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нiгуp Iвaн Haзapoвин - знaний бy- 237кoвинcький мaйстеp нapoднoгo Mистец-
твa, вiдoмий зI{aвeцЬ eгнoгpaфii, iсгopii,
кyльтypи' пo0yтy тa мисTецтвa кpaю'
пpистpaсний збиpаv бyкoвинськиx стapo-
житнoстей.

З 1949 poкy Iвaн HaзapoвиЧ poзпoчaB
свoto poбoтy в сиgгемi Хyдoжньoгo фoн-
дy Укpaiни. Bикoнyвaв живoписнi тa pек-
лaмнi poбoти, теaтpaльнi декopaцii. У б0-х
вiн яскpaвo виявив свolo твopчy вдaчy в
тaкiй сaмoбрнiй гaлyзi мистrцтBa' як де-
кopaтиBнa дepев'янa кoмпoзицiя. Йoгo
технi.lнo piзьбленi i тoнeнi твopи пoзнaченi
5rмiнням втiлити фoльк;ropнi oбpaзи y ви-
paзнiй декopaтивнiй фopмi. Poбoти Iвaнa
Cнiгypa кopисгyroться вrликим пoпитoм i
е бaжaним б5rкoвинським сyвенipoм. Biн
ствopив i poзpoбив пoнaд 400 зpaзкiB .цlIя
тиpокнoгo виpoбництвa.

Змiотoм йoгo твopнoгo )киття нaстyп.
них poкiв сгaлo лoзoгrлgгiння. Близькo 20
poкiв Iвaн Снiryp пpелсгaвляe Бyкoвинy
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peдaнi свoii зI{aнь тa дoсвiду: вiн пiдгoтyвaв пoнaд 80 уrнiв _ мaй-
сгpiв лoзoгшIетiHнJI' вист},гlиB кoнcyЛЬтaнToM тa гoлoB}IиМ кoноyльтarr.
тoм l3 кiнoфiльмiв (пеpший фiльм _ <Бiлий птaх з vopнoto oзнaкoror).
Пpoвoдить пpaктиvнi семiнаpи тa 3aняТTя з yЧI]яМи rшкiл тa щилищ.
Залюбки пpиймaс вiдвiдyвaнiв у музеi лoзи, який сгвopив влaонopу{.

Iвaн Haзapoвиv Cнiryp с у{aсникoМ пoнaд 100 висгaвoк (вiд pa-
йoнних дo мiжнapoдних), пpoвiв 12 пеpсoнaлЬIlиx виgгaвoк. Знaйo-
митЬ rпal{yвaлЬникiв мисгецтвa iз BЛасHoto кoлекцiсю живoпиcy' Де-
кopaтивнo-пpикJlaДнoгo Ta нapoднoГo мисТецTBa. Tiльки у |993-94 pp.
вiдбyлoся |2 тaких вистaвoк y Чеpнiвецькoму xy,Цожl'tьoму мyзеi.

Бaгaтo виpoбiв Iвaнa Cнiгypa пoтpaпилo зa кop.Цoн нa всi кoнти-
нeнти, oсoбливо бaгaтo Дo Кaнaди, CIПA. Тaм сгвopенi цiлi колeкцiТ.

Iвaн Haзapoвич пpaцюBaB y piзних жaнpaх мисTецTвa: жиBoпис' 23l
oфopмлення декopaцiй, peкJlaМa' кеpaмiкa, ,цеpевo, склo' еМaпь'
Tкaцтвo тa piзнi нapoднi виIIIивки. .{уже пaлкo лroбить кoвaльськi
виpoби iз зaлiзa (сaм пo.rинaв свoIо Tpyдoвy дiяльнiсть y кyзнi -
пpaцIовaв у piднoмy сeлi y кoваля Cеменa пiд uaс вiйни).

Бaгaтo мaндpувaв пo свiтy. Hинi взявся зa Пеpo i пpaцюе кopес.
пoндентoм гaзeти <Чaо> y Чеpнiвцях. {pукye бaгaтo стaтей з iстopii,
Мистецтвa тa пoбyту. Cтaттi piзнoмaнiтнi, пpo.piзнi життевi випaД-
ки. Maе бaгaтo зyотpiнeй, висгyпaс нa тeлебaненнi тa piзних висгaв.
кaх. У нЬoгo бaгaтo дpузiв нe лиrЛе у нaшoмy мiотi, a й у свiтi.
. Bийшлa дpyкoМ невrличкa книжка <<Легенди Бyкoвини>. Ha paзi

видaстЬся книжкa, пpисвяченa pшнoмy селy ГpoзиHцi. Tyт iсгopiя
селa Ta йoгo мeшrкaнцiв, пovинaюvи з lб52 poкy iдo l940-гo' €
нaдiя i нa дpyгий тoм _ з l940.гo пo 1948 poки. B зaпaсi с ще бaгaтo
зloрaнoгo МaтеplaJly.

У жoвтнi 1998 poкy Iвaнy Haзapoвичy пpисBoснo звaння <<Зa-
слyжений мaйстеp нapoднoi TBopчoстi Укpaiни>.

Hapoдився Iвaн Haзapoвиv Cнiгyp 5 неpвня 1929 poкy в сeлi
Гpoзинцi Xoтинськoгo пoBiтy, в Бессapaбii.
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