Цвітуть на полотні любові квіти
У День Незалежності України в читальному залі районної бібліотеки
для дорослих відбулося відкриття виставки вишиваних робіт «Тобі,
єдина Україно, натхнення, творчість і любов». Презентацію відкрила і
вела бібліотекар Г. М. Діхтяр. Сердечно привітавши присутніх з цією
небуденною подією у культурно-мистецькому житті міста, вона
поінформувала, що на виставці представлено 30 картин, рушники,
подушки та гардини. Свої робочі запропонували і досвідчені майстри
вишивання, і початківці, зокрема, Л. М Поліщук, 3. М. Козлюк, I. М.
Романович, М. В. Діхтяр, В. А. Бережняк, І. В. Ніколенхо та Г. М.
Піліпака.
Понад 500 різноманітних картин створено руками нашої знаної
вишивальниці Лариси Поліщук. У роботах, які представлені на виставці,
вражає гама кольорів, майстерність, художнє бачення. Це серія картин «Пори
року», «Метелики «Павичеве око», «Макове поле», «Осінній пейзаж», «Пейзаж з ромашками», «Приношу щастя в дім».
В експозиції виставлено роботи Інни Ніколенко «Чарівність»,
«Романтичність», «Осінь в Парижі» та «Покрова». Інна-донька майстринівишивальниці Зіни Михайлівни Козлюк, яка нещодавно представляла свої
роботи на персональній виставці в цьому залі.
Іона Романович вишиває ще з шкільних років. Перші її роботи були
полотна релігійної тематики - «Різдво», «Страсті Христові». На діючій
виставці уваги шанувальників її творчості картини «Сонячна Італія»,
«Різдвяна казка», «Натюрморт», «Братики» і «Замок в парку Шемонсо»,
весільні рушники. Вишивати І. М. Романович дуже подобається, хоча не
завжди на це вистачає часу, бо вона виховує двох неповнолітніх дітей. Але
вишивка заспокоює, відволікає від щоденних проблем, дає відчуття насолоди
і гармонії. Дивлячись на її захоплення, почали вишивати і її двоюрідні брат
Микола Діхтяр і сестра Вероніка Бережняк.
Зокрема, Миколині картини «Підводний світ», «Рожеві півонії» та «Літній
будиночок», ґердан і подушка вишиті пастками. Микола дуже трудолюбивий
і наполегливий, хоча має обмежені можливості.
Вероніка вишиває ще зі школи, одна з її картин «Орхідея» представлена на
цій виставці.
Пані Наталія Галайчук для виставкової експозиції надала картину
«Полтавський двір», вишиту її бабусею Ганною Миколаївною Піліпакою.
Картина вишита для правнучки Софійки на її сім рочків. Даруючи свій твір,
вона підкреслила: «Коли ти виростеш і будеш мати нареченого, то це ніби ти
з ним сидиш на лавочці, а твій братик Матвійко підглядає за вами».
Після представлення робіт майстри вишивання Л. М. Поліщук, 3. М. Козлюк
та М. В. Діхтяр розповіли присутнім про свою творчість і мистецькі плани на
майбутнє.

З дня відкриття виставки її вже відвідало багато мешканців Березного і
його гостей. Вони щиро захоплені побаченим. А в День першого дзвоника на
виставку завітали учні 7-А класу економіко-гуманітарного ліцею. Тут
вчителька В. М. Люшин провела з ними перший урок «Україна починається з
тебе». Діти і педагог з цікавістю та задоволенням ознайомились з чудовими
роботами майстрів.
Г. М. Діхтяр повідомила, що виставка працюватиме майже два місяці,
отож шанувальники цього оригінального, барвистого народного мистецтва
ще мають можливість естетично насолодитись представленими на ній
творами.
Роман ПАВЛЕНКО.

