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ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УпРАВЛІННЯ КУЛЬТУРи І ТУРизМУ 

Н А К А з 

№ 109 від 14.04.2010 р.                                                                            м. Одеса                         

“про проведення І засідання
обласної Народної Академії творчості”

з метою збереження та розвитку багатонаціональних 
культурних традицій Одещини, залучення широких 
верств населення до аматорської творчості

         
           НАКАзУЮ:

1. Одеському обласному центру української культури (Гончаро-
ва Н.С.) організувати та провести 15-16 квітня 2010 року 1 засідання 
Народної Академії творчості за адресою ООЦУК (м. Одеса, вул. поль-
ська, 20).

2. затвердити програму  та склад оргкомітету (додаються). 

3. Начальникам відділів культури і туризму райдержадміністра-
цій та виконкомів міських рад міст обласного значення відрядити 
15 – 16 квітня 2010 року до м. Одеса методистів РБК (МБК), майстрів 
декоративно-ужиткового мистецтва.

3.1. Витрати на відрядження віднести за рахунок сторони, що 
відряджає.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника на-
чальника управління Флорова Д.Д.

Начальник управління                                                Н.М. Бабіч

9.00-9.30 Реєстрація учасників 
НАТ

9.30-10.00 Відкриття роботи НАТ - 
(директор Одеського обласного 
центру української культури 
ГОнчарОва наталія Савівна) 

10.00-13.00 Майстер-клас: «Особливості 
виготовлення театральних ляльок” 
(проводить викладач Одеського 
театрально-художнього училища, 
відділення бутафорського мистецтва 
Гришина Єлизавета Михайлівна)

13.00-14.00 Обідня перерва

14.00 -17.00 Майстер-клас: «Сценографія. 
Творча співпраця художника-
постановника з режисером-
постановником» (проводить 
заслужений художник України, 
головний художник театру юного 
глядача, викладач Одеського 
театрально-художнього училища 
вилкУн Микола Митрофанович)

Програма Проведення 
НародНої академії ТворчосТі

(І засідання)
15 квітня 2010 року, 
(м. Одеса, вул. Польська, 20)



4 5

16 квітня 2010 року
(м. Одеса, вул. Польська, 20)

11.00 Відкриття виставки 
                лауреатів премії ім. Р. Палецького 

12. 00 Урочисте нагородження
                лауреатів премії ім. Р. Палецького

13.00 Круглий стіл 
                за участю всіх учасників І засідання   
                   Народної академії творчості на 
                   тему: «Перспективи розвитку 
                   декоративно-прикладного мистецтва”

Одеський обласний центр 
української культури спільно 
з Інтелектуальним форумом  

15 квітня  2010 року відкриває 1 
засідання обласної Народної Академії 
Творчості, в ході якого для майстрів 
декоративно-ужиткового мистецтва, 
методистів, творчих працівників 
районних будинків культури Одеської 
області та всіх бажаючих будуть 
проведені наступні майстер-класи: 

•	 з	 10.00	 до	 13.00	 –	 «Сценогра-
фія. Творча співпраця художника-
постановника з режисером-
п о с т а н о в н и к о м » ( п р о в о д и т ь 
заслужений художник України, голо-
вний художник театру юного гляда-
ча, викладач Одеського театрально-
художнього училища ВиЛКУН Микола 
Митрофанович)

•	 з	 14.00	 до	 17.00	 –	 «Особли-
вості виготовлення ляльок різних 
конструкцій – маріонетки, тростьові, 
планшетні та естрадні, рукавичні та ті-
ньові» (проводить викладач Одеського 
театрально-художнього училища, від-
ділення бутафорського мистецтва Гри-
шина Єлизавета Михайлівна)

Одеський обласний центр 
української культури спільно з 
Інтелектуальним форумом в березні 
2007	 року	 ініціював	 започаткування	
премії імені Р. палецького за визначний 
внесок у справу розвитку традиційного 
народного мистецтва. Ця премія 
щорічно присуджується майстрам 
та пропагандистам народного  
мистецтва за роботи, що виділяються 
автентичністю та високою професійною 
майстерністю, згідно з номінаціями.

16 квітня 2010 року об 11.00 (у рам-
ках Народної Академії Творчості) від-
кривається виставка майстрів народної 
творчості Одещини – лауреатів премії  
ім. Р. палецького 2010 року. під час від-
криття відбудеться Боді-арт експромт 
за мотивами українського народного 
декоративного розпису. Беруть участь 
студенти художньо-графічного фа-
культету південноукраїнського Націо-
нального педагогічного університету 
ім.  К.Д.Ушинського.

О 12-ій годині – урочистості з наго-
родження Лауреатів премії ім. Ростис-
лава палецького. премії вручає голо-
ва Інтелектуального форуму  Олексій 
Олексійович КОзАчЕНКО.

Цього року на премію номінувались 
майстри декоративно-прикладного 
мистецтва Одещини з Балтського, Ве-
ликомихайлівського, Любашівського, 
Іванівського, Кілійського, Білгород-
Дністровського районів, м. Білгород-
Дністровського та м. Одеси. Лауреа-
тами стали Жанна БАРКАР (м. Одеса) в 
номінації	«Витинанка»	та	Валентин	пЕР-
чУН (м. Білгород-Дністровський) в номі-
нації	«Народна	кераміка».	

Жанна Вадимівна БАРКАР 
– керівник студії декоративно-
прикладного	мистецтва	 «Витинанка»	
при міському палаці дітей та учнівської 
молоді ім. Я. Гордієнка. Роботи Ж. Баркар 
вражають своєю досконалістю. Жодної 
зайвої рисочки, чистота ліній, кожна 
робота	 довершена.	 «Пісня	 в	 папері…	

Мережане	 сяйво…	 Мелодія	 душі…	
Павутина,	заплутана	в	росах…»,	—	ось	
як поетично називають витинанку ті, 
хто хоч раз мав змогу побачити цю 
красу, хто зрозумів її простоту і велич 
водночас, це мистецтво, що має глибокі 
й багаті традиції, в ньому втілено 
вічні символи природи, колективний 
досвід пізнання світу та багатство 
фантазії нашого народу. запрошуємо 
всіх поринути у загадковий, тендітний 
світ витинанки і насолоджуватись 
розмаїттям творчої уяви й фантазії  
художниці.

Валентин Михайлович пЕРчУН – 
майстер-кераміст з м. Білгород-
Дністровського, стипендіат ім. Р. па-
лецького	 2007	 року.	 Особливість	 його	
робіт полягає в тому, що майже  у всі 
вироби закладена  тематика  україн-
ського народного фольклору. І тарілки, 
і картинки, і свищики, і будь-які інші фі-
гурки несуть у собі позитивний заряд 
авторського світосприйняття, від них 
віє щирим теплом, добротою та вдалим 
українським	жартом…

Талановиті майстри Одещини своєю 
творчістю оспівують невичерпний, 
натхненний світ бажань, настроїв, 
мудрості, який виливається в 
розмаїття  барв, кольору та сонячної 
життєдайності. перенесені у мистецькі 
витвори почуття, радують і будуть 
радувати шанувальників української 
народної творчості.

Прес-реліз 
проведення обласної 

НародНої академії ТворчосТі
(І засідання)

(15-16 квітня 2010 року)

“Біля криниці”, витинанка, 
лауреат премії ім. Р. Палецького 2010 р. 
Жанна Баркар

керамічні вази і глеки
 лауреата премії ім. Р. Палецького 2010 р. 
Валентина Перчуна
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Стало звичним називати 
театр ляльок мистец-
твом давнім і вічно моло-

дим. Дійсно, театр ляльок відомий 
багатьом давнім культурам і є 
невід’ємною частиною мистецтва 
кінця ХХ – початку ХХІ століть.  До 
нашого часу вже багато чого відій-
шло, як, наприклад, китайські по-
рохові ляльки, містеріальні іранські 
ляльки на гаках, обрядові фігурки з 
вершкової олії, які виробляли буд-
дійські лами Тибету для новорічних 
вистав.Якість спектаклів найбіль-
ше залежить від самої ляльки – го-
ловного художнього інструменту 
в театрі ляльок. Виготовлення 
театральної ляльки – це і ремесло, 
і творчість; тут є свої секрети, і 
необхідні певні знання, оволодін-
ня якими розкриє фантастичний, 
прекрасний, різноманітний, наїв-

ний і мудрий світ театру ляльок. 
Театральна лялька повинна не 
тільки повністю відповідати за-
думу спектаклю, відображати го-
ловну її ідею, але і неодмінно бути 
витвором мистецтва художника.
Всі види театральних ляльок роз-
поділяються на дві великі групи: 
верхові ляльки, котрі знаходять-
ся вище ляльковода й низові, кот-
рими ляльководи управляють 
згори (див. маріонетка). Системи 
верхової ляльки: найпростіша — 
лялька-рукавичка, більш склад-
ні  — тростинна (тростева) ляль-
ка, мімічна, механічна. Особливий 
вид театральної ляльки — лялька 
тіньова. Театральна лялька рів-
ною мірою справа рук художника, 
котрий створює її ескіз, а також 
майстра, котрий втілює задум ху-
дожника в матеріалі. 

особливості виготовлення
ляльок різних конструкцій

Гришина Єлизавета 
Михайлівна, викладач 

Одеського театрально-
художнього училища, 

відділення бутафорського 
мистецтва Лялька-рукавичка 

здавна була відома на вельми ши-
рокій території. Всюди ця лялька 
мала однаковий вигляд: в основі 
трьохпала печатка, в середню час-
тину якої всовувались вказівний і 
середній пальці, на них одягалась 

головка ляльки, а в крайні – вели-
кий і безіменний з мизинцем – так 
виходили руки ляльки.   І лише в 
Китаї, країні величезної лялькової 
культури,	 «анатомія»	 ляльки	 була	
дещо	 інакшою.	 Так	 звані	 «мішко-
ві» ляльки виглядали витончено 
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і	 «людиноподібно»,	 так	 як	 мали 
точно виміряні пропорції: головка 
40-50 мм в діаметрі, зап’ястя акто-
ра – талія ляльки. На протязі сто-
літь лялька-рукавичка розважала 
публіку, змінюючи свій репертуар, 
героїв, але не зовнішність. До ХХ 
століття вона майже вийшла з ви-
користання, але в наш час знову 
ожила, хоча й сильно змінилась. 
згадаємо кульки С.В. Образцова, 
кольорові рукавички Іва Жолі, по-
єднання відкритих рук актора з 
ляльковою головкою на одному 
пальці в спектаклях багатьох су-
часних театрів ляльок. 

Основною деталлю, що 
приводить у рух ляльку-
маріонетку, є ваги, вони бу-
вають вертикальні і горизонталь-
ні, за формою нагадують хресто-
винки з перетинками. їх легко ви-
готовити з дерев’яних брусочків, 
лінійок. У рух ляльку приводять, 
тримаючи за середину вагів і на-
хиляючи їх вгору – вниз, ліворуч 
– праворуч. Важливою деталлю є 
довжина нитки. Слід враховувати, 
де буде демонструватися лялька: 
на підлозі чи містку.

Маріонетка вимагає особливо-
го облаштування сцени, оскільки 
актор знаходиться на спеціально-
му помості, так званій стежці. Ма-
ріонетка	—	технічно	найскладніша	
театральна лялька. її конструкція 

зазвичай відтворює анатомію лю-
дини. Одна з особливостей театру 
маріонеток	 —	 наявність	 справж-
ньої, а не уявної підлоги, по котрій 
«ходить»	лялька.	Маріонетки	були	
поширені на Сході, знала їх і ан-
тична Європа. по відношенню до 
ляльок цієї системи важко гово-
рити про яке-небудь запозичання. 
Не тільки широка популярність їх 
в ранніх культурах більшості на-
родів, що знали ляльковий театр, 
але й відчутна різниця в управлін-
ні ставлять під сумнів існування 
єдиного центру, звідки могла ви-
йти прамаріонетка. Сицилійська 
маріонетка на єдиному залізному 
пруті, що йде від голови ляльки, 
європейські народні маріонетки 
з чотирма нитками і китайські, де 
число ниток коливається від 15 до 
40, в залежності від ролі і важли-

вості ляльок. чарівні фламандські 
маріонетки з їх наївністю, умовніс-
тю, статичністю, з руками і ногами, 
що вільно телепаються, являють 
собою цільний кусок дерева, що 

складається з двох з’єднаних час-
тин. Східні маріонетки зачарову-
вали максимальним наближенням 
до людини – у них відкривались 
очі, рот, рухались пальці на руках, 
повертались навколо осі голови, 
відкриваючи друге обличчя, вони 
могли виконувати найскладніші 
операції, рухи. Європейські про-
фесійні маріонетки в своєму роз-
витку йшли шляхом збільшення 
кількості ниток, ускладнення ваги, 
прагнучи до збагачення і правдо-
подібних рухів, жестів своїх ляль-
кових героїв, і досягали в цьому 
великих успіхів. Ляльки-рукавички 
і маріонетки давно були відомі в 
Європі, тростеві і тіньові прийшли 
набагато пізніше.
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Тіньова лялька	 	—	
плоске зображення людини чи 

тварини, що відкидає тінь на екран, 

котрий, власне, і є сценою тіньово-

го театру. Дійовими особами цього 

виду театру можуть бути як актори, 

так і силуети героїв, виготовлені з 

різного матеріалу. Для вистави ті-

ньового театру виготовляється шир-

ма, обтягнута світлою прозорою тка-

ниною. за екраном закріплюється 

яскраве світло: електролампа, свіч-

ка, ліхтарик або виставляється нав-

проти вікна чи сонячних променів.

знизу плоскої фігури закріплюється 

паличка, за допомогою якої здійсню-

ється рух персонажів.

Театр тіней широко розпов-

сюджений у багатьох країнах Азії, 

де він носить народний характер. В 

Європі театр тіней з‘явився в XIX ст., 
але особливого розповсюдження не 
набув.

Тростинна (тростева) 

лялька —	 ця	 лялька	 має	 ще	
одну,	менш	розповсюджену	назву	—	
яванська. Вона вказує на місце її на-
родження	—	 острів	 Яву	 (Індонезія).	
Руки ляльки управляються спеціаль-
ними	палками	—	тростями.	Прийня-
та	у	нас	назва	—	тростева	—	вказує	
на спосіб її водіння. Трості бувають 
дерев‘яні й металеві. В індонезій-
ському театрі трості покривалися 
позолотою. В сучасних театрах трос-
ті часто маскуються в одязі ляльок. 
Голова тростевої ляльки насаджена 
на гапіт, до котрого кріпляться пле-
чі й руки ляльки. Тростева лялька за 
своїми пропорціями наближається 
до пропорцій людини.

Пап‘є-маше	—	один	 із	 найпошире-
ніших матеріалів для виготовлення 
лялькових голів. Для пап‘є-маше під-
ходить будь-який сорт непроклеєно-
го паперу. Виклеюють пап‘є-маше по 
глиняному чи пластиліновому зліпкові 
ззовні чи по гіпсовій формі зсередини. 
змішайте клей і шматки паперу (газе-
ти, туалетний папір, тонкий пакуваль-
ний папір). Форму потрібно заздале-
гідь змастити вазеліном. Шар за шаром 
покриваємо клеєм та додатково дріб-
ними шматочками паперу. Кожний шар 
має просохнути перед наступним. Дай-
те фігурі затвердіти. Обережно тонким 

лезом розрізати фігуру навпіл, звіль-
нити її від вмісту моделі, а потім  нане-
сти ще один шар клею з папером. піс-
ля висихання розфарбуйте її. підви-
щена міцність пап‘є-маше досягається 
збільшенням кількості шарів паперу до 
восьми-десяти.
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В
иЛКУН Микола Митро-
фанович народився у 
1938 р. в селі Левадівка 

Миколаївського району Одеської 
області. У 1952 р. закінчив Лева-
дівську семирічну школу, а у 1955 
році Андрієво-Іванівську серед-
ню школу. 

1955 - 1959 рр. навчав-
ся в Одеському театрально-
художньому училищі, отримав 
диплом з відзнакою. 

з 1960 р. почалась творча 
діяльність. У 1966 р. закінчив 
художньо-графічний факультет 

Московського поліграфічного ін-
ституту. 

з 1963 р. член Спілки театраль-
них	діячів	України,	а	з	1971	р.	член	
Спілки	художників	України.	З	1973	
по 1991 рр. голова секції худож-
ників театру, кіно і телебачення 
Одеської організації Спілки ху-
дожників України. 

1991 - 1993 рр. - голова 
правління Одеської організації 
Спілки художників України. 
Був делегатом декількох з’їздів 
художників і театральних діячів у 
Києві та Москві. 

сценографія. 
творча співпраця 
художника-постановника з 
режисером-постановником 

Вилкун Микола 
Митрофанович, заслужений 
художник України, головний 

художник театру юного 
глядача, викладач Одеського 

театрально-художнього 
училища

працював художником-

постановником і головним ху-

дожником у театрах м. Одеси. за 

роки своєї творчої діяльності Ми-

кола Митрофанович створював 

декорації до вистав всіх одеських 

театрів і співпрацював з театрами 

інших міст (Миколаєва, Херсона, 

Львова, Кіровограда, Луганська). 

Своїми творами приймав 

участь у 103 художніх виставках: 

всесоюзних, республіканських, 

обласних та зарубіжних (Болга-

рія, Угорщина, Італія, Німеччина, 

Мексика, Румунія, польща, Фін-

ляндія, Югославія, Японія). 

Відбулось 13 персональних 

виставок. Твори знаходяться у 

музеях Києва, Москви, Одеси, 

Тули, Харкова, Лахті. У 1993 р. 

удостоєний	 звання	 «Заслужений	

художник України». Cтворив 

художнє оформлення понад 250 

спектаклів і фестивалів мистецтв. 

Живописні та графічні твори 

Миколи ВиЛКУНА свідчать про 

тонкий, ліричний склад душі ху-

дожника. Міські, сільські, морські 

пейзажі несуть на собі печать 

світлої	«ностальгії	за	справжнім».	

Хочеться в тих місцях побувати – 

вперше або знову...
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Большое спасибо организаторам мастер-
классов по сценографии и по изготовлению кукол 
разных конструкций.

Очень интересная лекция, проведенная 
главным художником Театра юного зрителя Н.М. 
Вылкуном!!! Много нового мы узнали по оформле-
нию сцены, освещению, правильному масштаби-
рованию проектов.

Мастер-класс по изготовлению кукол – это 
просто море удовольствия! Большое спасибо пре-
подавателю Е.М. Гришиной. Изготовление папье-
маше, механизм театральных марионеток и 
рукавичных кукол – много нового и интересного.

Желаем всем организаторам большого твор-
ческого вдохновения, крепкого здоровья, семейно-
го счастья и всего самого наилучшего.

С уважением участники мастер-класса 
из Белгород-Днестровского района

Вас вітає Великомихайлівський район! Дякуємо 
вам за прекрасні та змістовні лекції та майстер-
класи. Було дуже цікаво і захопливо. Це дійсно 
майстри своєї справи!

Бажаємо здоров’я, творчих успіхів і сподіваємо-
ся на нові зустрічі!

Хочу висловити велику подяку організаторам 
цієї зустрічі за змістовну, натхненну і дуже гарну 
роботу, велику шану колегам-майстрам та споді-
вання на подальші творчі зустрічі.

З повагою Ф.С. Олійник, м. Балта

іЗ кНИГИ відГУківУродженець села Левадівки 
Миколаївського району, вихо-
дець із селянської родини, Мико-
ла Митрофанович ВиЛКУН	 «зро-
бив себе сам» і за допомогою 
доброзичливих людей, які зустрі-
чалися на його життєвому шляху. 
І	 як	 добре,	 що	 «талант	 пробив	
собі дорогу»!

Близько половини століття 
Микола Митрофанович ВиЛКУН 
служить мистецтву, роблячи те, 
що завжди цінується і викликає 
захоплення. про такого художни-
ка	говорять:	«У	нього	своєрідний	
почерк». почерк загадковості 
та вишуканості. його роботи за-
вжди стикалися зі світом дитячо-
го театру. Микола Митрофанович 
десять років працював у театрі 
ляльок,  де був художником-
постановником 34 вистав. 28 
років викладає в Одеському 
художньо-театральному училищі. 
Близько 20 років працює голов-
ним художником театру юного 

глядача, взяв участь у постанов-
ках	близько	60	вистав:	«Сказка	о	
царе	 Салтане»,	 «Игры	 на	 заднем	
дворе»,	 «Три	 мушкетера»,	 «Ост-
ров	сокровищ»,	«Хочу	быть	вели-
ким»,	 «Иванушка-дурачок»,	 «Как	
закалялась сталь» та інших.

прерогативою в роботі май-
стра є  талант, мужність і любов 
до	 того,	 чим	 займаєшся:	 «Я	 від-
даний театру до мозку кісток і 
ніколи не піду з нього. На сьогод-
нішній день професія сценогра-
фа  – дефіцит. здавалося б, будь-
який інженер зможе оформити 
спектакль, але це буде не сцено-
графія, а аматорство. Глядач по-
бачить жалюгідне ілюстроване 
місце дії. А сценографія потребує 
особистісного бачення, ока ху-
дожника, трансформації та інтер-
претації».
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