
l6 квiтня 20o3 poкy

з шrтoxi! 8iчt'ocтi

хyдoкiй мyФй' як Фча.aик
6yр'{ливиi пoдiй нoвiтньoi iстopil,
Украiни' бYв заснoваний y 1988
poцi й рo!мiщyвався y нед|шoмy
святoдytiвсьtoмy сo6opi Aлё
199tm за cpячoi пhтр9мg твoР'
чol втeлtreнцl' заxoплeнo| виром
пepeбyдoвчиx лрoцeсъ' отримав
пpимi'цeвня кoлишньorc мiськко.
мy |ФмпаPтi'l Укрэiни i нинi пpа.
цюr нa другoмy та тpeтьoмy пo-
вeрxаx цioi yнkальнol пам'ятки
аpхтeкfyри наilloнальноro зна-
чeння сnоpyд*eнoi в 19011910
рoкаx для БУioвинсьkoro oщад.
нoro 6анкy в стил| вiдeнськo.o

пeршi eкспoнати вадiйшли з
oблас3oгo краrзнaвЧoro мУзeю.
Бyдинkу наpoднoi твоpчo.тi rа
мiнiстepства хyльrypи У*раiни,
oснoвo|o музeйнoi збipки сталo
мистeqтвo 6Ук0вини хv l l ' хХ
стoлiть, кoлeкцiя iкoнonисy - бy.
кoвинськi xаjнi 06рази' i(oни на
ои'' ваpт|ск rфри наг|oднoгo тa
npoфeсiйнoгo iкoнoписання тo'
цo- xyдoxнi пoлoтна маляoiв
Хv|||.xIx сroпть Е, гpюцkepа'A
кo'анoвсЬкo|' *ивonис майсrp|в
пoнзля хх стoлiпя с лiпeцькG
ro та A, кoльнiка' l, Бekлeмiшe.
вoi' o. кифлицi' Е нeймав' п
я(oвeвка' л, кoneльмaнa' o, кри.
вopyчка' я, 3айця' l, xoлoмeвю.
ка' o, плаксiя, в, санжаDoв., o,
лю6к]вськo lо '  o ,  Чoр ioгy3 та
нших, Mузeйca збiрc вiдoбражаo
твopчiсть украjнськиx митцiв м,
глyщ€нкs' М, дepeгуса, A, кoц-
ки.  с ' t !ишка,  г ' гавpилeнка.  | ,
oстафiйчУка' худoхникiв 6Ук0-
sинсьюi дiаспopи пeтрa меrика.
тsмiстoшя вiрсти' миюл' Бiдня.
ка. стeфана палЛа, У мyФi збe.
pi.а€ться piдкiсна юлeкцiя бyкo-
винських нарoдних килим'в' оo.
над тpи тисячi 6yкo3инсьхиx та
ryцyльськи l  nисанoк '  твopи
piзь6ярiв пo дepeвy васипя та
микoли шкрiблякiв' м, мereдe.
хю€. npeдФавлeна твopчiсть г.
гаPаса' м' катepинюe та баrа'

за poки iснyвання збiр€ му-
зoю збiльшилася майжe yдвiчi й
lалNye пoнад 6 тисяч eкспoнатв
oснoвнoro та нayкoвo.дoпoмiж-
вoгo фондiв на жалЬ' чeрe3 нe-
дoстarнiсть фiнансyвання вflpo-
дoвж oотаннЬo lо  десятил|ття
мy3eй пepeстав заКyпoвувaти
миотeцьк i  твopи кpацих май.
стPiв 06разoтвopчoстi, дeKора.
тивнo-yжиткoвoгo та наpoдяoro

У нин iшн iх  yмoвaх д iйoвим
ФактoPoм для пoвяoцlннoгo ви.
(oнан!я музe€м йoro oснoвниx
фyнкцiй с iнiцiативна пpoфeсiй-
на poбoiа музeйнo.o кoлeпивy,
)кивиrися вiдчrпям пpичeпoсri
дo благoрoднoi cпpави {oлeкцio'
яyвання та збeрeжeння дyхoвнoi
спадщиви нeвимoввeзадoвo-
лення музe@ика' плiднo сniв-
nрацюeмo 3 кoлeKqioвepами' дoс'
л|джусмo nриватнi з6iрки й oсo.
бисrих архiвiв митцiв' nhтpимye.
мo зв'язки з власниками oкpeмих
мистeЧьkих твoP в тoщo PезулЬ-
тативнoю виявилася oзrатoр|чяа
ро60та з yтвope!ня та фopму-
6авв9 roле l l ] i i  с tyльптypниr
гpаф чни.  твopв onанаса шeв.
чyкeвича та  дokумeнтальвиx
джepeл пiд час рoбoти в архiвi
poдЙни миrця,  Фoнди oбра30.
твoрчoro  мистe! ]тва пoпoвни-
лись чифeнними твopами oAаp-
ки кисeлиЧl та архlвними матep.
lалaми nрo твoDчiсть Aнатoлiя
ски6и' тфpами e' лineцькoro та
n видинiвс'ьхoro мyзeй iз вдяч-
н|стю apииняв вeлихy зo|ркУ
твoрiв та аpхiвiв лeoна кoлeль.
мана. а такox (аpтинy ю,пily-

ляка' якy nepeдав э кисва п!o
фeсop Poсrислэв пилипчуk за
активнo.o спpияння loлoвнolo
p€дакropа raзerи "БУкoвива" вo
лoдимира михайл06ськoro,

твopи рeгioнальнoro мистeц'
твa с oснoвoю зiб'рання xудoж.
ньoro мyзёюl якии с 6диви[i на
Бyкoвинi  l 'yзeем мистeцЬкогo
пPoфiлю, вiдтак oсо6ливoi ваги
наoиpаe дoсл|джeння мистeцьких
пPoцeс]в на Бy(овинi в кoнтeкстi
заlалЬ30yхраlнсЬкolo тэ €врo.
пeЙськorо миствцтва' Hаyкoвцi
мy3вю пoсл дoвнo рeал]зуютЬ
свoi пDoфeсiйнi над6ання в rалy3
y(pаiнськoгo мистeqтвoзнав-
съа опiвробiтники мУ3eю ста.
nи авropами майжe з00 дoслiд.
хeнЬ' як 3ийщли oкрeмими ви
данвями' 6 3бipниках мiянаpoд
них tа вceyкpаiнських кoнфe'
.' €нцiй та !а стoDiн(ах oбласних
.аэeт сePeд них майжe 20 kата.
лonв лрo твopчicrь бУкoвиRських
митqiв, зa пiдтpимni 06ласн0г0
ynpавлiння xyЛЬтури та вiAдiлeн
ня yкpаiнсЬxoгo фoндy l(yльтy'
ри виданo книry -скульnтop.
дoктoр мёдиЧини oпанас шeв
чyкeвич.. наб p буMeтiв 'кpай бу-
ювинсь(ий'' Чepнiвeцька oрган-
зац я нацioнальнoiспiл(и худoж
никiв yкраiни пpoфiнансУвала
видання eнцикnопeдичнoгo дoвi
дника 'Mиrц Бyкoвини. дoсл д.
жyoться твopч стЬ митц|в краю
oвзёбя л пeцЬkоlo. oвrcна маг
симoвича Asгyсти кoХа.
нoвськoi '  миколи |васюка та

вaяливoю Лавкoю нэyкoвoгo
nPoЧecy € sиставкoва дlяльн|сть
мyзeю' тимчаcoвi виcтавки (iх
cтвopeнo пoнад з60) стали пoс
тiйнoo мyзeйнoю прапиюю для
oзнайомлeння з мистeцтвoлl
Букoвини s noвнoмy oбсязi. Aдхе
нивi чeрeз нeстэчy eкспo3ицiйнci
nЛoщ хрoнoлоnя eкспoнyвання
мистeц1ва Бyкoвини завeр-
шyeтьФ 40.ми poками xх стo

ють мoMивiсrь для шиpoкoi no-
пyляpизацii мистeЧтва yкPa'liи rа
тsoрчoстi митцi6 iз заpyбiхних
кpаiв Po3Po6л'рвo к iлька про
eп|в. за якими oпp6цьoвуютЬся
сopi i  щоpчNих вoряiсажiв ,пo.
стат i  в миcreцтв Букoвинськi
худoxни(и в твoрчосr rа дoку
м6нтах,' ,Чeрнiвцi_ мoo натХнeн
ня ' '  "в iдpeстaвpoван i  rвopи, .. ,чepн]вц i  чePн]вчани ' ' 'БyКо.
винськi миrqi'юв ля ри' тoщo на
*аль. iазвати всi вeмoюивo

висrавкoва рoбoта тiснo пo.
в  я3э|а  3  яаyкoвo.ocв|тньoю
д1ял6н|сrю мyзeю' яка дeдал| н.-
бувас бiльщ eфeкт"вних iд.вих
рeзyльтаr|в та дo пeвнoi t,ipЙ
впливас на ryльтyрвy атмoсфe
рy мiсь(o.o сepедoвища знaчнoi
yвэrи нздаемo 6npoвадяeн!ю a
робorу принlrипiв мyзeйнoi пeда-
roriки тeми eкскуpсLй лeкцiй, пe-
рeсyвнЙx виставо( .  сnаЙдпo
kа3|в glдeoсeанltrв вlAпов!дJють
шkiльнЛм 1ёмам .Piдний кpай.''.'кyпьтуpн тэ iстoричвi цiнност 

..
'кyльrура i цepковнe жиrrя' та
iн  прaцюo лeктoр iй  ' lЙyзeйн i

зyс'рiч'. в nрoгpаMi якoro 4о тем
лeкц Й. дiють пepecyвн вистав.
ки та миотeцЬG стyдя 'APr му
зeй'. ви0адач нарoдoзнавствa
кpаoзнавства o6pазoтворчoг .
мистeцтва rа  худoжlьo|  пpаL1

y н | к а л Ь н y  М o ж
лив iсть  викopи.тoвyвати мy
]eйнiфPpмЙ pобoти в шкiльнoм'
навчальнoму npoцeq,

тeтяна дyгAсвA'
диPёпoP чeрнiвецьхo.o

xyдoxвьo.o *yзeю
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