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VI МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ 
«МИСТЕЦТВО ВИРІЗУВАННЯ: ФОРМА І КОЛІР»

Зінаїда Косицька

Нещодавно,  24–26  червня  2016  року, 
у  м.  Молодечно,  що  має  статус  культурної 
столиці  Білорусі,  відбувся  VI  Міжнародний 
симпозіум  «Мистецтво  вирізування:  форма 
і  колір».  Цього  року  зустріч  була  присвячена 
пам’яті провідних білоруських майстрів мисте
цтва витинанки – Вікторії Червонцевої (1937–
2014) і В’ячеслава Дубінки (1941–2010), вона 
відбулася в залах Молодечненського держав
ного музичного коледжу ім. М. К. Огинсько
го. На форумі в черговий раз учасники обго
ворили сучасний стан мистецтва вирізування з 
паперу, його  історичні аспекти, досягнення та 
проблеми.

Перед  роботою  Симпозіуму  організатори 
відкрили виставку, на якій були репрезентова
ні  твори учасників, місцевих майстрів  і моло
дечненських  студентів.  Гостей  привітала  Ася 
Олексіївна  Петриченко,  спадкоємиця  чис
ленної колекції  витинанок,  зібраної ученим  із 
Харкова  –  Олексієм  Максимовичем  Петри
ченком (1911–1996); також виступили дирек
тор Молодечненського державного музичного 
коледжу ім. М. К. Огинського Григорій Семе
нович Сорока, голова Білоруської спілки май
стрів  народної  творчості  Євген  Михайлович 
Сахута, директор Мінського обласного центру 
народної творчості Раїса Йосипівна Войцехов
ська та інші діячі культури. 

Майстри  й  мистецтвознавці  представля
ли різні країни – Білорусь, Україну, Польщу, 
Литву,  Росію.  Це,  зокрема,  професор,  етно
граф  Варшавського  університету,  організа
тор  приватного  музею  народного  мистецтва 
Польщі  Мар’ян  Покропек;  лектор  Вільнюсь
кої  колегії  та  Вільнюського  технічного  інсти
туту Лаймуте Федосєєва; провідна литовська 
майстриня й педагог Одета ТуменайтеБраже
нене; заступник директора Молодечненського 
музичного  коледжу  ім.  М.  К.  Огинського 

Людмила  ВолковичБорис;  член  Білорусь
кої  спілки  майстрів  народної  творчості  Оль
га  Бабуріна  з  Мінська;  Світлана  Яворська  з 
м. Домодєдова та ін. З України приїхали м.н.с. 
Інституту  мистецтвознавства,  фольклористи
ки  та  етнології  ім. М. Т. Рильського НАНУ 
Зінаїда Косицька (м. Київ); майстер народної 
творчості, член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України Людмила Бабіч 
(смт Царичанка Дніпропетровської обл.); ор
ганізатор сайту «Українська витинанка» Ірина 
Зяткіна (м. Бердянськ Запорізької обл.); май
стер Олена Харченко (м. Бердянськ Запорізь
кої обл.); викладач художньої школи Вікторія 
Нестерова (м. Часів Яр Донецької обл.); май
стерпедагог  Оксана  Цимбалюк  з  донькою 
Олександрою (м. Хмільник Вінницької обл.); 
майстер Тетяна Мельник (м. Рівне ); майстер
викладач  математики  Галина  Дудар  (м.  Тер
нопіль).  Також  на  зустрічі  були  представлені 
роботи українських майстрів –  Ірини Токар
ської (м. Львів), Марії Янкової (м. Київ), Оле
сі Іщук (м. Луцьк). У матеріалах Симпозіуму, 
виданих до початку його роботи,  опублікова
но  статті  учасників,  зокрема  й  тих,  хто  взяв 
участь  заочно.  Так,  Олена  Тихонюк,  україн
ська дослідниця витинанок, висвітлила на сто
рінках  збірника  творчість  української  худож
ниці Людмили Мазур (1947–2000).

На  спільних  засіданнях  і  секціях  («Істо
рія  та  регіональні  особливості»,  «Навчання 
і  практичне  застосування»)  було  прочита
но  цікаві  доповіді.  Кожен  учасник  з  України 
представив  важливі  грані  цього  виду  мисте
цтва. Майстриня Л. Бабіч висвітлила головні 
особ ливості  витинанок  краю  Приорілля,  зо
крема осередку Петриківка, підкреслила їхню 
багато барвність,  значну  кількість  первинних 
складових,  головні  композиції  типу  «вазон», 
«букет»  тощо.  Сама  Л.  Бабіч,  починаючи  з 
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1990х  років,  керує  народною  студією  з  ви
тинання  «Сонячна  квітка»  в  смт  Царичанка 
Дніпропетровської  області.  Авторські  панно 
майстрині  та  її  учениць  –  Ольги  Дніпров
ської, Маргарити Валєшиної,  Ірини Смєліко
вої, А. Дерев’янко й багатьох інших учасниць 
колективу – зриме продовження стійких тра
дицій регіону в сьогоденні.

В. Нестерова ознайомила слухачів із влас
ними педагогічними напрацюваннями та  спо
стереженнями,  набутими  в  роботі  з  вихован
цями художнього відділення Школи мистецтв 
м.  Часів  Яр.  Значимість  її  досвіду  полягає  у 
врахуванні  на  заняттях  творчих  і  психологіч
них особливостей школярів. З. Косицька роз
повіла про багатогранну творчість української 
народної  письменниці,  художниці  Параски 
ПлиткиГорицвіт  (1927–1998),  згадавши  та
кож, що вона була зв’язковою УПА, за що на 
десять років потрапила до сибірських таборів, 
п’ять із яких через обмороження ніг проходила 
на милицях. Після тривалих поневірянь і «хру
щовської реабілітації» майстриня повернулася 
в  рідне  село  Криворівня  ІваноФранківської 
області. Вирізування витинанок постало лише 
одним із творчих проявів обдарованої працьо

витої гуцулки. Вона також активно записува
ла фольклор: місцеві легенди, казки, розповіді 
про весільні обряди, спогади, а ще створюва
ла живописні полотна про побут односельчан, 
писала ікони тощо. 

Під  час  Симпозіуму  також  було  відкри
то  виставку  витинанок  «Пелюстки  пам’яті», 
на  якій  репрезентовано  роботи  Вікторії  Чер
вонцевої, її доньок Наталі та Єлизавети Чер
вонцевих, а також її учнів (Молодечненський 
краєзнавчий  музей).  Ще  одна  виставка  тво
рів – «Вячеслав Дубінка. Пам’яті майстра» – 
відбулася в Палаці культури м. Молодечно.

Завдяки  зусиллям  господаріворганізато
рів, зокрема Григорія Сороки, Людмили Вол
ковичБорис, Наталі Сухої, Ольги Бабуріної, 
Ольги Наливайко (останні три – з Мінська), 
на Симпозіумі панувала тепла атмосфера й ви
сокий фаховий рівень. Не можна оминути ува
гою  злагоджену  роботу  студентів  Коледжу, 
які  організували  роботу  з  комп’ютерним  об
ладнанням та іншою технікою. Участь митців з 
України на такій представницькій міжнародній 
зустрічі засвідчує надзвичайно високу творчу 
активність,  відповідний рівень робіт,  а  також 
громадянську позицію українських майстрів. 
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