


ВИШИВАНИЙ СПАДОК  
БІЛЬШ КРЕАТИВНИЙ  
НІЖ ПРИЙНЯТО ВВАЖАТИ

«Онлайн-музей «ДНК української вишивки авангарду» є 
унікальним проєктом, що має потужну освітню складову 
і відкриває широкому загалу маловідому сторінку україн-
ського мистецтва. Початок ХХ століття — це період неба-
чених творчих експериментів в усіх сферах мистецтва, а 
також, руйнування художніх канонів та усталених тради-
цій. Хвиля експериментаторства торкнулася й вишивки — 
мистецтва народного і традиційного, що дало несподівані 
результати.
Глобальний договір ООН популяризує досить молоду 
ідею сталого розвитку. У її основі лежать два поняття — 
збереження й розвиток, які ми застосовуємо до соціаль-
ної, економічної та екологічної сфер. Але ж збереження 
й розвиток — це те, що представники мистецької спільно-
ти десятиліттями, а то і століттями роблять для культурної 
спадщини: оберігають її, актуалізують і передають із поко-
ління в покоління. Це те, чому представники громадських 
організацій, державного сектору й бізнесу можуть повчи-
тися в людей мистецтва. Прикладом цього якраз і є зраз-
ки авангардної вишивки, з якими ви можете ознайоми-
тись в онлайн-музеї «ДНК української вишивки авангарду. 
Сталість присутня в цьому проєкті не лише на рівні ідеї. 
Нині представлена експозиція адаптується для незрячих 
людей: точні копії експонатів будуть надруковані з пере-
робленого пластика й міститимуть описові тексти написані 
шрифтом Брайля. Ми радіємо, що інклюзивність та еколо-
гічність набувають усе більшого поширення у сферах мис-
тецтва й освіти»

Тетяна Сахарук,
генеральна директорка  
Глобального договору ООН  
в Україні





Партнер проєкту Національний музей українсько-
го народного декоративного мистецтва – страте-
гічно важлива культурна інституція. На тлі росій-
сько-української війни його вважають музеєм №1 
в Україні, бо саме тут зберігається генетичний код 
нації.
Нинішній музей давно перестав бути просто збе-
рігачем артефактів. Він актуалізує та всіляко попу-
ляризує культурну спадщину, щоб та ставала дже-
релом захоплення та пізнання для необмеженої 
кількості людей. Саме тут зберігаються оригінальні 
ескізи народних майстрів причетних до експери-
менту зі створення модерних вишивок.

СТРАТЕГІЧНИЙ 

ПАРТНЕР ПРОЄКТУ 



Ірина ПеТренко – 
засновниця, очільниця проєкту

«Пріоритетним завданням ми бачимо 
всебічну промоцію маловідомої сторінки 
національної історії  та доведення факту, що 
наш культурний спадок до кінця не пізнаний, 
і гідний прискіпливої уваги мистецької 
світової спільноти. Він багатогранний і більш 
креативний ніж ми звикли його сприймати»

ЛеонІД ВоЛоШенко –
розробка і підтримка онлайн платформи

На початку 20 століття у майстернях українських сіл 
Вербівка і Скопці відбувся, без перебільшення, діалог 
світових культур і мистецтв: модерної і традиційної, 
високої і народної, абстрактної і прикладної – діалог, який 
народив унікальний світовий феномен. Команда проєкту 
«ДНК української вишивки авангарду» продовжує цей 
діалог через століття з нашими сучасниками, щоби 
спадщина українського минулого збагатила сучасну 
світову культуру.

КОМАНДА

СВІТЛана Махонько – 
координаторка, 
співзасновниця ініціативи

«В експозиції онлайн-музею «ДНК української вишивки 
авангарду» представлені 30-ть робіт,  які були втрачені у 
вирі лихоліть ХХ ст. та відтворені сучасними мисткинями 
за автентичними ескізами народних майстрів та видатних 
художників-авангардистів. 
Вперше на одному ресурсі зібрані відроджені шедеври, 
зразки оригінальних ескізів та науково обґрунтована ін-
формація, що актуалізує приналежність явища вишивки 
авангарду до українських теренів.
У вишивках авангарду переплелось сучасне і давнє, 
модерне та архаїчне. І це робить їх ультрамодними та 
стильними для нашого часу. Як і 100 років тому спектр 
застосування цих образів та композицій в інтер’єрі, одя-
зі, прикрасах чи аксесуарах безмежний, а освітня скла-
дова потужна і перспективна»



ВаЛенТина коСТЮкоВа

Деякі вишивки відтворені раритетними нитками 
або на полотні минулого століття. Навіть сучасна 
техніка нездатна передати буяння кольору, 
фактур і вишуканого лоску стібків. Більшість 
робіт вишила Валентина Костюкова – доцент 
Київської академії декоративно-прикладного 
мистецтва та дизайну ім. Михайла Бойчука.
Відтворення вишивок за ескізами професійних 
художників авангарду та народних майстрів  
ХХ ст. триває. 
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ТеТЯна кара-ВаСиЛьЄВа 

Відтворювати втрачене дослідники маловідомої 
сторінки авангарду почали у середині 2000-х, в 
межах проєкту «Відроджені шедеври». Він став 
предтечею задуму створення онлайн-музею. 
Відтворені вишивки допомогли інакше погляну-
ти на український культурний спадок. Завдяки 
їм можна уявити, як виглядали унікальні виши-
вані твори.

Науковий керівник проєктів «Відроджені шедеври» 
та онлайн музей UA:HERITAGE «DNA of AVANT-
GARDE EMBROIDERY» – Тетяна Кара-Васильєва, 
доктор мистецтвознавства, академік НАМ України



Історія українських авангардних та  
модерних вишивок ХХ століття 
приголомшує.  

Нині важко уявити, що 100 років тому 
села Вербівка на Київщині та Скопці на 
Полтавщині були визнані яскравими цен-
трами передового мистецтва авангарду. 
Тут були створені експериментальні ви-
шивальні майстерні для пошуку нових 
форм вишивок. 

ВРАЖАЮЧА ІС
ТОРІЯ СІЛ

До співпраці з сільськими вишивальницями 
та народними художниками залучались 
кращі представники мистецтва авангарду. 
Серед них були Казимир Малевич, 
Олександра Екстер, чимало інших 
відомих імен. В вишивці новатори бачили 
можливість втілення своїх прогресивних 
творчих задумів і створювали ескізи 
спеціально для українських кустарних 
майстерень.



Євмен Пшеченко, Ганна Собачко-Шостак, Параска 
Власенко, Василь Довгошия – це народні художники, 
які на початку ХХ ст. працювали у вишивальних 
майстернях Вербівки і Скопців та долучились до 
експерименту зі створення модерних вишивок. Багато 
в чому ці українські майстри допомогли досвідченим 
художникам зрозуміти глибинну народної творчості. 
Малюнки народних геніїв наділені дивовижною 
енергетикою і теж увійшли до експозиції онлайн-
музею.

Доля цих ескізів непересічна.  Вони створювались 
у минулому сторіччі, і тоді ними захоплювались 
відвідувачі найпрестижніших мистецьких салонів.  
В середині 60-х ескізи для вишивок дивом повернулись 
з Росії в Україну і пролежали непотрібними  
в запасниках радянського музею не одне десятиліття. 
А самі вишивки почали відтворювати лише з початком 
нової ери.

НАРОДНІ М
АЙСТРИ



 Те, що Малевич створював ескізи для вишивок – це сенсація! 
Серед очевидних фактів світлина американського публіциста 
Олівера Сейлера на якій зазнімкована подушка із вишитою 
шовком супрематичною композицією. На думку наукових 
керівників проєкту, дослідників світового рівня, вишивка 
створювалась за ескізом всесвітньо відомого майстра. Ескізи 
Малевича, які той створював на папері, тепер теж можна 
побачити в експозиції онлайн-музею.

Ще одним красномовним доказом є крихітний каталог 
виставки 1915 року. В ньому зазначено перелік вишивок 
та оздоблених нею речей, до створення яких долучились 
народні майстри та професійні художники, серед яких був і 
Казимир Малевич. Ця книжечка вважається підтвердженням 
винятковості експерименту, втіленого у вишивальних 
майстернях українських сіл Вербівка та Скопці – унікального 
явища української та світової культури. 

МАЛЕВИЧ 
ТА ВИШИТИЙ СУПРЕМАТИЗМ



КАРОЛЬ ШИМАНОВСЬКИЙ  
ТА ВЕРБІВКА
Кароль Шимановський – один з найбільш видатних 
композиторів ХХ ст. 

В сенсі значення - другий після Шопена на музичному 
Олімпі польських митців. Близький друг засновниці 
вербівської вишивальної майстерні Наталії Давидо-
вої. Історія їхніх стосунків стала прикладом надзви-
чайних почуттів двох прекрасних людей, які розуміли, 
захоплювалися та поважали одне одного, як митці.

Фото партитури ІІ Сонати Кароля Шима-
новського, присвяченої Наталії Давидо-
вій (ІІ Sonate A Madame Nathalie Davidoff) 
з книги польської дослідниці Терези  
Хилінської.



Але найбільше читача заінтригував під-
заголовок до цієї книжки «…роман, якого 
не було?». Поставивши знак питання Те-
реза Хиліньська має на увазі в прямому 
сенсі інтимні стосунки між цими непере-
січними особистостями. Проте, якщо ду-
ховна близькість між Давидовою та Ши-
мановським і справді була незвичайна, 
то щодо інтимних стосунків знак питання 
так і лишається. 

Цікаво, що у якості ілюстрацій дослідни-
ця використала не лише раритетні фото 
та документи, але й відроджені сучасни-
ми майстринями вишивки майстерень 
Вербівка та Скопці, які віднині у віль-
ному доступі на ресурсі онлайн-музею 
UA.Heritage.

Листи Кароля Шимановського до Наталії Давидової, так 
само, як і листи мисткині до нього, зберігаються у 2-х 
книгозбірнях Варшави. Це бібліотека Спілки польських 
композиторів та бібліотека Варшавського університету. 
Найбільше тема їхніх стосунків зацікавила відому мис-
тецтвознавицю з Кракова Терезу Хиліньську. Польська 
дослідниця так захопилася матеріалом, що видала окре-
му книжку «Між Тимошівкою та Вербівкою» (це колишні 
маєтки Шимановських та Давидових в Україні). 



Парадокс, але така яскрава сторінка україн-
ського мистецтва не може претендувати на 
статус нематеріальної культурної спадщини. 
Розвиток унікального напряму був штучно 
перерваний в часи радянського соцреалізму.

Ми ініціюємо проведення панельних дискусій 
за участі представників міжнародних спільнот, 
для яких втрата унікальних культурних явищ 
в часи радянської диктатури теж актуальна. 
Це допоможе напрацювати план дій з 
повернення української вишивки авангарду 
у вітчизняний та світовий культурний простір.

КУЛЬТУРНИЙ Ф
РОНТ



ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

Ми створили онлайн музей з метою робити українську 
вишивку авангарду частиною культурної дипломатії 
України. Вже є попередні домовленості щодо 
проведення офлайн виставок «Діалог століть: ДНК 
української вишивки авангарду» в мистецьких локаціях 
Польщі, Монако, Франції.

ГЕОГРАФІЯ ПРОЄКТУ
Закордонні експерти просвітницького проєкту – це люди так чи інакше пов’язані з Україною: 
дослідники, митці, представники державних та недержавних інституцій.

катерина Денисова (Велика Британія). Корінна киянка. Протягом 9 років працювала у Міжнародному 
аукціонному домі Christie’s, де, окрім іншого, займалась стратегічним розвитком регіону Центрально-
Східної Європи. Нині аспірантка Інституту мистецтв Курто (Лондон).

Вікторія Зирянська – членкиня Національної спілки художників України та Асоціації професійних 
художників Франції ( MDA), Національного комітету Князівства Монако та Міжнародної асоціації 
образотворчого мистецтва при ЮНЕСКО. 

На ресурсі онлайн музею свою експертну думку представили відомі польські дослідниці Тереза 
хіліньська та ельжбєта Ясіньська-Єндрош, адже тема українського вишиваного авангарду тісно 
пов’язана з біографією видатного польського композитора Кароля Шимановського.



3D ЕКСПОЗИЦІЯ



«Кожен має право вільно брати участь в 
культурному житті суспільства (Організація 
Об’єднаних Націй, 2012). Європа та світ 
доклали чимало зусиль для забезпечення 
рівних можливостей людям з інвалідністю, 
зокрема, з порушенням чи втратою зору. 
Керуючись засадами толерантності Україна 
також прагне участі всіх людей та суспільних 
груп у громадському та культурному житті.

Громадська організація «Наше місто», 
підтримуючи Національну стратегію 
безбар’єр ного простору, сповнена усвідом-
лен  ня, що ми різні, але рівні. Серед 
важливих напрямів діяльності організації – 
партнерська участь та втілення власних 
унікальних проєктів, спрямованих на 

творчий розвиток та вільний доступ до творів 
мистецтва людей з порушенням зору.

На волонтерських засадах наші художники 
створюють арт-об’єкти та 3D експонати, що 
допомагають незрячим побачити шедеври 
на дотик. Ми плекаємо амбітну надію сприяти 
широкому пізнанню української культурної 
спадщини й творів світового мистецтва 
представниками цієї соціальної верстви. 

Україна інтегрується у світовий культурний 
простір, тому всебічне вивчення нашої куль-
турної спадщини та розвиток інклюзивного 
мистецтва, з метою популяризації серед лю-
дей з інвалідністю в Україні та за кордоном, 
наше стратегічне завдання».

не все можна побачити очима. 
Головне бажати бачити!

Вікторія Тарашевська, 
координаторка  
інклюзивного напряму 
проєкту, співзасновниця  
ГО «Наше Місто» 



З кожним днем ми ближче до мети зробити 
українську вишивку авангарду доступною 
людям з порушенням зору. Допомагає нам 
потужна підтримка компаній на рахунку яких 
десятки успішних проєктів, спрямованих на 
розвиток інклюзивного мистецтва. 

компанія «Брайль Україна» –
виготовлення описової частини 
композицій крапковим шрифтом 
Брайля.

компанія «еко Місто» – 
створення плит з 
переробленого пластика  
для об’ємних композицій.

компанія «FabLab Fabricator» –  
фрезерування пластикових плит з 
метою нанесення тактильно різних 
фактур.

компанія «Безбар’єрна Україна» –  
відтворення давніх ескізів для 
вишивки у техніці тифлографіки – 
рельєфного друку.



Ці технології потрібні для відтворення об’ємних 
ескізів вишивок авангарду, аби люди з порушенням 
зору могли побачити твори мистецтва буквально 
кінчиками пальців. В цій методиці елементи теплого 
та холодного спектру позначаються різною, чітко 
визначеною фактурою та містять зручний для 
незрячих опис. Завдяки чому люди з порушенням 
зору можуть розрізняти навіть колір!

Задум допоможе гідно представити Україну серед 
міжнародних виставкових проєктів, спрямованих 
на пропагування інклюзивного мистецтва. Копії 
експонатів онлайн-музею української вишивки 
авангарду дру куються з переробленого пластика. Це 
ескізи Казимира Малевича, Надії Удальцової, Ольги 
Розанової, Любови Попової, які видатні художники 
авангарду створювали для вишивок в українських 
кустарних майстернях. Лаконічна інформація про 
ці унікальні 100-річні ескізи, відтворена шрифтом 
Брайля. 



оЛекСанДра Тараненко – 
створює панно та аксесуари (дамські 
сумочки) в унікальній авторській 
техніці, за мотивами творів художників 
авангарду.

Українська вишивка авангарду – 
це не лише про ідентичність та 
необхідність відкривати її українству 
та світу. Цей вишитий спадок надихає 
та спонукає до створення нового. 
Ми об’єднали самобутніх майстрів в 
Україні і за кордоном для відтворення 
старовинних вишивок та народження 
сучасних, авторських версій.

НАТХЕННЯ –

ДІАЛОГ СТОЛІТЬ



ТеТЯна ІВаноВа – 
створює вишивки в техніці художньої 
гладі та традиційного гаптування 
сухозлотом. 

оЛена ДаВиДенко (DIVID) – 
здійснює сучасне, авторське про-
читання творів народних митців та 
художників супрематистів. Створює 
власні ескізи та аксесуари з шовку 
у техніці батик.



ЮЛІЯ ЛанДаУ – 
пропонує сучасне переосмислення 
ескізів народних майстрів-новато-
рів, створює авторські панно.

наТаЛІЯ ШПак – 
створює авторські панно за 
ескізами учасників мистецького 
експерименту ХХ ст, закоріненого 
в українські терени.



ЛІДІЯ ГончарУк –
авторка унікальної технології 
машинно-ручної вишивки. 
Відтворює давні твори за допомогою 
раритетної швейної машини «Чайка»  
(з ножним приводом).

оЛена МеДинСька – 
досліджує вишиване мистецтво 
України. Відтворює раритетні 
вишивки та пропонує їхнє сучасне, 
авторське прочитання. 

киїВСький ПаЛац ДІТей Та ЮнацТВа 
Вихованці Гомберг Анна (13 років), Ігнатенко 
Дарина (13 років), Самгіна Марія (12 років), 
Левченко Аріна (12 років), Харчина Соломія 
(11 років), Кузнецова Вероніка (10 років), 
надихнувшись творами художників-новаторів 
ХХ ст., створили колекцію герданів з бісеру. 
Художній керівник Людмила Ровинська – 
очільниця народного художнього колективу 
«БІСЕРНЕ СЯЙВО».



наТаЛІЯ роМа –

Висококласна майстриня, носій технології вишивки «білим по бі-
лому» села Решетилівка, Полтавської області. Вишивка «білим по 
білому» має близько 100 технік: гладь, мережка, рахункові тех-
ніки. Нині вишивальниця відтворює геометризований малюнок 
раритетної скатертини, створеної майстринями легендарної вер-
бівської майстерні, шляхом вирізування та «білі». Техніка викорис-
тана на початку ХХ ст. дуже подібна до принципів шитва «білим по 
білому». Цей тип вишивок дуже трудомісткий і вважається апогеєм 
народної майстерності.

Ірина ЗайцеВа  –

Народна майстриня вишивки, 
членкиня Національної спіл-
ки майстрів народного мис-
тецтва України. Викладачка 
авторського курсу з вишивки 
у різних техніках.

еЛьМІра каТакІ   –

Кримськотатарська вишивальниця, дизайнерка. Після вимушеного пе-
реїзду з Криму у 2014 році пройшла курс кримськотатарского золотного 
шитва в школі «Ступені» під керівництвом Венери Курмаєвої та Халіде 
Кіпчакової. Метою своєї роботи бачить популяризацію кримськота-
тарської вишивки, яка за орнаментикою споріднена з українською на-
родною вишивкою. В межах проєкту UA. Heritage презентує авторське 
прочитання робіт народних майстрів-новаторів ХХ ст. У традиційній 
кримськотатарській техніці шитва сухозлотом виконує твори Глікерії 
Цибульової, творчість якої сформувалась під впливом української ви-
шивки часів Гетьманщини.



ФОТОГАЛЕРЕЯ







Наприкінці 2021 року проєкт UA Heritage отримав відзна-
ку міжнародного конкурсу Partnership for Sustainability 
Award 2021, започаткованого Глобальним договором 
ООН в Україні. Ми стали фіналістами у номінації «Еко-
номічний розвиток» і запам’ятались міжнародному журі, 
як перспективна просвітницька ініціатива, що сприяє 
інклюзивності та екологічності у сферах мистецтва та 
освіти. 

Для нас – це гідне завершення року впродовж якого, 
на волонтерських засадах, ми створили онлайн музей 
та об’єднали навколо унікального явища української 
вишивки авангарду численних партнерів, науковців, му-
зейників, художників та майстрів вишивки. Ми збираємо 
та досліджуємо історичну інформацію про культурне єд-
нання засновників унікальних вишивальних майстерень 
в Україні з видатними митцями Франції та Польщі. А ще, 
це яскравий старт для нової складової проєкту, адже ми 
починаємо відкривати цей маловідомий вишиваний спа-
док людям з порушенням зору.

На представницькому зібранні Глобального договору 
ООН в Україні наша команда презентувала пілотний екс-
понат – супрематичний 3D ескіз для вишивки виготов-
лений з переробленого пластика, зі стислим описанням 
шрифтом Брайля. По-перше, це надзвичайно потужно, 
адже робить 100-річну вишивку авангарду доступною 
для вразливої категорії людей, по-друге – екологічно, 
бо зроблено з вторинної сировини. Саме завдяки «пере-
втіленню» в арт-об’єкт пластик отримує друге життя.

ФІНАЛ





ДОВІДКОВО:

Нагорода «Partnership for 
Sustainability Award» вручається з 
2018 року Мережею Глобального 
договору ООН в Україні з метою 
просування Цілей сталого розви-
тку та сприяння партнерству між 
бізнесом, бізнес-асоціаціями, уря-
дами, громадянським суспільством 
й академічними установами.








