ІВАНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА
МЕТОДИЧНО – БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

Краєзнавчо-мистецька година:

«У кожному візерунку дух
рідної землі».

(до 85-річчя від дня народження Г.І.Верес)
Іванків – 2013р.

Ми Ганні Верес низько уклонімось
За те, що так зуміла зберегти
Майстрів народну вікову умілість
І рушників трояндові світи.
Любов Забашта
Серед лауреатів Шевченківської премії на Київщині слідом за Марією
Примаченко українське народне мистецтво представляє Ганна Іванівна Верес.
Ганна Верес – лауреат премії ім. Т.Г.Шевченка є талановитим носієм
кращих досягнень українського народного мистецтва.
21 грудня виповнилося б 85-років з дня народження відомої всьому світу
майстрині художнього ткацтва Ганні Іванівні Верес.
Народилась Ганна Іванівна у 1928 році в селі Обуховичі в родині
Пособчуків. Наступного дня були Ганни. Так і назвали дівчинку. Батько Іван
Потапович,був знаменитим теслею. А мати, Марія Маркелівна, ростила дітей,
ткала рушники, скатертини, серветки< І саме від матері передалась Ганні
Іванівні любов до землі і до ткацтва. Ще дівчам, вона годинами просиджувала
біла верстата, за яким ткала мати. Поралася серед клубочків ниток,
милувалася їх кольорами переливами. Коли прибігала зі школи, зразу ж до
матері. А ткати почала із шостого класу. Коли вже працювала після школи в
лікарні, любила вишивати. В цей час появились в селі вишивки, зроблені за
малюнками та картинами, що продавалися у сільському магазині. Вишивали
хрестиком дівчата середньовічні замки, котів у чоботях, лицарів, які
схиляються перед дамами, пастушків, які нагадували скоріше панків<
Дівчата казали, що лише таке вишивати варто, мовляв, це «посучасному», а народні орнаменти вже застаріли. Тільки баби столітні, ще
вишивають подекуди оті стародавні візерунки. А ткати на верстаті, як Ганна,
то це вже зовсім вийшло з «моди», вже давно треба бабин верстат у музей
старовини передати< Почула Марія Маркелівна, що кажуть дівчата її дочці,
та й ростилила перед Ганною рушника. І якось зразу потьмяніли поруч з ним
«модні» вишивки з трояндами і маками. Тут у рушнику, було саме життя.
Вдивилася Ганна у традиційний поліський рушник, і побачила перебори, які
так ласкаво називає мати.
Від далеких часів наших пращурів рушник займає важливе і почесне
місце в житті українського народу. На ньому підносили хліб-сіль дорогим
гостям, мати дарувала його синові, проводжаючи в далеку життєву дорогу,
дівчина пов’язувала рушниками сватів у знак згоди вийти заміж. Нема,
мабуть, такої хати, в селі на Україні, яку б не уквітчували рушники,
утворюючи своєрідну «картинну галерею». Саме життя мовою орнаментів,
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мовою народного ткацтва передано тут. Зірочки, ромби, рожі, рачки – це
орнаменти – символи, дуже поширені в тканинах і вишивках Полісся. У своїй
творчості Ганна Іванівна виходить з традицій своєї матері, розвиває їх,
передаючи в своїх рушниках почуття і роздуми про життя.
Персональні виставки творів Ганни Верес експоновані у 1966 році у Києві,
показали широкому загалу, які глибинні скарби народного мистецтва
зринають у її творчості, які великі й сильні образи розкриває вона перед
глядачем.
Заслуга Ганни Верес полягає в тому, що вона немов би заново відкриває
перед нами дещо призабуту велику образно-змістовну значущість
орнаментальних форм і кольорів у народному мистецтві.
Народні пісні і думи сонячними барвами бринять у величавих
рушниках Ганни Верес. Червоний колір, колір життя, виступає основним
кольором у цих рушниках. В них - пісня і хвала життю, людині - господарю
землі і долі. І назви цих рушників «Хліб-сіль», «Весна-красна», «Червоний
жовтень» повністю відповідають змісту, який відтворила в них народна
художниця.
Вже давно минули ті часи, коли імена народних ткаль і вишивальниць
залишалися невідомими. Імена Ганни Верес та її матері Марії Пособчук
сьогодні вимовляють у нас з такою ж шаною, як і імена найвідоміших
живописців і скульпторів.
Вироби Ганни Верес експонували на республіканських і всесоюзних
виставках, були показані за рубежем. Великий успіх мали рушники в Москві
на художній виставці, присвяченій 150-річчю з дня народження Т.Г.
Шевченка. Твори народної художниці із села Обуховичі були відзначені
Дипломом Секретаріату Спілки художників СРСР.
Мовою народного ткацтва, його барвами відтворює Ганна Верес почуття
нашого сучасника в рушниках «Чайка в небі голубім», «Дніпрові хвилі»,
«Вишенька-черешенька», «Шумить гай», «Золота осінь», «Женці жнуть».
Ганна Іванівна працювала дуже багато. Будучи бригадиром в цеху
ручного ткацтва, підпорядкованому Київському художньо-промисловому
об’єднанню ім. Т.Г. Шевченка, вона розробляла зразки для масового
виробництва в цеху і водночас брала активну участь в усіх виставках
декоративно-ужиткового і народного мистецтва.
І були рушники, оті диво-полотна, яких ніхто й ніколи не бачив, ще у
нашім краї. Смарагдово квітла на них «Весна-красна», срібнокриллям горіли
«Вогні новорічні», або пройняту буянням трав «Золоту осінь», здавалось,
можна було обпалити серце: так яскраво і соковито вилилась вона на
полотні.
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Виткана та веселка вражала свіжістю й оригінальністю, гармонійним
поєднанням кольорів й глибинною образністю; в орнаментальній її
витонченості тремтіла Пісня-дума, та, що плекала жіноче серце стільки літ.
«Наша дума, наша пісня» - так мудро назвала цикл своїх робіт Ганна Верес на
виставці, організованій разом з гуцульською ткалею Ганною Василащук, після
якої їм обом в 1968році присуджено було Державну премію ім. Т.Г.Шевченка.
«Загорілась я тоді ще більшим бажанням працювати..:» - говорить ткаля,
і додає: - хотілось вилити на полотно увесь той цвіт, що з душі просився».
Тонко й красиво струмить той квіт в полотнах «Весняні трави», «Щедрість»,
«Горобина ніч», «Київ – сад».
А незабаром новий тріумф.
Давно вже виношувала Ганна Іванівна цикл монументальних панно,
кожне з яких промовляло б своєю неповторною кольористичною мелодією, а
всі разом мали звучати як дума про сучасність.
Шукала нову техніку у ткацтві, яка б краще передала її задум. І наче хтось
підслухав її роздуми. Пропозиція була несподіваною – виконати декоративні
орнаментальні гобелени для Дзеркального залу готелю «Україна» в Москві.
Стиль інтер’єру диктував певну кольорову гаму. Як же пов’язати
мистецтво ткалі з архітектурою? Який він має бути, той головний колір, що
підпорядковує всю палітру ансамблю? Проектанти вірили в талант
майстрині, просили «Робіть, Ганно Іванівно, як підказує серце».
Які ж барви, нитки-струни потрібні, щоб усі люди прочитали її задум.
Червоний колір< Колір життя, найвищої напруги, боротьби. Так, саме він
стане домінантою у вирішенні її монументального ансамблю, який відтворить
і золоті поля врожаю, і сонячні відчуття, і радість праці і життя.
Цей колір улюблений у традиційній палітрі ткаль в рідних Обуховичах.
Його споконвіку клали поруч з чорним. Іноді з білим. Але Верес – вона
сприймає колір як образ – розуміла, що все залежить від співвідношення.
Ткала дні і ночі «Слався, Вітчизно!» - так назвала Ганна Верес цикл своїх
монументальних панно.
Весняний березневий день 1978 року, коли дзеркальний зал московського
готелю «Україна» прикрасили ткані монументальні панно Ганни Верес, певно
не раз згадуватимуть дослідники народної творчості.
Кажуть мудрі люди, що коли дуб не пустить глибоко коріння, то не
забуяє могутня крона, не розкинеться гілля, не насіється з нього жолудів-діток
– і стоятиме він сиротою десь на узбіччі лісу, доки не спаде з нього пізній лист
і не обломить крутий мороз гілля.
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Глибоке коріння пустив талант Ганни Верес, забуяла його могутня крона,
впали на землю та й проросли на радість людям майстерність та сонячна
ласка її дочок.
Славою і визнанням доля Ганну Іванівну не обділила. Не обділила вона її і
материнством, пославши двох дочок і сина, роботящих, обдарованих і,
головне, талановитих, наділених, як і вся їхня родина, сонцесяйним добром
бачити світ у поетичному відображенні. Валентина і Олена – теж ткалі, син
Микола – будівельник.
Валентина майстер художнього ткацтва. Працює в галузі декоративноприкладного мистецтва(художнє ткацтво), член Національної спілки
художників України (1976), лауреат премії ім. Катерини Білокур (1994),
заслужений художник України (1999).
Валентина створила 45 сценічних костюмів для жіночої групи
Державного народного хору ім. Г. Верьовки. Разом з матір’ю вона виткала
сценічне вбрання для народного хору культпрацівників Іванківського району
«Барви Полісся». У 1992р. створила колекцію рушників для музею воїнівафганців.
Олена Верес (нині покійна) - художниця перебійного ткацтва.
Неодноразово нагороджувалась медалями на різних виставках народного та
самодіяльного мистецтва.
Слава до Ганни Верес, нашої знаменитої землячки, прийшла впевнено і
заслужено. В 1977р. їй присвоєно звання – заслужений майстер народної
творчості, в 1995р. - народний художник України, вона стає членом Спілки
художників України.
Майстриня здобуває заслужене визнання на численних республіканських,
всесоюзних, міжнародних виставках. Її таланту аплодували у Торонто і
Монреалі, її роботами захоплювались в Америці, Фінляндії, Німеччині,
Франції, Югославії. Творчості Ганни Верес присвячені кінофільми:
«Ляда»(1974р.), «А льон цвіте»(1980р.).
Наші співвітчизники не раз мали нагоду милуватись творчістю Г.І.Верес
на виставках в Українському домі.
11 червня 2003 року сумна звістка про смерть Г.І.Верес вразила всіх, адже
перестало битись серце Берегині народної творчості Поліського краю, великої
трудівниці, серце повне любові до людей, до життя.
Роботи Ганни Верес та її талановитих дочок завжди будуть на передньому
краї світового мистецтва. Саме вони репрезентують українське мистецтво,
нашу культуру перед світом.
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