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Не називаю свої роботи декоративно-вжитковим
мистецтвом. Орнаментальне мистецтво в сутi

своїй сакральне, просто його використовують для виго-
товлення речей iз побутовим призначенням. Ужитковi
речi – це тарiлки, сорочки, серветки. Нiчим таким не
займаюся. Створюю власний свiт, що вiддзеркалюється
в моїх полотнах, картинах, зроблених iз застосуванням
елементiв традицiйної «голкової» технiки. 

Я не збиралася робити художню кар’єру. Перелом-
ний етап стався в моєму життi, коли мене паралiзува-
ло i я не могла ходити. Саме тодi розпочалися духовнi
шукання способу самовираження. Аби не збоже-
волiти, я, не бачачи зовнiшнього свiту, дослухалася до
свого внутрiшнього. Важливо було вiдкрити в собi
щось нове, вiдповiдне новому стану. І це «щось» не-
сподiвано для самої себе вiдкрила. Воно й повернуло
вiдчуття повноти життя… 

Єдиним фiзично доступним менi способом ре-
алiзацiї вiзуальних iдей було вишивання. Ще в ди-
тинствi вiд мами та бабусi я навчилася вишивати. Це
вмiння я перенесла в доросле життя, в мистецтво, за-
стосувавши старi українськi народнi технологiї для
створення модернiзованих речей. 

Здебiльшого мої роботи мають виразний присмак,
але за всiєї своєї українськостi вони мультиетнiчнi. Коли
я їздила на рiзнi виставки за кордон i спiлкувалася з
вiдвiдувачами галерей, усi вони в один голос запевняли,
що на моїх полотнах зображенi саме їхнi народнi симво-
ли та образи. Розкажу про два випадки. Якось одна нор-
везька художниця на Всесвiтньому фестивалi культури
i мистецтв у Пiвденнiй Кореї, роздивляючись мої робо-
ти, сказала: “О, це так схоже на нашi розписи старовин-
них скринь”. Згодом цю подiбнiсть знаходили корейськi
дiтки, художники, священики. Вони розпитували про
роботу «Радуйся!», присвячену Великодню, чому нама-
лювала саме таку церкву, цiкавилися нашими тра-
дицiями. Я їм розповiдала про писанки. Їх здивувало, що
в них, як i в нас, яйце є символом життя. Цю схожiсть
нацiональних традицiй легко пояснити: архаїчнi симво-
ли в усьому свiтi, незалежно вiд континентiв, нацiональ-
ностей, вiдстаней мiж ними – однаковi. А вже контекст,
деталi, кольорова гама часто рiзняться. 

Можна скiльки завгодно вчитися ремесла (хоч би
чого це стосувалося), але так i не знайти свого власно-
го стилю. В моїх роботах емоцiо переважає над рацiо.
Це найбiльш чесний шлях до глядача. Ідеї приходять
до мене в найнесподiванiших мiсцях. Інколи, як ку-
дись їду, а пiд рукою нема чистих аркушiв, беру жур-
нал i на берегах роблю замальовки. У комфортнiших
умовах виконую ескiзи в альбомi, а потiм вишиваю їх
на полотнi. Свої роботи не продаю. У них iнша мiсiя –
розповiдати свiтовi про Україну, та й самим українцям

вiдкривати iншу Україну. Вишивки мандрують на-
шою країною i свiтом, зрiдка повертаючись у майстер-
ню для реставрацiї. 

У найранiших роботах я використовувала переваж-
но всi чистi кольори. А вже в однiй iз моїх останнiх робiт
– графiчнiй серiї «Декаполiс» – я вирiшила спинитися
на бiло-червонiй гамi. Цикл виник, коли почали активно
руйнувати старий Київ. Проїжджаючи Подолом, я бачи-
ла, як знищують старенький, але дуже колоритний бу-
динок, який менi так подобався. В iнших країнах такi бу-
динки реставрують, охороняють, а в нас чекають, поки
вiн розвалиться. Я вирiшила створити власний «Дека-
полiс» – тепер «будую» свої мiста. У «Мiстерiї лiточис-
лення» присутня цiла сумiш кольорiв – вiд яскравих i
насичених до пастельних, розмитих. Найсвiжiша серiя –
«Праморе» – виконана в синiх стишених тонах.

На цьогорiчнiй виставцi в Нацiональному музеї Та-
раса Шевченка я вперше представляла всi свої роботи
(понад 150. – А.Р.), створенi протягом 8 рокiв, об’єднав-
ши їх пiд спiльною назвою «Мiстерiя лiточислення».
Виявилося, що в мене 12 циклiв, рiвно стiльки, скiльки
мiсяцiв у роцi. Усi ми часто говоримо про час, живемо
в часi, ми постiйно його фiксуємо. Щось хочемо за-
пам’ятати, щось – назавжди забути. Свої думки про час
я спробувала втiлити в цiй серiї. На картинах багато
спiралей, бо такою є траєкторiя розвитку часу. Коли
людина усвiдомлює вiчнiсть своєї духовної субстанцiї,
тодi вона не боїться думати про час. 

Багато доводиться тлумачити людям символи, кольо-
ри. Звiсно, на побутовому рiвнi я можу розказати, напри-
клад, про значення сонячних знакiв, але є дуже допит-
ливi люди, якi хочуть про щось дiзнатися докладнiше.
Тож я почала вишукувати якiсь пояснення. Таким чином
у мене назбиралося багато цiкавих матерiалiв. У цей час
я познайомилася з Оленою Івановською (завiдувач ка-
федри фольклористики Інституту фiлологiї), вона й по-
радила менi зайнятися дослiдницькою дiяльнiстю в ца-
ринi фольклористики. Адже все, що стосується етно-
графiчних i фольклористичних речей – вiчне. 

Щодо наукової дiяльностi, то я збираюся далi
дослiджувати обрану тему та популяризувати власне
фольклористику. 

Я люблю наш унiверситет, поважаю науковцiв,
котрi тут працюють. Це справжнi патрiоти, сподвиж-
ники. Захоплююся нашими студентами – талановити-
ми й розумними! Вони грають на рiзних музичних
iнструментах, спiвають, освоюють народнi ремесла.
А це означає, що дедалi бiльше людей повертаються до
українських витокiв.

Записала Анна РАЩЕНКО,
прес-центр Інституту фiлологiї

ВИШИВАНА МІСТЕРІЯ

У нашому особистому мiкросвiтi живе величезний макросвiт iсторичного i культурного буття країни, в
якiй ми народилися. На нас дiють його закони тисячолiтнiх традицiй, навколо нас кружляють його вiчнi су-
путники – носiї народного Духу. І коли людинi вдається передати в матерiальних речах хоча б частину цього
вселенського макросвiту, її називають талановитою, обдарованою Богом. Такою просякнутою нацiональним
макрокосмом є творчiсть Анжелiки Рудницької – української спiвачки, журналiста, художника, провiдного
фахiвця Центру фольклору й етнографiї Інституту фiлологiї КНУ iм. Т.Шевченка. Її картини називають ви-
шиваним живописом. У них втiлюється традицiйна душа нашого народу, його гiднiсть, дух i пам’ять. 

Про власнi роботи розповiла майстриня. 


