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ЗаcлуэюеttuЙ-.vайcmеpнаpodнoi.mвopнсlспli Укpаi.нu Iван l.паpio|lo6uч Tеpеlt
наpoduвcя на Букoвuнi у 'll. Bашкiвt4ях. Hавчсtвсstу хуdoэк,ttьсl-pеltiс,ltuнrl.lt.|,
унuлuщi No 5 у Чepнiвцях. 35 уlкiв npаLрОC у lllpаdut1ittнiit zuл1,зi
букoвuнcькozo наpodнo?o л|uсnlецmва piзьбu tto dapеву,. Iваtt Tеpеlt с
.ltсtЙсmpiсi
?oЛoвoto Чеpнiвецькozo ocеpеdку Hацioнальнol
Сniлкu
наpodнozo .\Iucmецmва Укpаiнu' в opzсtнiзсtt1ii.
якozo 2003 7эoку вilt бpскl
аКmuвну учасmь.
oбдapoвaнiсть тa здiбнoсr.i мaйстpa пoBнoтo мiporo рoзкриЛися y piзьбленнi.
твopнoстi Iвaнa Tеpенa с невгaсимi тpaлицiТ yсЛaBЛенoГo
!жеpелoм
ГyцyЛьсЬкoГo Тa бyкoвинськoгo piзьбяpствa. Йoгo HaДLtхil}oТЬ Тх сBяткoBa
ttiднесенiсть, вipтyознa технiчнiсть тa багaтс,t-вo oрнaментaцiТ. Tвopнo i :з
BеЛикиМ xy.Цolкнiм TaкToМ piзьбяp ПеpеoсМисЛ}oс ДaвI{е МисTrцTBo. Biдтaк
збaгauyс йoгo влaсrlиМ TaЛaнToM.
З твopнiсттo Iвaнa Tеpенa шaIIyBaЛЬIrики Мис.гецTBa знaйoмi з 1984 po](y.
Cьoгoднi вiн вiДoмий piзьбяp. Йoгo твopи е oкpaсOкl мyзейниX Ta ПpиBaTI]llх
кoлекцiй' Мaйстеp с пoстiйниМ yчaсItикol\4чисЛенниХ хyДollснiх висraвoк i
фoльклopних сBяT в УкpaТнi Ta зa ii межaми. Шaнyвaльникiв тpaдI,tцiйнoгo
yкpaТнськoГo МисTецTBa пpивaблroюTЬ ДекopaTивttiтaрелi, ло>ltкиTa скpиHЬки.
paxBи, тoпipшi тa piзьбленi хpести. Bсi йoгo виpоби ДекopoBaнi piзьбленим
opllaМенToм, ДеiнДе iнкpyстoвaнi ме.гaлом. Bпpaвнy й твеpлу pyКy мaйстpa
виpiзняс Bисoкa технiчнiсть poбoти. Tрaдицiйнa ПЛoскa piзьбa Присjly)КиЛaся
мaйстpoвi y твopеннi l{aПpoчy.цBиpaзних i оrпaтних Itoмпoзltцiй.
iндивiдyaльнiсть твopнoi Мaнеpи Iвaна Теpеrra BияBJIясТЬсяy ПprrTaMaннiййtoго
piзцrо мелoдiйнiй' спiвyuiй pитмiцi ГеoМетpиЧнo-poсЛинниХ oрнaментiв.
Спpaвтснс зaхollЛеl{ня BикЛикaс Меpе)l(ИBFrе рoзмaТ,г.гяtвiзерyнкiв. Чzrpус
apTисTиЧI{a iмпpoвiзaцiя в yтвopеrrнi ПpoМoBисТих кoмrtoзицiйниx сХеМ,
..зyбцi'., ..ГoJloBкaTе',,
oснoBниМи МoTиBaMи якиx € тaкi Дaвнi еЛеМенTияк poмбtl.
звунить iз
пiвpoмби з ГaчкaМи Ta poзеTи. ix геoметpичнiсть BДиBoBи)l(yЗГoД)I(еIlo
..кoЛaчикaшlи'.. ..ППIеI]14ЧкoК)...
стеблинaми з квiтaми Ta ПapoЮ листo.rкiв,
,.сМеpекaмLf' Ta ..кyнеpямtи''.HепoBTоpнoстi opнaМенTaльнiй плaсr.ицi Теренa
..букoвий
гoрirпoк'. тa..бyкoвий ЛисTo.jOк'..
i йoгo aвтopськi МoTиBи:
F{aДaroTЬ
Фopми тapелiв, хpестiв" ПpяМoкyTниx скpинЬoк' кpyt.Лихрaхв i Лo)I(oкмaЙс.геpнo
yзгoдженi з iх opнaментaцiсto' якa нaДa€ Тм вигляду кoIrrToBHих piдкiсних
витвopiв. Яскpaвим пpикЛaДoМ Мo)I(е бути ЩеДрo .цекopoBaнa Пр,qМoкyTнa
..ГyЦyлкa'.'
oснoвy if opнaментaльнoi tсoмпoзltЦiТстaнoви'гЬ кoЛo як
скpи}IЬкa
з
дaвнiй coляpниЙ знaк. I-iентрaЛЬнaчaсТиHa ii нaкpltвкl'tзaПoBHеHaJIaHцIо)I(КoМ
..iльчaс.гoгO
.rлi
TpЬox кpyГЛиХ poзеТ, якi pельефнo BисТyПaloTЬнa N,IеpехтЛиBoмy
ПисЬМa''. Poзети yтвopенi кoнцеHТpичtIиMи кoЛaМI,I. якi pЯсHo зaповненi
..кoЛaчикaМи''
з МеTiuIеBиMикpaПЛяMи тa бaгaтoПеЛЮсТкoI]оtоttвiткоrо
лpiбними
Пo ценTpy. Ha пеpеднiй тa зaднiй отiнкaх крупнi кoЛa poзTaпrовaнiy pитмiuнoмy
ЧеpГyBaннi з тpьoмa ПapaМи МеIIIIIихкiл. Нa бoкoвих стiнкaх - Пo o.цнoМy l(ojly.
oсoбливoi сBяl.КoBoсТi скpиньки нaДaс oзДoблення a}I(уpнoЮ сiткolо кi.ll iз
скЛaДнolo внутpirпньorо poзpoбкoю. BoДнouaс фopмa Тa кOHс.Гp1,кuiявиpoбy не
тiльки не гyбиться' a нaBПaки - сaМе iТ пpямокyтн1,(lоpшrytliдкреслtoroть в1зькi
..кoЛa.IиКaми.'.B
ЦЬoМу аBТop
лpiбнo-yзopнi смyжки oбpaмлен}Iя. щo yтвoренi
ПpoяBЛЯеглибoке рoзyмiння apхiтектонiки гlреДметa.

Bиявляеться. щo Iвaнa Теpен нaйбiльrпе пoлroбляс кpyглi (loрми. Прсl це
кpaснolvloBнoсвiд.raтЬ ДекoрaTивнi тapелi. Чapки Ta paхBи. Увaгy ПриBеpTaсoДнa
з paхB, щo ДекopoBaнaTpиГpaннo-виiмчaсTotopiзьбoтo.Плoщинa HaкриBки
шliльнo зaПoBненa paдia-гlьнo poзTaшoBaниМи сMy}I(кaМи з ..кoЛaЧикiB'' .Гa
..cмеpекaми'',
якi ЧеpГy}oTЬсяy е}IеpГiйнoмy pитпli. Haпpямoк pyХy Пo кoЛy
..)кypaвЛикiB',.
piзьблених гro ii крaкl.
пiлкpеслro€ ЛaFIцIожoltз
Пpитaмaннy йoмy TBopчy Мaнеpy мaйстеp apTиcTичI{o й вiльнo pеaлiзус в
opнaМеIITaцiТтapелiв. Тх пiсеннo-ПЛиItниМ Лa.цoМпoзнaченi як ГеoМеТpиuнi тa
poсЛиI{нo-геoметpиvнi op}IaМеIlTи (зa ПpикЛaД Mo)I{yТЬ ПpaBити TBopи
..Бyкoвинa.'. ..PyTa'', ..Блaгoвест'',..Снi>Itинкa,'),
Taк i poслиннi (..ЛiЛея''...Букoвa
..Бapвiнoк'').
квiTкa'',
Фopмa тoпipuiв Тa келефiв ДикTyс iнtпy, вiлпliннy вiд кpyГЛих фop*
кoмпoзицiйнy схемy opнaменТaцiТ. li виpiзняс лaкoнiчнiсть i бi'rьrп сТpllМaне
зByЧaIIняДекopy. Чyлoвi сеpii циx тpaдицiйних ГyцyЛЬських вllpобiв у викoнaннi
Iвaнa Tеpенa poзIIIиpяIoтьтвopuий дiaпaзoн aBTopa.
Bигoтoвлення нaПpесToЛI,нихTa pyчнI{х хpестiв пoсiДaс oДHе з .liльних мiсuь y
.гBopЧoМy
лopoбкy piзьбяpa. Mинyлo близькo ДBaДцяTI-rpoкiв вiдтoдi, як
неpнiвецький piзьбяp oДHиМ З пеpIlIих ПoЧaB ПoBеpTaTи ЛroДяМ це ЗДaBнa вiдoме
нa Гyuyльrцинi тa нa Бyкoвинi мистецтвo. Maйстеpнiсть opнaМеIrТaцiТтaких
нaДaс бaгaтьoм piзьбленим хpесTaМ Теpенa
скЛaДних i piзнoмarriтних фop'
oЗнaк спpaвхснiх МисTеЦЬкLlхвитвoDiв.
УзгoДясенiсть фоpми виробiв з кoМПoЗицiйними виpitпенняМи Декoрy. лiнiйний
тa pитмivниЙ лaД opнaMенTaJIЬних МoTивiв нaбyвaroть oсoбливoТ виpaзнoстi пiд
piзuем lвaнa Теpенa зaBДяки мaйстеpнoМy BикoрисTaнн}o al]ТoрoМ КoЛЬopy
ДеpеBa тa йогo TексTyри. Caме кoлip ДеpеBa вiдiгpaс' 1, йoгo piзьблених TBopaх
BинЯTкoBo lцекopaTиBнy poЛЬ. Biн пoцiнoвyс М.який, BoДHoЧaс глибoкий
бpунaтниЙ тoн гpyrпi. BикopисToByс Taкoж тoнoвaнi явip та ЛиПy. Bик-ltкlчнoi
oкpaси piзьбленим виpoбaм нa.цar свiтлo. Bитoнченo Гpa}oТЬ свiтлoтillнIo Ha
..кy.lеpi'..
..цЬoкaнoМу''
У
тлi кpуглi poзеTИ i склaДенi y вибaгливy сiткy
..кoПaничoк''
тiнi ЗГyщуIотЬся, i незat:tмaнipiзьбoкl плoскi еЛеМеHТи
зaглибинaх
yзopiв випpомiнtoroть сpiблясте сяйвo. Ефектaми свiтлa як oДHoГo з Ba)шиBих
зaсoбiв BиpaзнoсTi мaйстеp кopисTyсTЬся ПoBнolo шriрolозaДЛяBияBЛенtIяоб'смiв
i глибини pельсфiв aби нaДaти кoжнiй кoмпoзицii непoвтopHoГo ПoеТиЧlloГo
зaбapвлення'
Maйстеpнiсть Iвaнa Теренa нa.цa€ йoгo твopaМ ЗBopyl]iливoi емoЦiйностi. A
BЛaсTиBa йoгo poслиI{нo-ГеoМеTриЧниМкoмпoзицiям ПЛинHa i гнyнкa лiнiя
opгaнiuнo спiвзвyuнa xapaкTеpy бyкoвинськoГo opнaMенTy.
Члеrr Спiлки хyДox(Hикiв УкрaТHи. МисTецТBoзI]aI]ецЬ

Тетянal]yгaсвa.

