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У наш час джерела народної творчості та українські
традиції набувають особливого значення, оновлюються,
оживають. Все більше молоді звертається до національного
орнаменту, відомі дизайнери використають їх на своїх показах
мод.

Наукова бібліотека також вирішила нагадати
студентам про гарну українську традицію вишивання та
організувала творчу зустріч студентів із запорізькою
майстринею.

Захід під назвою «Вишивка – оберіг українського
народу» відбувся 5 листопада 2015 року в залі Наукової
бібліотеки ЗНТУ.

Гостею заходу стала
керівник запорізького творчого
об’єднання «Цвіт калини» Роза
Миколаївна Кутасевич. Художня
вишивка полонила серце майстрині
й з роками стала справою її життя.







Творчість запорізьких майстринь-вишивальниць
знана не тільки в Запорізькому регіоні, а й за його межами.

Основний напрямок діяльності творчого об’єднання –
пропагування, збереження і відродження традиційної
української вишивки.

Колектив налічує більше 20 учасників. За 12 років
своєї діяльності 11 чоловік отримали звання «майстер», а 7 –
стали членами Національної Спілки майстрів народного
мистецтва України.



У творчому доробку об’єднання більше 300 робіт –
скатертини, чоловічі і жіночі сорочки, доріжки, панно,
сувенірні вироби. Основою діяльності колективу є вишивка
традиційних рушників сучасних та старовинних
орнаментальних мотивів.

\

Творче об’єднання «Цвіт калини» являється активним
учасником культурно-мистецьких заходів місцевого, обласного
та Всеукраїнського рівня.



На зустріч завітали студенти груп ГП – 413, ГП – 423
кафедри журналістики, викладачі та інші співробітники
університету.

Увазі відвідувачів були представлені вишиті роботи
творчого колективу: дивовижні рушники, скатертини, чоловічі
та жіночі сорочки, сукні, панно…

На прикладі представлених робіт Роза Миколаївна
продемонструвала високий професійний рівень свого
колективу.



Роботи майстрів – це справжнє вишиване диво, що
зачаровує духовністю і красою.











Композиції всіх рушників - світове дерево, дерево
роду, сонця-квітки.



Програма, яку підготувала бібліотекар Наталя Федько
разом із Розою Миколаївною, видалася насиченою, цікавою,
пізнавальною. Тут лунали вірші у виконанні студенток кафедри
журналістики гр. ГП – 423 Цвітанської Юлії, Тупіциної Анни і
Гульбич Валентини, розповіді про традиції українського
народу, були представлені цікаві відеоматеріали за темою.





Перлиною зустрічі був виступ Рози Миколаївни.

Майстриня захоплююче висвітила історію української
вишивки, техніку створення рушника, акцентувала увагу на
різниці орнаментів, залежно від географії України, розкрила
зміст різних стилів і символічного наповнення виробів,
особливості розвитку вишивальницької справи під впливом
часу.



Також Роза Миколаївна розповіла про мистецьку
акцію «Обітній рушник Запорізького краю – оберіг України»,
яку вона організувала цього року у Запоріжжі до Дня
незалежності України.



Майстрині за стародавньою традицією вишили
"обітній" рушник Запорізького краю довжиною майже 3 метри
та півметри завширшки. Унікальний виріб прикрасили
символами побажання суспільної злагоди та миру нашій країні,
а головним елементом рушника став образ Матері-Берегині.

"Обітній» рушник освятили в запорізькому соборі
Святої Тройці, де він і залишився та тепер обрамляє ікону
Божої Матері.
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Наприкінці заходу відвідувачі бібліотеки мали
можливість задати майстрині запитання. Спілкування
видалося жвавим, цікавим, змістовним.

Сподіваємося, що перегляд виробів спонукатиме
дівчат взяти в руки голку та створити власні вироби.

Роза Миколаївна подякувала співробітникам
бібліотеки за запрошення і за можливість поспілкуватися з
молоддю, бо найголовніше завдання колективу – відновити
забуті традиційні види художньої вишивки, пропагувати їх у
різних районах краю, залучити якнайбільше молоді до
мистецтва.
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А ще майстриня нагадала нам про український оберіг
“Лялька-мотанка”, подарувавши такі обереги організаторам
заходу з найкращими побажаннями.

Отже, наступного разу планується проведення
майстер-класу з виготовлення ляльок-мотанок за участю Рози
Миколаївни, яка розповість, як правильно створити такий
оберіг і як правильно його енергетично закодувати.
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Відвідувачі щиро подякували майстрині за цікаву
розповідь, за те, що вона береже душу нашого народу для
майбутніх поколінь, та побажали їй та усьому колективу
доброго здоров’я, довгих років життя і нових гарних вишивок.
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Звіт підготувала бібліотекар І категорії
Федько Наталія


