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Вишивана краса

У Чернігівській виставковій залі 
спілки художників був аншлаг: сю-
ди особисто привезли свої робо-
ти заслужений художник України 
Анатолій МАРЧУК, скульптор Во-
лодимир ЩУР та майстриня Євге-
нія ЛИПОВЕЦЬКА. 

Анатолій Марчук вважається од-
ним із найкращих майстрів акваре-
лі в Україні. Його роботи цінуються за 
кордоном, зокрема твори митця збе-
рігаються у 40 музеях України і світу, а 
також у приватних колекціях Німеччи-
ни, США, Австралії та Канади. Захма-
рене небо, свіже, зволожене дощем 
листя дерев, оповиті туманом гори, 
золотаве надвечір’я, срібні дощі – ці 
порухи і стани природи тонко зобра-
жені рукою майстра на папері. Пер-
сональна гордість Анатолія Марчука 
– акварельні роботи в техніці «мокрої 
фарби». Акварель сама по собі не дає 
права на помилку, а при роботі в тако-
му стилі фарба поводиться неконтро-
льовано, тим сильніше ускладнюючи 
художникові роботу. Ось як сам автор 
розповів про свої акварелі чернігів-
ським журналістам: «Будь-що твори-
ти – це дуже складно. Бо творчість – 
це нове, те, чого ти не бачиш, але що 
має прийти у процесі. Та коли говори-
ти про найскладнішу техніку в обра-
зотворчому мистецтві – це акварель, 
бо її неможливо виправити. Якщо олі-
вець можна витерти гумкою, намалю-
вати по-новому, олію перемазати, пе-
решліфувати й переписати, то з ак-
вареллю, якщо ти помилився, просто 
викидаєш листок паперу». 

Анатолій Марчук народився у Ве-
селій Слободі Макарівського району 
на Київщині в сім’ї вчителів. Згодом 
родина переїхала в Козичанку, звід-
ки Анатолій починав торувати доро-
гу у велике мистецтво. Закінчив Київ-
ський художній інститут, став членом 
НСХУ, заслуженим художником Укра-
їни, академіком Української акаде-
мії геральдики. Анатолій Марчук за-
ймається не лише творчістю, а й ор-
ганізаційною роботою в царині мис-
тецтва. Так, художник заснував Ма-
карівську картинну галерею на своїй 
малій батьківщині, є автором проекту 

пам’ятника святителеві Димитрію 
Ростовському, гербів і прапорів те-
риторіальних громад Макарівсько-
го району. У своїй садибі в рідній 
Козичанці збирає молодих митців 
та організовує пленери.

Від самого початку виставку в 
Чернігові Анатолій Марчук плану-
вав як персональну. Але потім йо-
му спало на думку запросити також 
своїх друзів – відомого скульптора 
Володимира Щура і молоду майс-
триню Євгенію Липовецьку. 

Володимир Щур представив 
на виставці переважно фото сво-
їх скульптур, адже самі роботи – 
в різних містах України, вони при-
крашають вулиці, парки та скве-
ри, і ми їх добре знаємо. Так, Воло-
димир Щур – автор пам’ятника Проні 
Прокопівні та Голохвастову на Узвозі 
в Києві. Витворами пана Володимира 
є пам’ятники Владиславу Городець-
кому, Олександрові Довженку, Оле-
ні Телізі й багатьом іншим. «Я люблю 
спостерігати, як характер відобра-
жається в обличчі людини. І намага-

тися передати цей характер», – роз-
повів скульптор під час відкриття ви-
ставки. Його роботи характеризує зо-
середженість на деталях. Наприклад, 
архітектор Городецький тримає в ру-
ках горнятко, в якому піниться кава, – 
і все це втілено у бронзі.

Цікаво було дізнатися, що жит-
тя Володимира Щура певним чином 

пов’язане із Чернігівщиною, адже він 
закінчив Остерський будівельний тех-
нікум, де й почав зароджуватися та-
лант скульптора.

А от Євгенія Липовецька родом із 
Ніжина, в цьому місті нині й працює – у 
Ніжинському училищі культури та мис-
тецтв імені Марії Заньковецької. Мо-
лода майстриня – художниця за фа-
хом і має дві вищі освіти. До Чернігова 
привезла гобелени, хоча займається 
ще олійним живописом, витинанками, 
вишивкою, розписом на склі. З нею я 
записала невеличке інтерв’ю.

– Ви дуже багато навчалися. Як 
до цього ставилися ваші батьки та 
рідня?

– Напевне, я працюю в мистецтві 
завдяки тому, що рідні завжди спо-
нукали до цього. Вони підтримува-
ли мене. Незважаючи на те, що іноді 
з усіх боків було чути, що художник – 
це людина, яка зазвичай не має вели-
ких статків. Але мої рідні, мама завж-
ди спонукали мене до творчості й під-
тримували. 

– Чим вас приваблює ткацтво 
і як ви відкрили в собі інтерес до 
нього?

– Ткацтвом почала займатися у 
Полтавському університеті. Мені за-
хотілося відроджувати цю техніку, ад-
же вона надзвичайно цікава. Хоча, 
можливо, і вважається «бабусиною». 
Ткацтво заспокоює. Я людина екс-
пресивна, а ця монотонна, довга ро-
бота тренує витримку. 

– Але все одно відчувається ва-
ша експресія, бо обираєте яскраві, 
насичені кольори.

– Справді. 
– З якими образами працюєте?
– Образи традиційні. Кобзар у ви-

гляді янгола, українські хати, дере-
во як символ життя; птахи, що несуть 
якусь звістку – добру чи погану. 

Привітати митців прийшли ві-
домі художники, представники за-
кладів культури Чернігова та Ніжи-
на. Опісля митці планують завітати 
до Канева, організувати виставку до 
Шевченківських днів. Потім марш-
рут турне пролягатиме через Вінни-
цю, Суми, Одесу, Львів та інші україн-
ські міста.

Вікторія ГАВРИК
Фото Віктора КОШМАЛА

Аншлаг! 

Майстри акварелі, скульптури й гобеленуМайстри акварелі, скульптури й гобелену

У театрі ляльок відбулася 
прем’єра вистави за казками чер-
нігівських письменників Михася 
Ткача та Сергія Дзюби.

Ця дивовижна ідея належить го-
ловному режисерові обласного 
лялькового театру імені Олександра 
Довженка Віталію Гольцову та пое-
ту і сценаристу Анатолію Покришню. 
Одного разу спілкувалися по-друж-
ньому, й раптом спало на думку: 
а чому б і не створити в Чернігові 
лялькові вистави за творами пись-
менників із Придесення? Адже та-

лановитих та відомих людей, котрі 
створюють цікаві казки для дітлахів, 
тут вистачає. 

Одразу ж і взялися за роботу… До 
ідеї схвально поставилася директор 
театру, художник Тетяна Коваль, та й 

акторам це неабияк сподобалося. Ще 
б пак! Автори мешкають зовсім поруч, 
у рідному місті, завжди мають змогу 
завітати до театру. Поміркували: які 
книжки літераторів із Чернігова мають 
стабільну популярність? З’ясувалося, 

що в бібліотеках не залежуються на 
полицях казки Михася Ткача та Сер-
гія Дзюби, адже малеча їх постійно 
читає й перечитує. 

Поговорили з обома автора-
ми. Вони до несподіваної ідеї по-
ставилися вельми схвально. «Чому 
б і ні? – відреагував Сергій Дзюба. 
– Все-таки загальний наклад усіх 
книжок про Кракатунчика – понад 
40 тисяч примірників… На цій каз-
ковій трилогії, яка об’єднує три по-
вісті (нині їх усе частіше називають 
романами) про неймовірні пригоди 
хлопчика Сергійка та його найкра-
щого друга – кленового бога Крака-
тунчика в нашому Чернігові вирос-
ло вже не одне покоління дітей. Од-
нак нова вистава значно розширить 
популяризацію трилогії «Душа на 
обличчі». Важливо, що дія повістей 
про Кракатунчика відбувається са-
ме в Чернігові – там немало зна-
йомих вулиць, Красна площа, Вал, 
Болдина гора, Антонієві печери, 
кленова алея поблизу пологового 
будинку, вулиця Яблунева, де меш-

кає Сергійко... Взагалі, всі мої книжки 
пов’язані з Чернігівщиною, яку я щи-
ро люблю». 

Далі Віталій Гольцов написав пре-
красний, професійний сценарій, 
який одразу заполонив уяву авто-

рів та акторів, а художник Тетяна Ко-
валь напрочуд цікаво придумала ви-
гляд казкових персонажів. Режисер 
вирішив об’єднати казку Михася Тка-
ча «Ласий ведмідь» та історію про за-
хоплюючі пригоди в цирку з повісті 

Сергія Дзюби «Гопки для Кракатун-
чика». Сценарій вийшов дуже дина-
мічним, веселим та ненав’язливо по-
вчальним. 

І ось – прем’єра! Повна зала діт-
лахів. Схвильовані автори, які бу-
квально затамували подих в очіку-
ванні цього дійства… Вистава ма-
лечі сподобалася – раз-по-раз лу-
нали щасливі оплески та сміх юних 
глядачів, котрі не просто сиділи, а й 
самі брали безпосередню участь у 
виставі – виходили просто на сце-
ну як щасливі учасники-персонажі 
диво-вистави, відгадували дотеп-
ні загадки, із задоволенням підспі-
вували, імітували різні музичні ін-
струменти, залюбки спілкувалися 
з казковими героями, запам’ято-
вували веселі віршики. Було бага-
то цікавих, не нудних розваг, тому 
й аплодували радісно, від душі. «Це 
справді найліпша наша нагорода – 
отакі дитячі оплески!» – підсумував 
побачене Михась Ткач. 

У цій виставі все зійшлося – й та-
лановиті твори авторів із Придесення, 
і блискуча, віртуозна постановка Віта-
лія Гольцова, й натхненна, прекрас-
на гра акторів Марини Лахно та Олек-
сандра Олійника, і прекрасні ляльки, 
народжені творчою уявою Тетяни Ко-
валь. 

Отже, репертуар обласного ляль-
кового театру поповнився цікавою, 
яскравою виставою, котра обіцяє 
стати популярною та резонансною. 
У перспективі її, сподіваємося, по-
бачать і належно оцінять глядачі й за 
межами нашої Чернігівщини, що та-
кож важливо… Бо варто пропагува-
ти все-таки в першу чергу своє, тим 
більше – все це того варте!

Щиро вітаю режисера, акторів, ху-
дожника, авторів та всіх причетних до 
цієї супервистави! І сподіваюся, що 
буде продовження… Принаймні Віта-
лій Гольцов уже домовився з Сергі-
єм Дзюбою про подальшу роботу над 
трилогією про Кракатунчика. Нову ви-
ставу про пригоди хлопчика Сергій-
ка та його надійного друга – кленово-
го бога в Чернігові планується поста-
вити в обласному ляльковому театрі 
імені Олександра Довженка наступ-
ного року.

 
Роман МАДЖУГА

Вогні рампи

«Ласий ведмідь

 і Кракатунчик»

У перший день весни затишна 
Мистецька вітальня Чернігівської 
обласної універсальної наукової бі-
бліотеки імені В. Г. Короленка на-
повнилася не лише світлом теплого 
сонця, а й ніжністю та легкістю вито-
нчених квітів. Бо саме 1 березня від-
булося відкриття першої персональ-

ної виставки картин, 
вишитих стрічками, 
– «Танок стрічки і по-
лотна» талановитої 
ніжинської майстри-
ні Ірини Василюк.

Ірина Олексіївна 
народилася 4 верес-
ня 1959 року на Він-
ниччині. У 1982-му 
закінчила Київський 
технологічний інсти-
тут харчової промис-
ловості за спеціаль-
ністю інженер-меха-
нік. За направлен-
ням одразу стала до 
роботи на ПАТ «Ні-
жинський механіч-
ний завод» у відділі 
випробувань і надій-
ності спочатку інже-
нером, а з 2002 року 
– керівником відділу. 
З 2006-го по 2014 рік була заступни-
ком директора технічного контролю.

Ірина Василюк захоплювалася 
різними видами декоративно-при-
кладного мистецтва: макраме, ло-
зоплетінням, робила фантазійні бу-
кети з цукерок та ляльки-мотанки. А 
після тривалих творчих пошуків са-
ме книга з вишивки стрічками вирі-
шила її подальший напрям у твор-
чості. «Я хочу постійно себе вдоско-
налювати і на чомусь одному не зу-
пиняюсь. У вишивці сподобалися 
фантазія та свобода: роблячи пер-
ший стібок, відпускаєш уяву в політ. 
На виготовлення однієї картини, – 
розповідає майстриня, – йде майже 
тиждень. Першим експертом завж-
ди стає мій чоловік Володимир, бо 
його підтримка для мене дуже важ-
лива. Я бажаю, щоби кожна людина 
знайшла себе у творчості».

  Чернігівська майстриня Лариса 
Ганенко із захопленням сказала ви-
шивальниці: «Ви наповнили квіта-
ми, красою та весняним настроєм 
цю ошатну залу. Дуже приємно, що 
роботи викликають позитивні емо-
ції. Ці картини яскраві та світлі, як і 
авторка».

Агнеса Ляшенко, чернігівська ви-
шивальниця ікон, заслужений май-
стер народної творчості, від ду-
же детальну, «мікроскопічну» робо-
ту майстрині над картинами. «На-
справді ці вишиті квіти немов живі і в 
них було вкладено майстерність, ду-
шу та відчуття прекрасного. І, я ду-
маю, Ніжин пишається своїми тала-
новитими митцями!»

Голова чернігівського клубу 
творчої інтелігенції «Оберіг-Черні-
гів» Ольга Качановська подякува-
ла пані Ірині за подарунок напере-
додні жіночого свята, а Наталія Ан-
дрющенко, чернігівська майстриня 
виробів із войлоку, побажала Ірині 
Олексіївні, щоби джерело її заду-
мів поповнювалося новими цікави-
ми ідеями.

Тетяна Баже-
нова, чернігівська 
майстриня, заслу-
жений майстер на-
родної творчості, 
наголосила, що таку 
красу може створи-
ти лише людина до-
бра та чуйна. «Коли 
виходиш на заслу-
жений відпочинок, 
то життя не закін-
чується. Дуже важ-
ливо, щоб у кожно-
го була улюблена 
справа, і я рада, що 
ви знайшли себе у 
творчості!»

  Щирі побажання 
творчого натхнення 
прозвучали від зем-
лячки, представни-
ці ніжинського клубу 

«Барви життя» Ольги Журавльової та 
чернігівської вишивальниці бісером 
і стрічками Тамари Гриньової. Осо-
бливо теплі слова привітання були 
від дочки Роксолани.

  Тетяна Олійник, солістка Черні-
гівського обласного філармонійного 
центру, лауреат міжнародних кон-
курсів та давній друг бібліотеки, за-
значила: «Коли я вперше побачила 
роботи пані Ірини, то запропонувала 
ОУНБ ім. В. Г. Короленка обов’язко-
во познайомити чернігівців з ніжин-
ською майстринею. Моя душа пере-
повнена великою радістю, що наш 
український народ такий таланови-
тий. І ця чарівна жінка в гарній виши-
тій сукні – образ справжньої україн-
ки. Тож нехай квіти, що проростають 
у вашій душі, знаходять відображен-
ня і на полотнах!»

Відтак Тетяна Олійник теплою 
піснею «Веснянка» привітала майс-
триню з відкриттям виставки.

На виставці представлено 19 
картин, вишитих стрічками. Роботи 
вишукані та легкі, вони поєднують 
в собі ніжність і гармонію, які пере-
ливаються в сонячному промінні, як 
ті атласні й шовкові стрічки, що тан-
цюють на полотні. Виконані в жанрі 
пейзажу та натюрморту, картини на-
дихають, зачаровують і створюють 
гарний настрій.

Бібліотека запрошує всіх поціно-
вувачів прекрасного насолодитися 
приємними хвилинами споглядан-
ня виставки талановитої ніжинської 
майстрині Ірини Василюк.

Катерина СКРИПКА

Танок стрічки і полотна

У Мистецькій вітальні Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка була 

представлена виставка картин та відбулася презентація книги «Троян-

да під дощем» чернігівської художниці, поетеси та композитора з об-

меженими фізичними можливостями Ганни ЛОМАКІНОЇ.

Ганну прийшли привітати рідні, друзі й шанувальники її таланту. Серед 
гостей були присутні небайдужі до творчості талановитої дівчини люди, які 
сприяли виданню представленої книги поезій. Це провідний спеціаліст Де-
партаменту культури і туризму, національностей та релігій Ірина Дерейчук, 
голова ради Чернігівської міської асоціації «Конкордія» кандидат психологіч-
них наук Віктор Мозговий, заслужена артистка України Наталія Максименко, 
члени громадської організації «Конкордія», котрі допомогли створити макет 
видання: Олена Летута, Олексій Силиченко, Леся Анака.

  З теплими словами привітання й побажаннями нових творчих успіхів ви-
ступила директор бібліотеки Інна Аліференко.

 Ганна Ломакіна народилась у Чернігові в 1989 році. Невиліковна хворо-
ба не зламала тендітну дівчину. Жага до самовизначення спонукала її поча-
ти малювати й писати вірші. Ганна з дитинства брала участь у виставках для 
дітей з обмеженими можливостями від центру реабілітації «Відродження» та 
міського центру об’єднання інвалідів «Шанс». У 2013-му і 2014 роках була 
активною учасницею фестивалю «Обереги дитинства». Підсумком творчих 
здобутків стало видання книги «Троянда під дощем».

  Ліричні вірші талановитої авторки звучали не тільки у стінах бібліотеки, 
а й із великої сцени Чернігівського обласного академічного музично-драма-
тичного театру ім. Т. Г. Шевченка – у виконанні заслуженої артистки України 
Наталії Мельниченко. Щирі почуття, переживання, любов – головне у твор-
чості поетеси.

Я ВСЁ РЕШАЮ САМА

Я спокойная, если меня не злить.
Мне всё равно, что люди говорят.
Слишком часто лились слёзы по щекам,
Теперь сильнее стала я.

Я всё решаю сама, что б мне там ни говорили.
Я всё решаю сама, как бы меня ни заставляли.
Но кого любить мне, моё сердце за меня решает.

Пусть все думают, что я наивная.
Пусть все думают, что я глупая.
Но я лиса хитрая, характер мой – колючий,
Душа моя сильная.
Но перед любовью я
совсем бессильная. 

Яна ПЕТРУНЯК

У Мистецькій вітальні

І дощ, і сонце Ганни Ломакіної

«Майстерня гарного настрою» 
Чернігівського літературно-ме-
моріального музею-заповідни-
ка М.  М.  Коцюбинського запро-
шувала школярів міста з нагоди 
прийдешніх весняних свят відві-
дати майстер-класи, які трива-
ли з 20 лютого по 7 березня. До 
участі пропонували долучитися 
учням 1-6 класів, тривалість за-
няття складала близько 45 хв., а 
його вартість для одного учня — 
10 грн. 

Майстер-класи проводилися 
для організованих учнівських груп 
на замовлення шкіл міста за попе-
реднім записом. Також, за попе-
редньою домовленістю, було мож-
ливим проведення виїзних май-
стер-класів безпосередньо у шко-
лах за умови, що кілька класів ви-
являть бажання відвідати заняття у 
музейній майстерні. 

На одному з таких майстер-кла-
сів для школяриків 1-Д класу Черні-
гівського колегіуму № 11 мені вда-
лося з великим задоволенням та цікавістю бути присутнім. 

Коли до музейної зали влилося одразу три десятки дитячих дзвінких голо-
сів, вона миттєво перетворилася на один зі шкільних класів — чи то історич-
ний, чи художній — залежно від виставкових експонатів, що були на той момент 
представлені в залі. 

За чотирма столами діток уже очікували заздалегідь розкладені кольорові па-
пірці, картонні заготовки, блискучий декор, клей та майстрині у вигляді праців-
ниць музею, що готові були провести черговий майстер-клас для юних гостей. 

Як я з’ясував у класного керів-
ника першачків Тамари Пивова-
рової, майстер-клас було попе-
редньо замовлено у працівниць 
музею як із екскурсійною метою, 
так і зі святково-сюрпризною, 
щоби діти власними руками змог-
ли створити подарунки своїм ма-
мам у вигляді святкових вітальних 
листівок у стилі «hand-made». 

Після хвилинного шикуван-
ня діти кинулися в атаку на віль-
ні місця та стрімголов узялися за 
роботу, деякі — навіть попереду 
коментарів наставниць, реалізо-
вуючи власні ідеї та фантазії. 

Дивлячись одне на одного, 
хапаючи заготовлені деталі, ви-
мазуючи клеєм усі пальці (а іно-
ді й тих, хто сидів поруч) школя-
рі сопіли й кректали, але впевне-
но творили власні авангардні ше-
деври, наближаючись до фінішу. 

Ось першим дійшов фіналу один столик, потім інший, а врешті й усі закінчи-
ли працювати та дружно вишикувалися у три ряди для фотографування, задо-
волено тримаючи роботи в руках. 

Після напруженої праці дитячі оченята мали змогу оглянути цікаву експози-
цію музейної виставки, а працівниці вже готувалися до зустрічі наступних юних 
творців прекрасного. 

Ігор ГІЛЬОВ

Дитячими руками

«Хендмейдові» подарунки мамам«Хендмейдові» подарунки мамам
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