими техніками вишивки. Сьогодні Галина
Іванівна пишається тим, що майже всі її учениці стали гарними вишивальницями і вже самі
навчають цьому мистецтву молоде покоління в багатьох куточках нашої області.
Творчість: рушники – «Райська яблунька» (1978), «Катерина» (1980), «Вершники»
(1981), «Івана Купала» (1982), «Дерево дружби» (1983), «Наша історія» (1985), «Хліб»,
«Протистояння» (обидва – 1990), «Сонце давнини» (1991), «Світанок» (1992), «Обірвана
нитка» (1994–2003), «Берегиня» (1994), «Мамина мелодія» (1996), «Лавр благородний»
(1998), «Дорога до храму» (1999), «Її величність Творчість» (2000), «Небесний храм»
(2001), «Фантазія» (2004), «Родовід» (2005), «Рукотворна береста» (2006); портрети – М.
Леонтовича (1997), Т. Шевченка (1999); панно – «Емблема Спілки народних майстрів
України» (2002), «Матінка-земля» (2003), «Сила духу» (2007).
Роботи Галини Данилюк «Пам’ять», «Урожай», «Подільське весілля» експонувалися
у Державному музеї Т.Г.Шевченка у Каневі, а рушник «Катерина» та вишитий портрет
Шевченка вона подарувала музею.
Рушники «Її величність творчість», «Катерина», «Дерево життя», «Райська
яблунька», «Протистояння», «Берегиня», «Мамина мелодія» вражають технічною
досконалістю та логічною доцільністю кожного штриха.
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Рушники «Дерево життя», «Наша історія», «Не вернулись хлопці із Афгану» можуть
служити ілюстраціями до історії українського народу.
У багатьох роботах Галина Іванівна використовує знаки-символи трипільської
культури. А на вишивання рушника «Калина» майстриню надихнули роздуми про родовід.
Внизу вона вигаптувала долівку трипільської культури, тут же візерунки, що символізують
пращурів, а вище – нащадків. Життєву гармонію відображає мережка, в якій різні малюнки,
як і різні долі та погляди на них. Різноманітний і орнамент мережки: за основу взято
традиційний малюнок, лише вкраплено дух нинішнього часу.
Галина Іванівна Данилюк – учасниця
Всеукраїнської
культурно-мистецької
акції
«Рушник національної єдності» (2006). Вона –
одна з ініціаторів обласної культурно-мистецької
акції «Вишивана доля Вінниччини» (ОЦНТ,
2009), автор ескізу рушника та керівник
творчого процесу вишивання. Під мудрим
керівництвом Галини Іванівни, яку багато
майстрів називають своєю мамою, вишивальниці
з 27 районів та міст обласного підпорядкування
вишили 8-метровий рушник, в основі якого
використано традиційні елементи і кольорову
гаму, характерні для в всіх районів. Тут ми
бачимо дерево життя, подільське сонце, а
обрамляє його оберіг, що обіцяє Вінниччині добробут і процвітання.
Засновник серії книжок «Майстри Поділля». Авторка книги спогадів «І на тім
рушничкові...» (Вінниця, 2005). Окремі роботи зберігаються не тільки у Шевченківському
національному заповіднику (м. Канів Черкас. обл.), а й у Літературно-меморіальному музеї
М. Коцюбинського, Музеї гончара О. Луцишина та обласному осередку НСМНМУ у Вінниці.
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Марія Василівна Гоцуляк
За матеріалами сайту Вінницького
обласного центру народної творчості
/автор Наталя Сентемон/

Марія Василівна народилась 15 лютого 1950 року
у с. Воєводцинці Могилів-Подільського району. Мама,
Ірина Дем’янівна була завзятою до будь-якої роботи.
Перед Великоднем мати розписувала хату, піч, комин,
стіни. Можна уявити захват маленької дівчинки, на очах
якої розцвітали квіти на стінах! А напередодні свята мати
брала звичайні курячі яйця і перетворювала їх на таке
диво, що маленька Марійка була впевнена, що мама –
чарівниця.
Вже трохи старшою вона здрозуміла, як ці дивописанки робляться, звідки беруться ружі, хвильки,
безкінечники. Мама показала як зробити кистку (так
зветься писачок): зістригти з кабанця трохи щетинки,
обмотати цупкою фольгою і прив’язати йй до палички.
Коли віск тече по щетині, то лінії м’яко лягають на яйце.
Звичайно, талановита людина – талановита у всьому. Ірина Дем’нівна вишивала і
рушники, і сорочки, тож Марійці було від кого перейняти це споконвічне ремесло.
Марійчин тато, Василь Никифорович, пройшовши війну, працював начальником
поштового відділення, допомагав громаді у справах. Залюблений у слово, шанувальник
української поезії, він умів вчити по-своєму. Навіть коли вся родина працювала на городі,
садила чи копала бараболю, тато для того, щоб донечці веселіше працювалося, розповідав
їй місцеві легенди, читав різні гуморески, а також поезії Рильського, Шевченка.
Для Марійки центром її дитячого життя була піч. Тут вона і спала, і мріяла, і творила
свої перші наївні «шедеври». На перший вірш її надихнули груші і кислиці, що підсихали
на теплому комині печі. Тихенько зʼївши кілька, Марічка придумала віршика, що то
насправді зробила сіра миша.
Малювала в дитинстві, де тільки могла. У 5 років тато подарував їй першого в її житті
кольорового червоного олівця! Він швидко був змальований достоту. Але ж можна було
малювати й паличкою на снігу, і на піску, і вуглинкою на стінах, і на палітурках зошитів та
підручників, і на промокашках... В школі Марічка продовжувала підготовку до свого
майбутнього − була редактором стінгазети. В якості гонорарів отримувала добрі тлумаки
від хлопців, про яких дописувала в стінгазеті і на яких малювала влучні карикатури.
Сьогодні Марія Василівна називає це «першими нагородами» та справжньою підготовкою
до дорослого життя.
Після школи Марійка часто пропадала в сільській бібліотеці, де залюбки допомагали
завідуючій. І хоча рішення, прийняте після закінчення десятирічки вступати в педагогічний
вуз здавалося остаточним, але судилося Марії стати також і бібліотекарем. У Вінницькому
педагогічному інституті не вистачило до конкурсу всього одного балу, залишався ще
цілий рік до нової спроби, а в селі якраз звільнилась вакансія культпрацівника. Так
вчорашня десятикласниця стала бібліотекарем, а заодно і завклубом, і прибиральницею.
Марія приходила до клубу раненько, розпалювала в грубках, аби хоч трішки
створити затишок для отих галасливих дітлахів, котрі горохом посипляться до бібліотеки
вже після четвертого уроку. А ще ж на ферму чи на тракторний стан треба вийти. Бо там
працюючі чекають біля так званих «пересувок». А ще з агітбригадою до комбайнерів
навідатись. А ще гектар чи два соняшнику й кукурудзи висапати, бо бюджетникам також
норму наділяли. А ще, а ще, а ще – десятки доручень то голови сільради, то парторга. А
мама також щодня на колгоспному городництві. А вдома – корова з телям, поросята й
кури…А ввечері молодь до клубу сходиться. Їм подавай кіно і танці до упаду. І обовʼязково
– репетиції, котрі згодом переростуть у святкове дійство для всього села.
Після одруження і народження сина, Марія Василівна побула дома усього два місяці
і знову вийшла на роботу, вступила на бібліотечний відділ до Тульчинського училища
культури. Вже згодом, навчаючись в університет ім. Т.Шевченка на факультеті
журналістики, Марія Гоцуляк не раз з вдячністю згадувала викладачів училища, які
вкладали свою душу у кожного.
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Шість років пропрацювала Марія Василівна у бібліотеці, а
тоді відчула, що душа потребує перемін і поїхала у Кременчуг,
до родичів. Тут почалася її журналістська робота у
комунальних та багатотиражних газетах. Рік за роком життя
налагоджувалося – улюблена робота, квартира, друзі…
здавалося б, живи та радій, але в душі почали зʼявлятися якісь
щемливі нотки. Якась тиха туга не давала радіти від усього
серця. В спогадах все частіше поставали гори, рідне село,
стежки поза хатою, а ще – сумні, безпорадні погляди батьків,
котрі лишалися самі.
1979 року Марія Василівна повернулася до МогилеваПодільського. Рідна земля додавала сил, і вона з головою
поринула у громадське і мистецьке життя краю. Уже
дипломовану і з досвідом колегу, охоче прийняли до
згуртованої журналістської родини газети «Наддністрянська
правда» (зараз «Слово Придністровʼя»). Зустрічі, інтерв’ю,
статті, вірші. Швидко зав’язалася співпраця з творчими силами Могилівщини, і вже за пару
років Марія Василівна керувала літературним об’єднанням «Веселка Дністрова», котре
вважається чи не старшим навіть за Спілку письменників України.
о цього гурту часто приїжджала Марія Авксентіївна Руденко, яка теж писала вірші.
А одного разу вона привезла свої витинанки. У Марії Василівни аж дух перехопило від тієї
небаченої досі філігранної краси! Щось стрепенулося в самому серці, а десь у підсвідомості
зʼявилися мереживні фіранки, котрими мама колись давно прикрашала невеличкі віконця
в їхній хаті. Море думок, вихор почуттів піднявся в душі, і одна з найголовніших – зберегти!
Це треба зберегти! Вона впросила Марію Авксентіївну дати їй додому ці витинанки
роздивитися, а сама всю ніч перемальовувала їх на кальку, всі 30 штук! Тоді в неї й гадки
не було, що через десятки років вона стане головною хранителькою цих безцінних
духовних скарбів своєї навчительки, старшої аж на 35 років, але такої близької по духу.
Тієї ночі Марія Гоцуляк взяла папір, ножиці і вирізала свою першу витинанку. Скільки їх з
того часу розлетілося по світу!
Тим часом в країні повіяло першими вітрами свободи. Марія Василівна разом з
однодумцями кинулася у вир подій шукати правду для себе і для людей. Але стара система
не давала розправити крила. Там, «нагорі» змушували писати пасквілі на рухівців,
присилали вже готові статті, котрі редакційне керівництво, не задумуючись, ставило в
газету. Частина працівників збунтувалися, і колектив газети розділився навпіл: ті, хто хотів
лишитися в тихому болоті, і ті, хто готовий був кинутися у нового життя.
Четверо найсміливіших вирішили видавати свою, незалежну й об’єктивну газету,
якій Марія Гоцуляк і назву придумала – «Краяни», вихід якої вітали всі прогресивні сили
країни. Влада на місці і в області всіляко перешкоджала виходу «Краян». Але про
безстрашну четвірку, котра кинула виклик системі, котра голодуючи, відстоювала своє
право на вільне слово заговорили і в Києві , і на радіо «Свобода», після чого їм усе таки
дозволили випускати газету. Але умови були такі кабальні і супротив настільки сильний,
що газета поступово перестала існувати. Останньою крапкою в цій історії стало звільнення
під видом реорганізації газети «Наддністрянська правда» усіх, хто був причетний до
випуску «Краян».
Опинившись вперше за десятки років без роботи, Марія Василівна почувалася
жахливо – молода, енергійна, сповнена сил і планів, вона не мала можливості
реалізуватися. На щастя цей період продовжувався недовго. Активну жінку запросили
працювати в краєзнавчий музей, де вона разом з директором Віталієм Чорнокульським
почала втілювати давню мрію усіх творчих людей міста: вимагати у влади приміщення для
будинку творчості, щоб митцям було де збиратися, спілкуватися, виставляти свої роботи.
Це питання було порушено на сесії міської ради і вирішено позитивно. Тоді в девʼяності такі
чудеса інколи траплялися. Вперше в місті було прийняте рішення, що ініціювалося з низів.
Щасливі і натхненні, вони почали працювати: Марія Гоцуляк − директор, Оксана
Городинська – методист та Абрам Каплан – завгосп. Приміщення було порожнім і
обдертим, але хіба це могло зупинити митців? Випросили кілька столів, стільців, стару
друкарську машинку та ще старіший програвач − і за те спасибі. Все інше − своїми руками
і за власний кошт. Роботи й планів ставало все більше, а фінансування не вистачало ні на
що. Треба було терміново змінювати ситуацію.
Одного разу, спілкуючись з директором республіканського центру народної творчості
Володимиром Подкопаєвим, Марія Василівна запропонувала йому провести в Могилеві якесь
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всеукраїнське свято, щоб на них звернули увагу:«У нас є Марія Руденко, Олександр Салюк.
Давайте зробимо свято витинанки у нас. Такого ж ніде немає». Володимир Петрович обіцяв
подумати, порадитись у міністерстві. Не пройшло і півроку, як до Марії Василівни
зателефонували і сказали: «Готуйтеся, в Могилеві буде всеукраїнське свято витинанки». З
тієї хвилини все закрутилося, завертілося. Робота була зроблена величезна і 1993 року
відбулося І Всеукраїнське свято витинанки. Свято вдалося на славу! Стільки однодумців
зʼїхалося з різних куточків України! Радість спілкування, обмін досвідом, безліч творчих
планів…Усім так сподобався гостинний прикордонний край, що вирішили збиратися щороку.
Але життя внесло свої корективи, і зараз свято проводиться раз у три роки.
А тим часом життя готувало нові випробування Марії Гоцуляк. Часи змінювалися і
після девʼяти років успішної діяльності приміщення Будинку творчості вирішили забрати. От
тоді Марії Гоцуляк став в пригоді її досвід боротьби, і вони разом з Оксаною Городинською
та численною творчою спільнотою почали відстоювати свій мистецькій осередок.
Перемогли. Та яких сил це їм вартувало. Після цього Марія Василівна пішла у відпустку,
відпочити. Але хіба такі люди уміють відпочивати? Один дзвінок про допомогу – і людина
знову у строю. Микола Крижанівський − овіяний легендами козацький крайовий отаман,
скульптор-каменотес, тонкий майстер художнього слова, який очолив «Слово
Придністровʼя», покликав Марію Гоцуляк до себе в редакцію. Рідна стихія знову затягнула
журналістку і вона пішла з будинку творчості працювати в газету. Але ж і без мистецтва
ніяк. Одне крило летіть не може.
2003 року померла Марія Руденко. Маючи великий досвід роботи в культурі, Марія
Василівна розуміла: якщо зараз не зберегти спадщину майстрині, то все розійдеться,
розгубиться. Звернулася до начальника районного відділу культури Лариси Хухлей і,
отримавши підтримку, разом з керівником «Горлиці» Зінаїдою Багрій, головою сільради
Надією Баранецькою поїхали до Слободи Яришівської, де жила Марія Руденкою. Там, з
дозволу її сина, зібрали все, що могло скласти основу експозиції – витинанки, книги,
альбоми, листи, нагороди... Марія Василівна відчувала, розуміла, що той колишній зойк
серця «це ж треба зберегти!» нарешті буде вгамовано. Збережеться. Яке це щастя для
поціновувача – формувати музейну експозицію. З допомогою обласного краєзнавчого
музею Марія Василівна оформлювала кімнату за кімнатою, відвойовувала в безмежних
лабіринтах районного Будинку культури все нові території, заповнюючи їх як унікальними
витинанками і вишивками самої Марії Руденко, так і виробами багатьох умільців
Подністровʼя.
Тим часом кількість робіт самої Марії Гоцуляк теж можна було б виділити в окрему
залу: писанки, витинанки, вишивка, народна іграшка. А ще – Марія Гоцуляк добре відома і
в Україні, і за її межами як неперевершена майстриня писанок-дряпанок. Вперше вона
побачила їх на святі в Національному музеї народної архітектури в Пирогові і відразу
захопилася цією графікою на яйці. Марія Василівна принесла це мистецтво в Могилів,
навчила інших митців, передала багатьом послідовникам. Тисячі мініатюрних шедеврів,
створених золотими руками Марії Василівни, розлетілися по Україні й за кордон. І лише
згодом Марія Василівна згадала мамину науку і почала писати писанку воском…
А ще, звичайно ж, витинанки. З тієї пам’ятної ночі, коли вона вперше вирізала
витинанку, Марія Гоцуляк не переставала їх робити. Можливість втілити думку не в слові, а
в символі, розповісти цілу історію одним сюжетом надихали журналістку на паперові новели
та есе. «Одного разу Тетяна Омелянівна запропонувала майстрам зробити на виставку
витинанки на обрядову тематику.
Я так захопилася,− згадує майстриня, − що зробила цілу серію робіт: «Свят-Вечір»,
«Колядники». «Взяв би я бандуру», «Поки вариться кутя», «На Великдень сонце
грає», «Обжинки», «Щедрівочка», «На Купайла», «Коровайниці»…Згодом за серію саме цих
витинанок та ще унікальні писанки Марія Гоцуляк була удостоєна Міжнародної премії
ім.Івана Огієнка. Достойна учениця Марії Руденко, вона стала тією ланкою, що перевела
через тонкий місточок часу мистецтво витинанки, зберегла традицію і вивела це мистецтво
на новий рівень.
Вечорами й інколи вдень вона писала вірші. Так, для себе. За словом− слово, за
рядком− рядочок. Тривоги, біль і радість – все назовні. Нехай в душі не буде темних плям.
Її потрібно в чистоті хранити.
Прийшов час виходу на пенсію, і хоча Микола Крижанівський не хотів відпускати
такого працівника, Марія Василівна наполягла. «Ну що ж, так, то так», − сказав головний
редактор і подарував на прощання кошик свіжих яєць – писанки писати. І він не помилився.
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Звичайно, Марія Василівна не з тих людей, що будуть «заслужено відпочивати». Вона
відразу пішла працювати … директором музей Марії Руденко.
І тут вона нарешті почала малювати. « Я все життя хотіла малювати, але все часу не
вистачало. А коли доля звела мене з художником Дмитром Мединичем, я зрозуміла, що
треба малювати. Він мені дуже допоміг, дуже багато підказав. На жаль, його уже сім років
немає, − розповідає Марія Василівна. Підтримує художницю Віктор Наконечний. «Він все
підхвалював мене, казав: «Як ви можете робити такі сюжети на витинанках, то маєте
малювати. Спробуйте, у вас все вийде.» І справді, у Марії Василівни все виходить.
Її картини – це поєднання теплоти душі з теплотою кольорів. Це – рай її дитинства.
Люди, що бачать цю красу, кажуть: «Хочеться піти у ваші картини і жити у них».
Марія Василівна ділиться секретами творення, каже, що більше любить працювати
гуашшю з аквареллю, а олійні фарби даються важче. А мені здається, що чим би людина не
писала, все одно на полотні лишиться те, що є в серці. А в серці Марії Гоцуляк – справжній
український рай, до котрого вона щиро запрошує всіх бажаючих.
Доріг дарувало багато
Життя неспокійне мені,
Та голос матусі, як свято,
Бринить у суєтності днів.
Іду на екзамен до мами,
У грудях – тривоги конспект!
Та стежка крута над ярамиНайширший у світі проспект.
Ховаю під хустку сивини,
Румʼянець горить на щоках,
Бо я ще, бо я ще дитина –
Допоки матуся чека…
Гоцуляк М. В.
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Марія Олександрівна Ралко
Українська
художниця,
член
Національної
спілки
художників України (з1989 р.), Заслужений художник
Української РСР (1990), народний художник України (1994),
академік Української академії архітектури, лауреат Державної
премії України в галузі архітектури (1991), нагороджена
Почесною відзнакою Президента України (1996).
Народилась 14 липня 1950 року у Києві. У 1975р.
закінчила Київський державний художній інститут по класу
педагога А. В. Добровольського. Працювала в галузі
монументально-декоративного мистецтва. З 1998 року головний
архітектор-художник
ДП
«Проектне
бюро
Державного
управління справами».
Родина: чоловік Адаменко Станіслав Михайлович (1949
р.) – український художник, народний художник України (1994), академік Української
академії архітектури (1998).
Основні твори:







Інтер’єри в Рівненському музичному драмтеатрі (1983)
Інтер’єри в Палаці культури в м. Ровеньки Луганської обл. (1985)
Реконструкція будівлі Національної опери України (оформлення інтер’єрів,
співавторстві, 1987)
Станція метро «Золоті ворота» (оформлення інтер’єрів, у співавторстві, 1990)
Реконструкція будівлі Палацу культури «Україна» (оформлення інтер’єрів,
співавторстві, 1996)
Реконструкція будівлі Маріїнського палацу в Києві.
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Іван Васильович Остафічук
Іван Васильович Остафійчук (нар. 28 липня 1940,
Тростянець)— український художник, всесвітньовідомий
графік, лауреат Шевченківської премії (2007).
Народився у Тростянці, Снятинського району на ІваноФранківщині в передгір‘ї гуцульських Карпат. Батьки,
Анна (з дому Павлюк) та Василь Остафійчуки, були
звичайними карпатськими селянами.
Здобувши загальну середню освіту, розпочав своє
сходження у мистецтво у Вижницькому училищі
прикладного мистецтва (1957—1960) та Львівському
державному інституті прикладного та декоративного
мистецтва (1960—1965) на відділі текстилю. Навчався
фаху в Карло Звіринського та Романа Сельського, а згодом консультувався з ними із творчих
питань. Ще в студентські роки розпочав виставкову практику, яку згодом поєднав із
роботою графіка-ілюстратора. У 1960-х роках спеціалізувався в графіці, малярстві,
художньому текстилі й кераміці.
Молодий художник стає членом Львівського відділення Спілки радянських
художників України. Іван Остафійчук є митцем, який не належить до жодного узагальнення,
що об'єднує художників у рамках певних течій. Винятковість його насамперед визначена
тематикою його творів. Герої й теми графічних чи живописних композицій художника живуть
у своєму світі, близькому кожній людині з дитинства.
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Структурно легкі, але повністю заповнені лінеарним орнаментом композиції 1969 р.,
присвячені новелам Василя Стефаника, стали синтетичним символом пластики, що збуджує
внутрішню уяву.
Характерною для робіт Івана Остафійчука 1970-х рр. стала рівновага між видимим і
значенням. Створені за таким принципом літографії 1971 р. «Прихід велетів», «Танець
життя», «Опришки», «Мольфар», «Людина і худоба», що входять до циклу «Гуцульські
легенди», не насичені ілюзією, а мають прямий зв‘язок із легендами гуцульського краю.
У першій половині 1970-х рр. художник бере активну участь у групових виставках, які
відбуваються як в Україні, так і за кордоном. Роботи митця потрапляють до Польщі, Білорусі,
Литви, Східної Німеччини, Америки і Канади із презентаціями української графіки. Знаковою
була виставка в Ризі (Литва, 1972), де поруч із Леопольдом Левицьким, Володимиром
Патиком та Маріоном Ілку Іван Остафійчук представляв цикл «Гуцульські легенди».
Мандруючи Україною, митець, натхненний побаченим, створює у 1975—1985 рр.
цикл «Подорожі по Україні». Концептуально зближуючись з ідеями національного
модернізму, І. Остафійчук розкриває обряди, звичаї, моральну красу українців на
вісімдесяти п‘яти аркушах.
1979 року відбувається перша індивідуальна виставка художника у Львівській
картинній галереї, а також показ робіт у Тернопільській мистецькій галереї.
Гра думок, барв і вібрації почуттів митця у колоритній серії монотипій «Українські
народні пісні» 1989 р. відзначені золотою медаллю на ІХ Бієнале графічного мистецтва у
Брно (Чехословаччина).
Варто відзначити, що у 70-х рр. ХХ ст. Іван Остафійчук створив книжечку дитячих
розмальовок «Пензлик-чарівник». Призначена для дітей дошкільного віку, у редакції
художника, книжечка мала на меті привчати дітей любити українські казки та свою історію,
шанувати світ природи, закликала піддатися чарам музики троїстих музик і танцю барв.
Також у цей період художник ілюструє збірку віршів Марійки Підгірянки «Безкінечні
казочки», призначених для дошкільної аудиторії. 1974 р. митець ілюструє збірник новел
Марка Черемшини «Карби». Ілюстрації І. Остафійчука стають візуальною єдністю реальності
життя героїв новел, письменника та художника.
Велику кількість кольорових ілюстрацій художник виконує до збірок віршів Дмитра
Павличка «Плесо» (1984), «Рубаї» (1987) та англомовного видання української народної
казки «Семеро братів-воронів та їх сестра» (1986).
Відмовився від звання «Заслужений художник України».
У 1987 р. емігрував до Хорватії, а 1988 р.— до Канади. Важливими у творчій біографії
митця були персональні виставки в Едмонтоні, Оттаві, Монреалі, Торонто, Клівленді,
Рочестері, Лос-Анджелесі, Чикаго, Нью-Йорку, Детройті. З 1992 р. живе і працює у Львові.
Після повернення на Батьківщину митець активізував творчу практику, як зазначають
критики, суттєво збагативши контекст своїх творчих шукань.
Особливої уваги заслуговує виконана митцем серія ілюстрацій до віршів Тараса
Шевченка «В казематі» (1987). Лаконізм висловлення та енергетика контрастів, вібрації
ліній та штрихів стають метафоричним виявом свободи. Створені І. Остафійчуком роботи на
еміграції промовляють технічно іншими засобами експресіонізму. Поезію Т. Шевченка багато
й по різному ілюстрували, проте графічні аркуші І. Остафійчука не є ілюстраціями до
великого Кобзаря, це ілюстрації власних переживань.
28 липня 2015 у Львівському національному музеї ім. Андрея Шептицького відбулося
урочисте відкриття виставки художніх творів Івана Остафійчука. Вона була приурочена 75літньому ювілею художника та 50-ти літтю творчої мистецької діяльності. Найприємнішою
несподіванкою для художника були привітання і подарунок — книга «Снятинщина.
Історико-етнографічний нарис» від імені голів Снятинської районної ради Петра Гнідана та
райдержадміністрації Романа Маліновського.
Для Національного музею ім. Андрея Шептицького ця виставка є особливо цінною,
оскільки більшість творів, заекспонованих на виставці, разом із значною частиною творчого
доробку (загалом 200 робіт), митець передав в дар музеєві.
 1989 р. художника нагородили золотою медаллю ІХ Бієнале графічного мистецтва у м.
Брно (Чехословаччина), він також отримує інші міжнародні нагороди.
 2014 р. І. Остафійчук став лауреатом Літературно-мистецької премії імені Марка
Черемшини.
Свої 100 тисяч гривень, що становлять матеріальну винагороду Шевченківської
премії (яку художник отримав 2007 року), Іван Остафійчук запланував витратити на ремонт
власної галереї:
«Приміщення для цієї галереї я купив ще три роки тому. Уже рік там триває ремонт.
Сподіваюся, премії якраз вистачить, щоб його завершити. А завершу — подарую свою
галерею місту. Хоча саме місто мені ніколи нічого не давало».
15

Параска Іванівна Власенко
Параска Іванівна Власенко (10 (23) листопада
1900, село Скопці, нині Веселинівка Баришівського району
Київської області — 6 жовтня 1960, там само) — українська
майстриня народного декоративного розпису.
Параска Власенко народилася в бідній багатодітній
сім'ї. Єдиною втіхою в дитинстві для неї було вишивання.
Мабуть, вирішальним моментом у залученні до творчості
стало створення 1910 року в її рідному селі килимововишивальної майстерні, яку очолила професійна художниця
Євгенія Прибильська. Параска Власенко потрапила в
майстерню тринадцятирічною дівчинкою. Природно, її роботи
того часу не збереглися (Перша світова війна, революція,
громадянська війна).
Полотна, датовані 1930-ми роками, відзначені
найяскравішим індивідуальним почерком: фольклорні мотиви
органічно переплітаються з елементами бароко. Вони
позначені якоюсь дивною безпосередністю сприйняття
навколишнього світу, що й визначило її художній почерк. Саме в ті роки до Параски
Власенко прийшло визнання. Комітет з підготовки Першої республіканської виставки
народного мистецтва запросив її до Києва, і художниця стала працювати в Центральних
експериментальних майстернях. Після виставки, яка експонувалася в Києві, Москві та
Ленінграді, їй одній з перших надали звання «майстер народного мистецтва». 1937 року на
міжнародній виставці в Парижі малюнки та ескіз килима Параски Власенко були відзначені
дипломом і срібною медаллю.
Напередодні Німецько-радянської війни вона почала працювати в жанрі
монументального живопису: розписувала стіни і створила вітраж павільйону України на
Всесоюзній сільськогосподарській виставці.
У повоєнні роки художницю запросили до Інституту монументального живопису та
скульптури Академії архітектури УРСР, де вона створила сотні ескізів для архітектурних
споруд, килимів, керамічних виробів, станкових декоративних панно.
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За рівнем майстерності і самобутності роботи Параски Власенко стоять у одному ряду
з роботами Катерини Білокур і Марії Примаченко.

Олекса Бахматюк
Олекса Бахматюк (10 грудня 1820, Косів — 15 березня
1882, там же) — український майстер декоративного розпису на
кахлях.
На Коломийській промисловій виставці 1880, де були
виставлені твори Олекси Бахматюка, він отримав золоту нагороду.
У зображенні людей Бахматюк виробив особливу манеру,
певний канон. Всі вони виразно типізовані. Постаті, як правило,
стоять у профіль. Жінки — чи міські, чи гуцульські — одягнені в
блузи та довгі спідниці. Чоловіки в короткому (лише зображення
голови змінюється: то вона оголена, то на ній циліндр, то
гуцульська клепаня). Широко представлений у майстра світ флори
й фауни. Тут виділяється квітка, що нагадує соняшник, — багатопелюсткова з широкою
заштрихованою серединою. Є зображення звірів і птахів — олені, бики, леви та розкішні
пави і півні.
Бахматюк, як і інші майстри, на кожній своїй печі неодмінно малював одно-два
зображення святого Миколи в єпископських ризах, із сакральними атрибутами в руках, з
німбом довкола голови. Це було дотриманням місцевих традицій, що склалися ще на початку
XIX століття. Обабіч голови були по дв цифри, які означали дату виконання печі.
У Коломиї названо вулицю на честь Олекси Бахматюка.
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Сусанна Костянтинівна Сміян
Традиції, втілені у творах мистецтва, є тими струнами душі українського народу, які
характерно виражають його ментальність та закладають міцний підмурок для становлення
духовно багатої, висококультурної та інтелектуальної нації. Яскравим явищем розвитку
художньої культури в Україні постає українське художнє гутне скло.
Відомості про українське виробництво скла у XVI–XVII ст. знаходимо ще в праці
архідиякона Павла Алепського, який подорожував Україною за гетьманування Богдана
Хмельницького. Успадкувавши традиції з часів Давньоруської держави, українське
гутництво відродилося в середині XX ст., переважно у творчості провідних майстрів та
художників Львова і Києва.
Так,
Сусанна
Костянтинівна
Сміян,
українська
художниця декоративного скла, першою серед київських
художників звернулася до пластично-просторових форм,
близьких до скульптури, застосувавши інноваційний для
заводу прийом обробки виробів. Зокрема, художниця
використовувала ефект контрастних кольорових смуг,
розріджених ниток та «мілліфіорі», приглушуючи цей декор
матовою поверхнею, утвореною шляхом піскоструминної
обробки. У фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав» твори Сусанни
Сміян представлені комплектами виробів на космічну тематику
та декоративними вазами. Так, крізь призму авторського
сприйняття світ високих технологій постає перед нами у живих
мистецьких формах. Вклавши свою любов та майстерність у ці
витвори мистецтва, художниця ніби наближає далеку космічну
тематику до земної людини, надаючи ідеї мирного освоєння
космосу нової життєдайної сили. Глибину своєї уяви, яка
розкриває таємниці безкінечних метаморфозів космічного простору, майстриня втілила у
вазах «Фантазія» та «Салют».
Навіть комплект декоративних ваз С. К. Сміян виконала у вигляді дивовижних грибів
інопланетного походження, які ніби продовжують жити в лабораторних умовах на Землі.
Фантастичні відтінки зеленого кольору разом з темно-коричневими елементами композиції
контрастно влилисяу дзвінку пластику скла, вказуючи нам про можливу спорідненість таких
організмів із земними формами життя.

18

Сусанна Костянтинівна народилась у 1940 р. у м. Новгород-Сіверському на
Чернігівщині. У 1960-му закінчила Львівське училище прикладного мистецтва ім. І. Труша,
відділення художньої кераміки. У 1966-му – Львівський державний інститут прикладного та
декоративного мистецтва, відділення художньої кераміки. 1970 – аспірантура
Ленінградського вищого художньо-промислового училища ім. В. Мухіної, кафедра
художнього скла. Здобула спеціальність – художник декоративно-прикладного мистецтва.
Виступала учасником близько 150
всеукраїнських, міжнародних та галузевих.

виставок

з

1960

року:

всесоюзних,

Катерина Василівна Білокур
Природа стала для неї вчителем, а квіти –
головними мотивами полотен. “Квіти, як і люди – живі,
у них є душа!”, – говорила видатна українська
художниця Катерина Білокур. Вони, немов на одному
диханні, лягали на полотно яскравим вибухом.
Розмістити колекцією її картин мріяли в Радянському
Кремлі, а сьогодні, щоб побачити її полотна, в Україну
приїжджають люди з усього світу.
Народилася
мисткиня
в
селі Богданівка в
Яготинському районі Київської області. Ці звивисті
вулички зберігають пам’ять про Катерину Білокур. А в
невеликому будинку, де все життя прожила художниця – музей.
Коли дівчинка почала малювати – точно ніхто не пам’ятає. Та й були це наївні дитячі
ескізи, намальовані вуглиною на клаптиках полотна. “Приблизно років у 6 я розмалювала
фігурками коней увесь шкільний зошит молодшого брата Грицька. – Ах ти, поганка! –
кричав батько. Зошит розірвали на шматки. Відтоді мені не давали ні папір, ні олівці”,
– йдеться у спогадах художниці.
Але в 14 років дівчину знову спіймали
за таким безглуздим, як вважали в селі,
заняттям.
Вжили
заходів:
різки
та
найсуворіша
заборона
малювати.
“Одержима”, – говорили про Катерину
односельці.
Жага отримати художню освіту не
покидала Катерину. Дізнавшись з газети,
що Київський театральний технікум набирає
студентів – вирішила знову ризикнути після
того, як її не прийняли в миргородський технікум.
Але в Театральному технікумі розмова почалася з питання про закінчення школи. На
цьому, як і в Миргородському технікумі, все й закінчилося. Документа не було… Знову
розчарування і душевний біль. Відчай проник у душу так глибоко, що в листопадову
холоднечу вирішила… топитися. На щастя, обійшлося. Перемогло бажання жити і довести
всім, що вона здатна на щось більш значуще, ніж поратися на городі!
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У 1934 році Катя Білокур створює “Берізку” – одну з перших картин, які принесли їй
всесвітню популярність. Через рік з’являються “Квіти за тином” – інший прославлений
шедевр. Так, за роботою в городі, по дому та в малюванні минають роки…
У 1940 році в Полтавському будинку народної творчості відкривається перша
персональна виставка Катерини Білокур. Усі 11 полотен мають колосальний успіх.
Художницю з Богданівки нагороджують поїздкою до Москви.
“О, з якою я енергією працювала в кінці 1940 року й на початку 1941-го! Вже рідні
мої мене не сварили, бо в Полтаві сказали, що я – художник! Чуєте!? Вчені люди назвали
мене художником!”, – зі спогадів Катерини. У 1941 році Катерина Білокур створює свій
черговий шедевр – “Польові квіти”.

«Берізка»

«Польові квіти»

«Цар-колос»

У червні 1954 року, в Парижі, відбулася ретроспективна виставка Пабло Пікассо до
75-річчя художника. Метр пам’ятав про чудову колекцію своїх ранніх полотен, зібраних у
Москві. Художнику дуже хотілося знову побачити ці творіння і показати їх європейським
фахівцям. У Париж привезли тридцять сім полотен із запасників Держмузею образотворчого
мистецтва й Ермітажу. Тоді ж для експозиції Міжнародної виставки сучасного мистецтва в
Луврі привезли картини сучасних художників СРСР. Серед них і три картини Білокур – “ЦарКолос”, “Берізка” і “Колгоспне поле”.
Тут їх побачив Пабло Пікассо. Весь світ облетіли його слова: “Якби ми мали
художницю такого рівня майстерності, то змусили б увесь світ заговорити про неї!”.
“Громадянку села Богданівка” Пікассо порівняв з іншою великою художницею-самоучкою
– Серафін Луїз із Санлі. Це звучало дивно, тим більше, що про сучасне мистецтво він
відгукувався вельми невтішно. А Катерину назвав “геніальною”.
У 1949 році Катерина Білокур стає членом Спілки художників України. 1951
нагороджена орденом Знак Пошани та одержала звання Заслуженого діяча мистецтв
України. 1956 року одержала звання Народного художника України.
Мистецтвознавці
ставлять
Катерину Білокур в один ряд із
видатними
художникамипримітивістами: Анрі Руссо, Іваном і
Йосипом
Генералічами,
Марією
Приймаченко, Ніко Піросманішвілі… Її
полотна експонуються на міжнародних
виставках, репродукції розходяться
тисячними тиражами.
А в селі Богданівка двері
відчинила
меморіальна
садиба
видатної українки. Її відкрито 1977
року. Завідує садибою Яготинський
державний історичний музей. Тут
побували відвідувачі майже з 40 країн
світу.
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В Києві та Ірпені є вулиці, а у Броварах провулок, названі на честь Катерини Білокур.
Також у 2016 р., виконуючи вимогу згідно закону «про декомунізацію», у місті Краматорськ
(Донецька обл.) колишня вул. Клари Цеткін була перейменована на честь Катерини Білокур.
Ім’ям художниці названо пластовий курінь ч. 58, що у Тернопільській станиці. Дівчата
з цього куреня намагаються ознайомити суспільство із творчістю майстрині.
У 1989 р. постановою РМ УРСР засновано премію ім. Катерини Білокур за визначні
твори традиційного народного мистецтва з метою стимулювання розвитку українського
народного мистецтва.
З 2012 року щорічно 9 червня, або в найближчі вихідні в с. Богданівка проводиться
міжрегіональний фестиваль народної творчості «Катеринина пісня».
На честь художниці в 2000 р. викарбувано пам’ятну
монету.
1972
р.
знято
документальний
Островської-Кордюк «Катерина Білокур».

фільм

Лідії

1983 року композитор Л. В. Дичко написав, а Алла
Рубіна поставила у Національній філармонії України
одноактний балет за мотивами творчості художниці «Катерина Білокур, або Натхнення».
1986 р. – «Фрески за картинами Катерини Білокур» у 2-х зошитах для скрипки та
органа (він же).
1990 р. знято 2-серійний х/ф за сценарієм Валентини Лебедєвої «Буйна»
(Укртелефільм); режисер Віктор Василенко, в ролі художниці – Раїса Недашківська.
У 2009 р. режисер та сценограф Олександ Білозуб створив виставу «Дві квітки
кольору індиго» про Катерину Білокур та Фріду Кало.
У 2001 р. д/ф «Катерина Білокур.
Послання», студія «Кінематографіст», автор
сценарію та режисер Ольга Самолевська.
У листопаді 2016 р. Український інститут
національнох пам’яті в рамках відзначення 83-х
роковин Голодомору в Україні вніс ім’я художниці
до проекту «Незламні», як відзначення на
державному рівні 15 видатних людей, що
пройшли через страшні 1932-1933 роки та
змогли реалізувати себе.
На світлині: пам’яник у Яготині.

Методична частина
Матеріали підготовлено І. І. Безпалько, головним бібліотекарем
з питань зберігання книжкових фондів бібліотек Полтавської обл.
(У вільному доступі на сайті Полтавської обласної
универсальної наукової б-ки ім. І. П. Котляревського)

Рекомендуємо
Вам
розробку
книжково-ілюстративної
виставки «Катерина
Василівна Білокур – українська художниця, майстер народного декоративного живопису,
представниця «наївного мистецтва».
«Катерина Білокур увійшла в українське і
світове мистецтво як явище самобутнє, що не
має аналогій із жодним художником у царині
народного чи наївного, чи професійного
живопису. І цим вона неповторна»
Михайло Дерегус
1 розділ. «Доля, виспівана в квітах»
«В Полтаві дали мені велику надію на
майбутнє. З якою енергією я працювала!
Вже мої рідні мене не лаяли і не ображали,
бо в Полтаві сказали, що я художник.
Вчені люди назвали мене художником!»
Катерина Білокур
2 розділ. «Квіти Катерини Білокур як фермент українського духу»
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«А квіти я буду малювати і малювати,
бо я так люблю над ними працювати,
що й слів не знайду, аби висказати ті
почуття до їх любові – моєї великої любові»
Катерина Білокур
3 розділ. «Вшанування пам’яті Катерини Білокур»
«Дочка України, народний художник Катерина Білокур
привернула загальну увагу до своїх полотен, вразивши
найвибагливіших знавців та поцінувателів яскравою
самобутністю, постійною силою своїх творів.
Вона розповіла світові який талановитий її народ»
Олесь Гончар
Доцільно також провести бібліографічний огляд біля книжкової виставки, демонструючи
читачам матеріали, представлені на виставці.
Пропонуємо розробку сценарію вечора пам’яті «Душа митця – це квітка».
Оформлення зали. В центрі сцени портрет Катерини Білокур, прикрашений вишитим рушником та
квітами. Поряд репродукції її картин та вислови як самої Катерини Білокур, так і визначних людей
сьогодення та того часу про життя, діяльність та значення творчості Катерини Білокур для розвитку
української культури, такі як:
«Як узяла я того «Кобзаря» в руки, як глянула на ті чарівні малюнки, як прочитала ті вірші
дорогі і прозу (там же він і про художників пише!), так як ото старі люди кажуть, наче мені хто дання
дав, наче ото дроком напоїв та ще й чисто розведеним! І я мов зрочилась!... От як засіло мені в голову
те велике слово художник! І як його вдіяти, і що вдіяти, щоб носити заслужено те велике слово?!»
(Катерина Білокур);
«Ви великий митець своєрідного українського живопису, майстер стилю і барв! Ви дійсно
народний український майстер чудових картин-натюрмортів, таких тонких і високих, як мистецтво
голландців» (Матвій Донцов);
«Ой, як радісно, як є можливість кожного дня працювати: не почувається ні старість, ні
самотність, бо з-під пензля кожного дня на полотні виростає щось нове, прекрасне і чудове...»
(Катерина Білокур);
«...Зображуючи квітку на полотні, Катерина Білокур була ще й художником-мислителем,
підкреслюю, українським художником-мислителем. І світовим водночас!» (Микола Кагарлицький);
«Куди я не йду, що не роблю, а те, що я надумала малювати, слідом за мною. Та й спати я
ляжу, а воно мені вчувається, а воно мені ввижається, та нібито щось до мене промовляє, щоб я його
не кидала, щоб я його не цуралась, щоб я його малювала, та чи на папір, чи на полотно виливала»
(Катерина Білокур);
«...якби в ранній період творчості, коли, власне, формувалося її художнє обличчя, не була б
такою одинокою і нещасливою, – навряд, чи й мали б ми сьогодні таке неповторне в світовому
мистецтві явище, як Катерина Білокур» (Тетяна Яблонська);
«Квіти часто нам говорять втричі більше, ніж слова» (Василь Симоненко);
«Талант здобувається великою любов'ю» (Катерина Білокур).
Цитати можна використати й при проведенні інших масових заходів, присвячених Катерині
Василівні Білокур.
На сцені розмістити екран, де можна показувати слайди та відеоролики, присвячені життєвим
дорогам художниці, її картини.
Ведучий 1. Катерина Білокур – явище рідкісне, яскраве, самобутнє, воістину оригінальне в
українському та світовому образотворчому мистецтві. Це художник світового рівня зі своїм виразним
рядом, мовою та унікальністю.
Її твори змушують поринати в унікальний світ мистецтва, який був народжений великим болем
душі,
але,
попри
все,
випромінює
надзвичайну
енергію
позитиву.
Настав час, коли полтавська (тепер київська) Богданівка стала мистецькою столицею Катерини
Білокур. Звідси, з біленької селянської хати, рушила у великі світи творчість народної художниці.
Пішла до людей її малярська поезія, сповнена якоїсь майже магічної сили, майже фантастичної краси.
Спершу її картини побачила Полтава, потім Київ, Москва, Париж.
Ведучий 2. Катерина Василівна Білокур народилася 7 грудня 1900 року в селі Богданівці колишнього
Пирятинського повіту Полтавської губернії (тепер Яготинський район Київської області) у селянській
родині.
Вона – перша дитина в сім’ї Василя та Килини Білокурів, яка не відзначалася великими
статками, тож їй треба було привчатись до прядки, гребеня та іншої роботи в полі, на городі.
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Та вабило її інше – квіти, що красувалися на леваді і біля хати, маленькі метелики, жучки,
чарівний світ пташок. Замість того, щоб працювати, вона годинами могла спостерігати за тим, як квітує
соняшник, мальва чи троянда.
Ведучий 1. Приблизно у 6-7 років Катерина навчилася читати. Батько й дід спочатку допомагали їй
у цьому і були надзвичайно здивовані завзяттям і успіхами дівчинки. Тому у сім’ї було вирішено – у
школу Катрю не віддавати, оскільки читати вона і так уміє, а економія одягу й взуття – величезна.
Малювала вона тайком, бо рідні та знайомі не підтримували захоплення Катерини, бо вважали,
що Білокурівська Катря «не така». Повинна б уже дбати про посаг, ходити як всі дівчата «на вулицю»,
а вона заховавшись у верболозі малює квіточки і радиться з козою, як краще змалювати чорнобривці,
мальви чи півники.
Демонстрація відеоролику: Катерина Білокур https://youtu.be/amYMDScNCvU
Ведуча в образі Катерини Білокур: «В будні мені малювати заборонялось. А лише в неділю, після
обіду, як уже все впораю, тоді, мов, хоч іди до дівчат гуляти, хоч читай, хоч головою своєю
неспокійною об пень бийся... А одного разу та ще й і в будень, як підкотило мені до серця, щоб щонебуть намалювати (це ще тоді, як у мене не було олівця). Сажа, полотнина чиста була. Я намалювала
не краєвид, а якихось видуманих птиць. І тоді мені ті мої перші твори такі чудові здались! Було так
радісно на душі від того, що я так зуміла видумать. І дивилась я на той малюнок, і сміялась, як
божевільна».
Ведучий 2. Та все ж на життєвій дорозі зустрічалися люди, чия підтримка стимулювала духовний
розвиток дівчини.
Місцеві вчителі, медики, інші прогресивно настроєні люди, як могли підтримували дівчину, де
порадою, а іноді й олівцем та папером, радили вчитись. З вдячністю згадує вона про подружжя
вчителів, що десь у 20-х роках приїхали працювати в Богданівку.
Ведуча в образі Катерини Білокур: «Ой, які це люди були гарні, культурні такі. І за моїх гарних
вишивок я з ними познайомилась. Ой, скільки в їх було художньої літератури, багато російських і
українських письменників і поетів, в них був великий альбом репродукцій з картин Третьяковської
галереї. До того часу я не знала, не відала, що вона є на світі. Та ніщо на мене не вдіяло такого
враження, як «Кобзар»... Як узяла я того «Кобзаря» в руки, як глянула на ті чарівні малюнки, як
прочитала ті вірші дорогі і прозу (там же він і про художників пише) та так, як ото старі люди кажуть,
наче мені хто дання дав... от як засіло мені в голові те велике слово – художник!»
Ведучий 1. І полинула вона думками до Тараса Шевченка, вбачаючи багато спільного у долі великого
художника й поета у своєму житті. Якоїсь днини, не кажучи нікому й слова, вирушає Катерина до
Канева на могилу Тараса Григоровича.
Ведуча в образі Катерини Білокур: «Як живому Шевченкові розказувала, що я к я хочу стати
художником, але на цих доріженьках, як не терен, то колючки, то камінці гострі! А ті люди, серед яких
я живу, не розуміють мене, я між ними чужа...»
Ведучий 2. В 1924 році вона дізнається, що в Миргороді є художньо-керамічний технікум, подає туди
документи, але їй відмовляють за браком освіти, таке ж трапилось і при вступі до Київського
театрального технікуму. В школі ж вона не вчилась жодного дня! І так боляче було Катерині, що до
неї нікому немає діла, нікому вона не потрібна... Впевнившись, що без освіти їй не вступити до жодного
учбового закладу, вирішує опанувати художню майстерність самостійно.
Ведуча в образі Катерини Білокур. «Я не була ніколи ні в якій школі і не чула гласу учителя, а що
Бог поміг самій навчитися – ото тільки і маю. Мені вчувалося, що хтось мені шепоче: «…а ти не плач,
Катерино, що немає в тебе учителів. Ти дивись, як у матері-природи, дивись, яка травинка-билинка,
– так її і малюй».
Ведучий 1. В голодний 1933 рік Катерина по суті стала годувальницею сім’ї, врятувала від смерті
батьків і братів. Ще раніше вона навчилась шити красивий жіночий одяг і вишивати рушники, сорочки
і скатертини. Виконувала замовлення, а також продавала рукоділля на базарах. Рідні були їй вдячні
за це, але ставлення до неї в сім’ї не стало кращим.
Ведучий 2. Малювання було її мрією і вже ніщо не могло звернути Катерину з обраного шляху. За
науку і вчителя їй стає сама природа. Перші роботи Катерини Білокур 20-30-х років виконані вугіллям
і рослинними фарбами власного виробництва (з буряка, калини, цибулі, вишні, різних трав). На жаль,
ранні твори художниці не збереглися.
Ведуча в образі Катерини Білокур. «Ну що ж діяти, що я така у вас уродилась! Може і сама не
рада, так інакшою бути не можу... Та я все на світі забуду та й знову малюю квіти. Так як їх не
малювати, як вони ж такі красиві? Я й сама як почну малювати яку картину квітів, то й думаю: оце я
цю закінчу, тоді вже й буду малювати що-небудь із життя людського. Але ж поки закінчу, то в голові
заснується цілий ряд картин та одна від другої чудовіші, та одна від другої красивіші – та все ж і квіти.
А як прийде весна та зазеленіють трави, а потім і квіти зацвітуть! Ой, боже ж мій, як глянеш кругом,
то та гарна, а та ще краща, а та ще чудовіша! Та начебто аж схиляються до мене, та як промовляють:
«Хто ж нас тоді буде малювати, як ти покинеш?» То я все на світі забуду та й знов малюю квіти. Ой,
не гнівайтесь на мене, мої близькі й далекі друзі, що я малюю квіти, бо із квітів картини красиві».
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Ведучий 1. В кінці 20-х і на початку 30-х років вона вже пробує малювати олійними фарбами. До нас
дійшли всього два портрети: «Оля Білокур» (1928 р.) і «Тетяна Бахмач» (1932 р.). Розквіт творчості
Катерини припадає на другу половину 30-х та 40-х років. Вона поступово знаходить свій жанр,
опановує свою техніку й художню майстерність. У 1934 році Катя Білокур малює картину «Берізка» –
одну із трьох картин, які принесли їй світову славу. Через рік народжуються «Квіти над тином» – інший
прославлений
шедевр.
Ось які рядки квітам з картини Катерини Білокур «Польові квіти» (1941 р.) присвятила Катерина
Квітчаста:
Ця ніжність квітів польових
Ця витонченість стебел Сідай у човен і пливи.
Натхнення хвилі стелить!
Краса не має берегів,
Обмеження не має –
Ляга у вишуканість слів
Канва барвистих марев...
Ведучий 2. В 1936 році Катерина Василівна закінчила одну з цікавих робіт «Квіти», яку надіслала в
дарунок О.М.Горькому. Очевидно, художниця шукала серед творчих людей знайомства і розуміння.
Таку підтримку вона отримала від своєї ровесниці Оксани Петрусенко. Прослухавши по радіо пісню
відомої співачки «Чи я в лузі не калина була» Катерина намалювала картину «Калина» і разом з
листом надіслала актрисі в дарунок. Співачка звернулася до Полтавського будинку народної творчості
з просьбою, щоб в області не були байдужими до долі художниці. Варто сказати, що в Полтаві
зацікавились її роботами, завітали до Богданівки, надали допомогу. Преміювали К.Білокур поїздкою
до Москви на екскурсію, в музеї, в театри.
Ведучий 1. У Катерини було дві мети: перша – стати художником, друга – щоб її визнали художником.
Мрії здійснились!!! Весною 1940 року в Полтавському краєзнавчому музеї з величезним успіхом
пройшла персональна виставка робіт Катерини Білокур, де було виставлено понад 30 її робіт і серед
них: «Квіти і берізоньки ввечері», «Польові квіти», «Квіти в тумані», «Портрети племінниць» та інші,
які були схвально зустрінуті митцями та відвідувачами.
Ведуча в образі Катерини Білокур. «В Полтаві дали мені велику надію на майбутнє. З якою
енергією я працювала! Вже мої рідні мене не лаяли і не ображали, бо в Полтаві сказали, що я
художник. Вчені люди назвали мене художником!»
Ведучий 2. Полотна Катерини Білокур відібрали на виставку в Париж... Як же вона раділа, як вона
відбирала найкращі полотна!.. То була радість слави і визнання… Але, розпочалася Велика Вітчизняна
війна і всі її твори згоріли разом з музеєм. Залишились тільки ті, що не потрапили на виставку.
Що було далі, Ірина Жиленко в поемі «Цар колос» змалювала такими словами, від яких
стискається серце.
Ведуча в образі Катерини Білокур.
На війні. Затемнена Полтава.
Дім музею в смертному вінку.
Ніч вогню – і на землі не стало
Творів Катерини Білокур.
Стерто. Змито. Вирвано з корінням.
Пущено під той вогненний ніж.
Хто міг спать, коли вони горіли,
Ті картини, що взяли в Париж...
Ті безцінні, ті, близькі до крику,
Діти, діти, дітоньки мої!
Як же вони билися у вікна!
Як же вони кликали її!
Знала би – прибігла. Сталось диво.
Той вогонь руками б розвела.
Я ж їх на безсмертя породила
І себе у них пережила.
Кажуть тої ночі так кричали
Квіти по усій моїй землі, Що земля струснулась од печалі
І дзвіниці плакали в імлі.
І відкрилась рана, аж бездонна,
У мистецтві. І уже навік.
Кажуть, рафаелівській мадонні
Кров текла з-під сяючих повік...
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Ведучий 1. Роки тимчасової окупації були для Катерини тяжкими як в моральному, так і в
матеріальному відношенні. Частина робіт була розграбована як фашистами, так і місцевими
«любителями прекрасного». Навіть, в ті тяжкі роки вона продовжувала працювати. Було виконано
кілька робіт: «Квіти», «Квіти увечері» та інші.
У 1944 році, коли вся Україна, замордована фашистами, ще лежала в чорних руїнах, Катерина
Білокур, разом зі всім народом вітаючи визволення, створює картину «Буйна», що звучить як хвала
життю і красі, а незабаром і свій вершинний твір «Цар-колос».
Ведучий 2. Війна скінчилася, час зарубцював рани… У 1944 році в Богданівку приїжджає директор
Державного музею українського народного декоративного мистецтва Василь Нагай – запропонувати
виставку і закупити картини. До речі, саме завдяки його старанням цей музей має найкращу колекцію
робіт Катрі Білокур.
Ведучий 1. Післявоєнні роки були найпліднішими. Художня майстерність майстрині в цей час досягає
вершини. Приходили весни, розквітали квіти, народжувалися нові картини… Одна за одною створює
художниця свої прославлені картини – «Декоративні квіти» (1945), «Привіт врожаю» (1946),
«Колгоспне поле» (1948-1949), «Цар Колос» (1949), «Яблука, помідори» (1950), «Сніданок»
(«Снідання») (1950), «Квітка і берізка ввечері» (1950), «Кавун, морква, квіти» (1951), «Квіти і
виноград» (1953-1958), «У Богданівці на Загреблі» (1955), «Георгіни» (1957), «Півонії» (1958),
«Богданівські яблука» (1958), «Натюрморт із колосками і глечиком» (1958-1959), «Букет квітів»
(1959), «Натюрморт з хлібом» (1960).
Ведучий 2. Милуючись її картинами, немов відчуваємо запах відрізаного окрайця щойно спеченого
хліба, ніжні пахощі квітів, смак соковитого достиглого червоного кавуна. Вдало підібрані кольорові
співвідношення, підкреслена насиченість основних компонентів композиції забезпечують повну
гармонійність звучання робіт художниці.
Ведуча в образі Катерини Білокур.
...І коли я намалюю квітку,
То краса від неї йде така,
Так світліє, так далеко видко, Ніби бачиш, що людей чека.
І за десять, і за двісті літ…
Віруєш у будучність землі,
Віруєш, малюючи картину,
В рід людський і в людяність людини.
Ведучий 1. Залишила художниця й ряд картин, присвячених своєму селу: «Гай», «За селом»,
«Вересень в селі Богданівці на Загреблі», «Осінь». В той час написано нею «Автопортрети» (1950,
1955, 1957 рр.). Створюючи їх вона говорила:
Ведуча в образі Катерини Білокур. «Я малюю себе без парадності та прикрас. В селянській хустці,
в куфайці. Так як я завжди одягаюсь».
Ведучий 2. Згодом, художниця Тетяна Яблонська скаже про Білокур: «На автопортретах уже в літах,
хвора й немічна селянка у спішно пов’язаній хустинці, в гаразд поношеній ватянці чи піджаку. Погляд
сумний, страдницький... Після того чарівні квіти Білокур я не сприймала як пісні про щастя... Тут (у
Богданівці), я збагнула, що незрівнянні її квіти, – здавалося б переповнені щастям украй, – були для
неї втечею від самотності»
Ведучий 1. В кінці 40-х і на початку 50-х років в колишньому Радянському Союзі набули широкого
розмаху виставки досягнень народного господарства. Практикувались вони і в Полтаві. На
центральних площах, в Корпусному саду, в інших людних місцях. Тут представлялись нові картини
Білокур відповідної тематики: «Привіт урожаю» (1946 р.), «Колгоспне поле» (1948 р.), «Цар-колос»
(1949 р.), які викликали захоплення у всіх людей. І, обов’язково були вишиті нею картини, рушники,
скатертини.
Ведучий 2. Катерину Білокур вважають представницею «наївного мистецтва» – групи художників,
що не здобули академічної освіти, проте стали частиною загального художнього процесу. Прийшло до
Катерини Білокур всенародне визнання всіх, кому не байдуже народне надбання українських
народних митців. Високо цінили і були в дружніх стосунках з нею такі поети, як Микола Бажан, Павло
Тичина, художники: Василь Касіян, Матвій Донцов, Степан Кириченко та інші. На сьогоднішній день
вона належить до п’ятірки найкращих українських художників двадцятого сторіччя. Катерина крокує
поряд з Малевичем, Тетяною Яблонською, Василем Ярміловим та Тетяною Голембієвською. ЇЇ твори
експонувались в Києві, Москві, Парижі.
У 1949 році була прийнята до Спілки художників України, у 1951 – нагороджена орденом «Знак
пошани», одержала звання Заслуженого діяча мистецтв України, а 1956 року – Народного художника
України.
Демонстрація
відеоролику:
пензлем https://youtu.be/OJRg_aNCZqg
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Ведучий 1. В останні роки вона тяжко хворіла, давалися взнаки злигодні тогочасного сільського
побуту, невлаштованність в особистому житті, хвороба матері. Померла художниця 9 червня 1961
року. В 1977 році в селі Богданівці відкрито музей-садибу Катерини Білокур, а в 1986 році там же їй
встановлено пам’ятник (скульптор І. Білокур).
Ведучий 2. Творчість художниці з села Богданівки належить до найкращих надбань української
культури ХХ століття, вона стала предметом вивчення й дослідження мистецтвознавців. У
Яготинському історично-краєзнавчому музеї розгорнуто дві експозиції з її живописною та графічною
спадщиною, а в Державному музеї українського народного декоративного мистецтва у Києві є великий
«білокурівський» зал, в якому зібрано найкращі її творіння. Композитор Леся Дичко в 1983 році
створила балет «Катерина Білокур», поставлено одноіменний телеспектакль (1980), відзнято
документальні фільми – «Чарівний світ Катерини Білокур» (1986), «Катерина Білокур. Послання»
(2002) та художній двосерійний фільм «Буйна» (1989).
В 1989 році була заснована премія імені Катерини Білокур за визначні твори традиційного
народного мистецтва.
В 1995 році в опрацюванні Миколи Кагарлицького було видано збірку листів художниці, які
засвідчують про її великий письменницький талант.
Ведучий 2. Більше як 100 картин зберігаються в музеях і картинних галереях та у власних зібраннях
Полтави, Києва, Яготина, родичів і друзів художниці. В Полтавській картинній галереї експонується 4
роботи Катерини Василівни. Це: «Квіти в тумані», «Квіти», «Півонії», «Пшениця, квіти, виноград».
Ведучий 1. Сильна була жінка. Не було радості в її житті, а стільки радості вона залишила нам! Своїми
картинами Катерина Білокур проспівала гімн життю, всьому живому й сущому на землі. Вона палко
любила природу, благоговійно схилялася перед квітами, вміла з ними розмовляти, вміла ними
надихатися. Інакше не були б вони в неї такими чарівними й одухотвореними на полотнах.
Схиляємо низько голови перед великим талантом, перед жінкою-художницею, перед Катериною
Білокур, яка для нас творила красу й залишила нам безцінний спадок своїх надбань, в яких є сила,
віра, надія і любов.
Пропонуємо Вашій увазі примірні сторінки усного журналу на тему «Сонячний і беззахисний
талант Катерини Білокур».
1 сторінка. «Не описати шлях життєвий: і квіти в ньому, і краса» (Виступ мистецтвознавця,
бібліотекаря, вчителя філолога).
2 сторінка. «І пензлем чарівним, і словом високим світ подивувала» (Бібліографічний огляд).
3 сторінка. Демонстрація відеоролику: Картини Катерини Білокур https://youtu.be/GSRwdhlnFrs
Підготовку до вечора пам’яті, усного журналу та інших соціокультурних заходів радимо
проводити у координації з освітніми, культурними, мистецькими закладами, громадськими
організаціями, аматорами образотворчого мистецтва.
Проведення масових заходів необхідно супроводжувати активною рекламною кампанією;
запрошувати на них представників місцевих газет, радіо, телебачення.
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