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Студентський вернісаж
“Тарас Шевченко — художник.
Погляд з ХХІ століття”
5 березня 2014 р. з нагоди відзначення 200-ліття від дня
народження Т.Г. Шевченка у виставковій залі Бродівського
історико-краєзнавчого музею (колишній — Бродівської фортеці) розпочався студентський вернісаж “Школи різьбярства”
Бродівського педагогічного коледжу ім. М. Шашкевича, який
тривав до 5 травня 2014 р. У музеї експоновано понад 60 виробів українських народних ремесел студентів других-четвертих
курсів відділу “Трудове навчання”, виконаних у техніках вишиття хрестиком і бісером; яворівського контурного геометричного і контурно сюжетного, тригранно-виїмкового різьблення;
плоского і об’ємного випалювання. Знаково, що вони виконали
всі об’ємно випалені дерев’яні та комбіновано-картонні рамки
самостійно. Для виконання фрагментів творів студенти використовували комп’ютерні технології. Виставку відвідали о. Я.
Царик, який благословив учасників виставки та їхніх наставників, гості зі Львова — заслужена майстер народної творчості
України, голова Львівського обласного осередку НСМНМУ
З. Краковецька та приват-доцент кафедри художнього дерева
ЛНАМ Д. Грабар, які висо- ко оцінили студентський творчий
доробок. Організатор виставки викладач І. Ошурко розповів:
“Все починалося із сірих буднів, коли в нас було єдине бажання
— дослідити творчість Т. Шевченка. 12 робіт ми відправили
на Всеукраїнський конкурс виробів з декоративно-ужиткової
творчості, який проводили Міністерство освіти і науки України та Уманський державний педуніверситет ім. Павла Тичини.
Такі імпрези додають впевненості, що робиш все правильно, бо
саме вчитель повинен допомогти кожному наступному поколінню українців вірити в багатство культури нації і розуміти її
геніїв”. На думку І. Ошурко, глибоке осягнення творчості академіка гравюри Т. Шевченка дозволило учасникам виставки
більше популяризувати його як прекрасного художника та гравера. Окрім того, упродовж року виставку творів бродівських
талантів під назвою “Тарас Шевченко — художник. Погляд з
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ХХІ століття” від 19 жовтня експонували в Червоноградській
філії Львівського музею історії релігії (палаці Потоцьких).
Згодом, представники Бродів — міста старшого за Львів,
завітали в УКУ на філософсько-богословському факультеті
Українського Католицького університету (Львів), де 10 грудня відбулося її відкриття. І знову працю студентів та їхніх наставників вшанували гідно. На святковому відкритті, з-поміж
інших, виступили о. Я. Царик, З. Краковецька, М. Маринович, П. Хобзей, І. Ошурко. Зокрема, о. Я. Царик молитвою
й словом благословив учасників виставки на успіх та назвав
їхню працю “доброю дією”. Дисидент М. Маринович, який в
1960-х рр. брав участь в підпільних читаннях творів Т. Шевченка наголосив, що в експозиції Т. Шевченко представлений
як революціонер духу, який очищує наше життя від скверни.
Після відкриття виставки проректор УКУ П. Хобзей провів
екскурсію для брідчан у виставкових залах УКУ. До слова,
на бродівському телебаченні 23 грудня 2014 р. транслювали
репортаж з цієї виставки.
Продовження мандрівкок студентського вернісажу заплановані, спершу на 14-15 березня 2015 року в Франкфурті-наМайні (Німеччина), де українська греко-католицька церковна
громада поряд з концертом, конкурсом читців, вікториною і
майстер-класом з петриківського розпису, включила його в
програму заходів святкування 201 річниці Т. Шеченка, у виставкових залах ресторану “Biegwald”. А згодом експозиція
виставки “Шевченко — художник. Погляд з ХХІ століття”
запланована на 28 березня 2015 р. в Українському Домі Перемишля (Польща).
Сподіваємося, бродівські таланти продовжать творити, уже
дивлячись на світ через призму поглядів Великого Кобзаря, а
ці перші кроки стануть початком їхнього шляху в збагаченні
художньої культури та побудові незалежної України.
Ольга Ігнатенко
Фото М ирона Маслюка
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Бесчастна Ю.
Селянська родина. Вишиття
хрестиком, 44х34 см.

Герб коледжу

Швай С. Почаївська лавра з півдня.
П., акварель, 28,9×37,8 см.

Відкриття виставки в УКУ.
Виступ проректора Мариновича М.

Тесля О., Петрик М.
Портрет Т. Шевченка.
Вишиття бісером, 29х28 см.
Рамка. Тригранно-виїмкове
різьблення, 90х67,5 см.

Відкриття виставки в Бродах. На фото
(зліва на право) Ощурко І., Грабар Д.,
Краковецька З., о. Царик Я., Кравчук Н.

Учасники виставки.
Студенти коледжу ім. М. Шашкевича

