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Скульптурний пленерний рух помітно сприяє популя-
ризації каменотесного мистецтва на Вінниччині. Деталь-
но досліджено причини, що вплинули на зародження руху 
«Подільський Оберіг», який виник 1986 року в с. Буша 
(Ямпільський район Вінницької області), простежено ево-
люцію щорічних пленерів кам’яної скульптури, здійсне-
но мистецтвознавчий аналіз творів учасників симпозіу-
мів. Залучено досі не оприлюднені фотографії. У результа-
ті з’ясовано, яким чином під час пленерів відроджувалися 
народні традиції художньої обробки каменю. Охоплено 
1985—2018 рр., зокрема перші 4 пленери, головні учасни-
ки яких — Л. і О. Альошкіни, О. Пірняк, М. Степанов, 
Г. Чуєнко, А. Микитюк та ін.
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The sculptural plein air movement contributes significantly 
to the popularization of stone carving art in Vinnytsia region. 
The reasons that influenced the origin of the «Podilsky Oberig» 
movement, which arose in 1986 in the village Busha (Yampil-
sky district of Vinnytsia region) were profoundly investigated, 
the evolution of annual plein airs of stone sculpture has been 
traced, the art-study analysis of symposiums participants’ 
works has been carried out. The unpublished photos were in-
volved. As a result, it became clear how folk traditions of artis-
tic stone processing revived during the plein airs within 
1985—2018, especially the first 4 plein airs. Among the main 
participants — L. and A. Al’oshkiny, O. Pirniak, M. Stepanov, 
G. Chuienko, A. Mykytiuk and others. 
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Вступ. Скульптурний пленерний рух істотно впли-
нув на розвиток монументально-декоративної 

скульптури в Україні, проте в сучасному мистецтвоз-
навстві спостерігається проблема недостатньої сис-
тематизації фактологічного матеріалу та його хро-
нологічного визначення. Зокрема, не повністю до-
сліджено мистецькі явища та процеси, які сприяли 
відродженню традицій каменотесного мистецтва Ві-
нничини, що й визначає актуальність обраної теми.

Серед останніх досліджень та публікацій у рам-
ках означеної проблематики насамперед заслуговує 
на увагу монографія Марини Протас «Скульптурные 
симпозиумы Украины: стилистико-парадигмальная 
эволюция» [1], де широко аналізуються особливос-
ті образно-пластичного мислення українських скуль-
пторів протягом 1980—2012 років. Стаття цієї ж до-
слідниці [2] розкриває традиційний символізм скуль-
птурних пленерів, що відбувалися в Україні наприкінці 
ХХ ст., торкається теми їх виникнення. Явище пле-
нерів з етнологічного погляду стисло розглядає у мо-
нографії В. Іванчишин [3], оцінюючи його вплив на 
відродження та популяризацію каменотесного про-
мислу Східного Поділля. Ремесла в селі Буша дослі-
джував історик В. Косаківський, один із співавторів 
окремого видання [4], в якому йдеться, зокрема, про 
промисел цього села, та описано традицію проведен-
ня щорічних пленерів скульптури. У виданні «Буша. 
Історико-краєзнавчі нариси» [5] доволі змістовно оха-
рактеризовано просторове розташування й подано ху-
дожній аналіз творів перших трьох бушанських плене-
рів (1986—1988 рр.). Важливою є й стаття Ф. Пан-
чука, опублікована в журналі «Народне мистецтво» 
[6], де проаналізовано самобутнє явище «Поділь-
ського оберегу» в культурному житті Поділля. У кни-
зі «Монументально-декоративное искусство в архи-
тектуре Украины» [7] відводиться один абзац про 
симпозіуми в містах Ямполі й Тростянці. В одному 
із розділів видання «Поділля. Історико-етнографічне 
дослідження» [8] йдеться про різьбярство і народну 
скульптуру означеного регіону. Інформативним є ка-
талог скульптур [9], в якому розміщено історію села 
Буша, коротку хроніку подій, опубліковано (частко-
во) фотографії творів скульпторів 1986—2002 років. 
Книга про Миколу Степанова [10] розкриває твор-
чість одного з активних учасників пленерів в Україні, 
унікального митця, який належав до кола тих людей, 
що створили «Одеську групу» скульпторів.

У цілому ж для названих публікацій спостеріга-
ється достатньо повна інформативність, проте дея-
кі аспекти теми залишаються неохопленими, а саме 
причини виникнення пленерного руху кам’яної скуль-
птури та еволюція симпозіумів Вінниччини, відтак 
наша стаття може стати детальнішим доповненням 
до джерельної бази дослідження. 

Мета статті — виявити вплив пленерного руху 
на відродження традицій народного каменярства; 
визначити способи популяризації його наприкінці 
ХХ  — на початку ХХІ ст. на Вінниччині; дослі-
дити такі маловідомі мистецькі процеси, як трену-
вальний пленер (1985 р.) у селі Букатинка (Чер-
нівецький район Вінницької області), і причетних 
до нього ентузіастів. Відповідно до мети визначено 
такі завдання: охарактеризувати пленери кам’яної 
скульптури Вінниччини; з’ясувати їхню хроноло-
гію (1985—2018 рр.); здійснити (вибірково) мис-
тецтвознавчий аналіз творів учасників симпозіумів; 
означити можливості застосування монументально-
декоративної скульптури в парковому середовищі.

У дослідженні вперше здійснено спробу розкрити 
першопричини виникнення пленерів кам’яної скульпту-
ри в Україні; провести мистецтвознавчий аналіз еволю-
ції формотворення професійних та аматорських скуль-
птур під час щорічних пленерів «Подільський оберіг» 
із залученням невідомих наукових даних. Стаття ґрун-
тується на основі польових матеріалів та приватних ар-
хівних фотографій, спілкуванні з респондентами, а та-
кож матеріалів із зазначених наукових праць. 

Виклад основного матеріалу. Однією з причин 
розвитку каменярства на території України є значна 
наявність покладів каменю. Широке використання 
цього матеріалу на Вінниччині — цілком природне 
явище, оскільки тут знаходиться чимало кар’єрів із 
пісковиком, доступним для видобутку та подальшої 
обробки. «Майже в кожному селі цього багатого на 
народну культуру регіону можна знайти сліди, що вка-
зують на давні традиції мистецтва обробки каменю, на 
високий рівень виконання творів» [8, с. 439]. Обсте-
ження пам’яток художньої обробки каменю дає під-
стави зробити висновок, що каменотеси добре воло-
діли художньо-образним мисленням, оскільки кожен 
виріб вирішувався як об’ємно-просторовий об’єкт і пе-
редбачався для сприйняття з усіх сторін. Тому твор-
чість майстра-каменотеса варто розглядати й в ас-
пекті скульптурного мистецтва. «В середині ХІХ ст. 
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у зв’язку з різкими змінами соціально-економічних 
умов і, зокрема, від швидкого поширення нового бу-
дівельного матеріалу — цементу — подільський ка-
менотесний промисел почав терпіти збитки і майже 
повністю згорнув своє виробництво. Але місцеве на-
селення аж до початку ХХ ст. продовжувало оформ-
лення садиб, криниць, громадських будівель та ін., які 
й досі виконують свої практично-естетичні функції й 
використовуються сільськими жителями» [5, с. 132] 
Отже, саме наявність каменярства на Вінниччині та 
збіг певних обставин зумовило утворення унікального 
явища, як пленер кам’яної скульптури; його поява  — 
поштовх до виникнення масштабного пленерного руху, 
котрий поширився на території України.

У 1985 р. відбулася екологічна експедиція по річ-
ці Дністер, організатором якої став Сергій Кокряць-
кий (Вінниця). Саме в цей час і зародилася ідея ство-
рення скульптурного пленерного руху «Подільський 
оберіг». Проте ця ідея почала визрівати ще в 1978 р., 
коли в каменярське село приїхали студенти Мінського 
художньо-театрального інституту Олексій та Людми-
ла Альошкіни. Наприкінці 1970х років, подорожуючи 
по прибалтійських країнах (Латвія, Литва, Естонія), 
вони звернули увагу на те, як там широко застосову-
ється скульптура в парковому середовищі. Альошкі-
них насамперед вразив ансамбль скульптур у Латвії на 
місці колишнього концентраційного табору біля міста 
Саласпілс. Вельми зацікавило розміщення скульптури 
в природному середовищі, тож виникла ідея створити 
величезний парк скульптур, в якому відбуватимуться 
художні пленери під відкритим небом. На той час по-
дібного явища в Україні не спостерігалося. Значний 

вплив справили і закордонні журнали, котрі перед-
плачували художники: вони цікавилися іноземними 
мистецькими процесами, міжнародними скульптур-
ними пленерами, що активно відбувалися за межами 
нашої країни. Такі журнали, як міжнародний «Кур’єр 
ЮНЕСКО», польські «Sztuka» і«Projekt», румун-
ський «Аrtă», німецький «Bildende Kunst», а також 
вітчизняні журнали — «Пам’ятки України», «На-
родна творчість та етнографія», «Декоративное ис-
кусство СССР», «Юный художник», «Творчество» 
та інші сформували світогляд митців.

У серпні 1985 р. на території садиби Альошкіних 
в селі Букатинка Вінницької області відбувся перший 
експериментальний (пробний) пленер скульптур ма-
лих форм в Україні, учасниками якого стали професійні 
художники. Завданням пленеру було за короткий тер-
мін (три дні) втілити портретну композицію висотою 
до 50 сантиметрів у матеріалі, вивчивши властивості 
каменю пісковику. До цього, як правило, скульптори 
спершу виконували ескіз роботи в маленькому масш-
табі, потім залучалися майстри, які вже переводили 
його в повний розмір, автор зазвичай не втручався 
безпосередньо у процес створення роботи в матеріалі. 
На симпозіумі ж скульптор власноруч мав швидко ре-
алізовувати власний творчий замисел у камені, вико-
нуючи його у присутності інших митців та глядачів. Це 
була чудова нагода розкрити талант, продемонстру-
вати свою майстерність серед колективу художників. 
Отже, в 1985 р. вперше був здійснений експеримент 
проведення скульптурного симпозіуму під відкритим 
небом. У букатинському кар’єрі професійні митці без-
посередньо контактували з майстрами-каменотесами, 
активно навчалися методами обробки каменю за до-
помогою традиційного набору інструментів. Відбула-
ся практична спроба відродження і продовження на-
родного каменотесного мистецтва.

Учасниками пробного пленеру були четверо ху-
дожників: Олександр Кривий (1949 р. н.) з Вінни-
ці, Тагір Абдуллін (1959 р. н.) з Києва, Людми-
ла Альошкіна (Сафонова) (1957 р. н.) з Мінська 
(Білорусь), Олексій Альошкін (1957 р. н.) з Киє-
ва (Іл. 1). Тоді, наприклад, Тагір Абдуллін витесав 
портрет під назвою «Легенда».Він використав ре-
льєф, не заглиблюючись у твердий матеріал й уза-
гальнено відобразив риси чоловічого обличчя.

Другим учасником пленеру був Олександр Кри-
вий — член Спілки художників України, родом з 

Іл. 1. Скульптурний пленер у с. Букатинка, 1985 р. Зліва 
направо: Л. Альошкіна, О. Альошкін, Т. Абдуллін, 
О. Кривий. Світлина А. Дерейчука
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Росії, який реалістично витесав автопортрет. У 
його роботі помітний вплив російського скульптора 
С. Коньонкова: простежується таке ж трактування 
об’ємної форми і використання стилістичних засобів 
композиції (Іл. 2).

Скульптура Людмили Альошкіної під назвою 
«Оберіг» виражає основний задум автора — тему 
взаємозв’язку людини й природи: це торс дівчини, 
яка тримає обома руками глечик з молоком — сим-
вол достатку, притуливши його до обличчя; внизу 
розташована фігура дикої тварини — сарни. Час-
тини композиції гармонійно поєднані, сюжет твору 
поетично розвивається з усіх точок зору. 

Цікавою є скульптура Олексія Альошкіна під на-
звою «Портрет доньки». Автор присвятив роботу 
своїй донечці Дарині, якій на той час виповнилося 
три роки. Робота має об’ємну форму, добре прочи-
тується з усіх ракурсів, у ній використана стилізація 
ніжного юного обличчя, композиція вписана у коло, 
волосся відображене у динамічному пориві, хвиляс-
ті локони поділяються на ритмічні лінії. 

Під час експериментального симпозіуму створи-
ли спільну скульптуру «Знак». Це кам’яна плита, 
на якій рельєфно вирізьблені прізвища учасників, 
рік проведення пленеру, а також у верхньому право-
му кутку розміщена стилізована чотирипелюсткова 
квітка — символ єдності. Деякі твори з цього плене-
ру зберігаються на місці створення, на території са-
диби села Букатинка, інші були експоновані на мо-
лодіжній виставці в Москві, а згодом закуплені Мі-
ністерством культури України.

У травні 1986 р. у Букатинці провели ще один тре-
нувальний пленер, тоді остаточно вирішили органі-
зувати офіційний симпозіум у ближньому за 30 км. 
селі Буша (Ямпільський район Вінницької області). 
Учасниками букатинського пленеру стали: Р. Заба-
шта, С. Кокряцький, Л. та О. Альошкіни. Робо-
ти виконували дещо складнішими, більшого розмі-
ру, потім їх перевезли в Бушу (нині вони зберігають-
ся на території садиби О. Пірняка).

У 1986 р., на початку літа, пройшов перший в Укра-
їні офіційний скульптурний пленер з дерева (дуб) у 
місті Тростянець (Сумська область). Через місяць 
відбувся перший пленер з такого матеріалу, як камінь 
(пісковик), під назвою семінар-практикум скульпто-
рів і народних майстрів «Подільський оберіг» у Буші. 
Сільська інтелігенція, зокрема сім’я вчителя серед-

ньої школи села Буша О. Пірняка, дизайнера з Ві-
нниці Сергія Кокряцького і оселеної в с. Букатинка 
сім’ї скульптора-подвижника Олексія Альошкіна з 
дружиною, білоруською художницею Людмилою Са-
фоновою, знайшли гарячу підтримку серед київської 
інтелігенції, яка поділяла їхні ідеї (насамперед, мис-
тецтвознавця Ростислава Забашти), всі разом узя-
ті зусилля нарешті утвердили скульптурні симпозіу-
ми Поділля, відродивши давні каменотесні промис-
ли цих земель [1, с. 110]. Мета симпозіуму полягала 
у збереженні та продовженні народної обробки каме-
ню, залученні широкого кола суспільства до пізнання 
старовинних місцевих традицій, активізації творчо-
го життя населення регіону, «…створення парку су-
часної монументально-декоративної скульптури в се-
редовищі історико-культурної заповідної території з 
пам’ятками ХVI—ХХ століть; естетичне, художнє 
оформлення архітектурного простору сільської забу-
дови й надання їй самобутнього вигляду на основі іс-
торичної пам’яті даної місцевості…» [5, с. 134].

«Історія створення парку скульптур має свої не-
повторні особливості і заслуговує на увагу тим, що 
започатковано її групою краєзнавців-ентузіастів у 
серпні 1986 р.» [9, с. 7]. Утворений колектив орга-
нізував громадський, культурно-мистецький і освіт-
ній рух «Подільський оберіг», у якому взяли участь 
близько 15 скульпторів з різних регіонів (Вінниця, 

Іл. 2. О. Кривий за роботою над «Автопортретом», 1985 р., 
с. Букатинка. Світлина О. Альошкіна
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Київ, Одеса, Херсон та ін.), серед яких М. Степа-
нов, А. Микитюк, О. Кривий, Г. Чуєнко, Ю. Ка-
фарський, С. Донченко, В. Слубський, М. Брідко-
вий, О. Дмітрієв, О. та Л. Альошкіни. Унікальним 
є те, що до пленеру долучилися всі охочі: самоді-
яльні художники, професіонали, аматори, народні 
майстри-каменотеси, навіть діти й підлітки, неза-
лежно від рівня володіння скульптурною пластикою. 
«То були перші ознаки потужного руху національно-
го відродження на мистецькому терені, коли вкрай 
заідеологізована українська пластика відчула уні-
кальну можливість позбутися нормативного пре-

сингу партійного керівництва й зануритися у цілком 
творчі пошуки» [2, с. 153—154].

Тематикою скульптурних творів 1986 р. постало ві-
дображення героїчних постатей історичного минулого, 
знаменитої облоги Буші (1654 р.), коли український 
народ відстоював власну гідність, обороняючись від 
польсько-шляхетного війська. Художників надихала 
непереборна сила народного духу, здатного проти-
стояти насильству зброї. За допомогою символічно-
алегоричного трактування форми вони відтворили 
образи конкретних захисників бушанської форте-
ці. В більшості скульптурних творів простежується 
узагальнення психологічних характеристик конкрет-
них героїв. Варто відзначити самодіяльного худож-
ника Миколу Брідкового (Могилів-Подільський), 
котрий насмілився виконати портрет національного 
героя Івана Гонти,який в той час не вельми популя-
ризувався. Скульптор Георгій Чуєнко (Київ) ство-
рив роботу, присвячену головній постаті історичної 
Буші  — Мар’яні Завісній, яка в одній руці тримає 
маленьку дитину, а в іншій міцно стискає зброю. Го-
лова Мар’яни повернута вбік, а волосся розвиваєть-
ся від вітру, що створює образ непохитної відважної 
жінки (Іл. 3). Художник уміло поєднав оброблену по-
верхню з дикою фактурою каменю  — вписав жіночий 
образ у блок каменю, вирізавши в потрібних місцях 
зайві частини матеріалу. Найвиразніше виглядає твір 
«Лицарський сон» Сергія Кокряцького (Вінниця) — 
зображення чоловіка, який схилив голову на руку та 
опирається на руків’я шаблі (Іл. 4). Форма скуль-
птури узагальнена, спрощена, розрахована на те, щоб 
на далекій відстані відразу вловити зміст твору. Осо-
бливо знаковою стала скульптура Олександра Кова-
ля (Одеса) «Тарас Завісний», у якій автор створив 
трагічний образ померлого воїна, котрий лежить непо-
рушно, а внизу знаходиться кінь, що зігнувся та схи-
лив голову. У такий спосіб передається біль і журба 
за померлою людиною (Іл. 5). В результаті симпозіу-
му була створена експозиція творів різних скульпторів 
у природному просторі на пагорбі, навколо оборонної 
вежі, яка збереглася з козацьких часів.

На пленері художники активно спілкувалися, відбу-
вався творчий процес, пошук нових ідей, навчання та 
запозичення різноманітних художніх прийомів. Утвори-
лася спільна «школа» професіоналів, адже у колективі 
були білоруські й українські (київські, одеські, вінниць-
кі) художники. Організатори опублікували прес-реліз 

Іл. 4. «Лицарський сон», автор С. Кокряцький, камінь, 
1986 р., с. Буша. Світлина В. Пірняка

Іл. 3. «Мар’яна Зависна», автор Г. Чуєнко, камінь, 
1986 р., с. Буша. Світлина В. Пірняка
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«семінару-практикуму скульпторів і народних май-
стрів», орієнтований на ознайомлення місцевих жителів 
з історичною довідкою села, окреслили завдання твор-
чих семінарів, їхню роль у культурному житті суспіль-
ства. На закритті симпозіуму започаткували традицію 
проведення свята народної творчості, на якому висту-
пали фольклорні колективи, відбувалися театральні дій-
ства (Іл. 6), ярмарки майстрів декоративно-ужиткового 
мистецтва. «Тобто всі заходи були спрямовані на від-
творення у сучасному ритмі життя, в свідомості кожно-
го мешканця міста чи села обрядових жестів духовно-
го і культуротворчого оновлення та сакралізації буден-
ного часопростору» [2, с. 154]. Скульптурний пленер 
у Буші позначився успіхом, відтак з’явилася мотивація 
до традиції його щорічного проведення. 

У 1986 р. під час першого симпозіуму представни-
ки Комісії СХУ (Спілки художників України) при-
їхали до Буші з метою його закриття, вони були не-
вдоволені таким виявом самодіяльності. Проте при-
ємно здивувалися подібним форматом та підтримали 
ідею пленерного руху, і вже у наступному, 1987 р., 
СХУ взяла ініціативу офіційно провести подібний 
пленер у Ямполі. «Суттєво відзначити, що бушан-
ський почин став без перебільшення своєрідним по-
штовхом для організації подібних заходів у Ямпо-
лі (1987—1989 роки), республіканських пленерів у 
Києві (1988 р.) та Одесі (1988 р.)» [5, с. 134].

Ямпільський симпозіум мав грандіозний масштаб, 
його метою було облагородження міста (митці спеці-
ально проектували власну роботу, вписували її у кон-
кретне середовище міського парку).Камені були ма-
сивних розмірів, їх витесували 40 днів безпосередньо 
в місцевому кар’єрі «Глибочок». Тут зібралася велика 
кількість учасників, з них відомі професійні скульпто-
ри, як Л. Синькевич, М. Білик, Л. Козлов, В. Федо-
рук, О. Дяченко, А. Фуженко, Ю. Мисько, Р. Ку-
хар, В. Волосенко, В. Смаровоз, Р. Чайковський, 
І. Броун, Й. Марчинський та ін. (Іл. 7). «Чудовою 
школою майстерності для молодих українських скуль-
пторів стали симпозіуми із скульптури, проведені в 
містах Ямполі (Вінницька обл.) і Тростянці (Сумська 
обл.)» [7, с. 28]. Основним завданням скульпторів 
стало створення природної обстановки парку, контр-
астної урбанізованому місту. У 1988—1989 рр. орга-
нізували ще два пленери в цьому ж містечку.

Варто погодитись з думкою художника-подвиж-
ника Миколи Степанова (Одеса): «Взагалі, робота 

скульптора-монументаліста вищою мірою громадська 
професія. Особливо, коли мова йде про втручання в 
міське середовище, коли архітектор і скульптор беруть 
на себе відповідальність за «культурне здоров’я»міста 
та його громадян. Тут особливо доречні почуття міри 
й уміння ненав’язливо привернути увагу (що назива-
ється «вписуванням у середовище») при збереженні 
пафосу небуденної значущості…» [10, с. 105]. Атмос-
фера парку відображає природні форми, тому скуль-
птура з натурального матеріалу найбільш органічно 
вписується в природнє середовище та довершує його. 
Пластичні можливості кам’яної скульптури, природ-
на текстурна поверхня, а найголовніше — художній 

Іл. 6. Учасники народного свята «Подільський оберіг», 
1987 р., с. Буша. Світлина В. Пірняка

Іл. 5. «Тарас Завісний», автор О. Коваль, камінь, 1986 р., 
с. Буша. Світлина В. Пірняка
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зміст  — змушують глядача замислитися, виразити 
власні думки та емоції стосовно твору мистецтва.

Цілком слушним є твердження: «Проведення, по-
чинаючи з 1986 року, щорічних пленерів скульпто-
рів дали можливість сформувати в Буші єдиний в 
Україні парк кам’яної скульптури, який нині є окра-
сою Державного історико-культурного заповідника 
«Буша»» [4, с. 102]. У зв’язку з цим проаналізує-
мо основні яскраві моменти протягом усього періоду 
функціонування пленерів. Щоб не повторюватися, 

зазначимо, що сім’ї Альошкіних та Пірняків брали 
участь у більшості бушанських симпозіумів.

Одним з наймасштабніших та найцікавіших за 
всю історію пленерного руху «Подільський оберіг» 
був симпозіум у 1987 році. Тоді зібралася найбіль-
ша кількість учасників, які створили високомистецькі 
композиції, втіливши у них язичницькі міфічні пер-
сонажі й образи скіфо-сарматської культури. Скуль-
птури експонували над річкою Бушанкою, поблизу 
загадкового скельного храму, у такий спосіб мит-
ці прагнули привернути увагу громадськості до хра-
мового дохристиянського барельєфу. Найвиразніші 
скульптурні твори — «Місяць і Сонце», «Свячена 
чаша», «Велес», «Перун», «Жертовник», «Богиня 
Табіті», «Роксолана», «Русалка» та ін.

Однією із знакових у 1988 р. була скульптура 
«Ворота до храму» висотою більше трьох метрів, 
яка складається із трьох блоків, за конструкцією по-
дібна до дольмену. Спільну роботу виконали: Андрій 
Микитюк (Херсон), Олексій Альошкін (Букатин-
ка), Георгій Чуєнко (Київ). Скульптурна компози-
ція мала відкривати вхід до майбутньої алеї скуль-
птур, де планували щорічно послідовно встановлю-
вати твори «Подільського оберегу».

У 1989 р. у Вінницькій області було проведено аж 
три пленери: у с. Буші, м. Ямполі та в с. Гальжбіївці, 
в якому взяли участь українські скульптори та пред-
ставники з інших країн (Іл. 8). «Майстри відштовху-
ються від природи, додають в орнамент зображення 
рослин і тварин, здається, сам камінь диктує їм теми 
та композиції. Ледь помітне в скульптурі обличчя ді-
вчини ніби уособлює своєрідність бушанської при-
роди. Річка Мурафа, її ставки, гаї, переліски, прива-
бливе каміння — ось те, що найбільше надихає мит-
ців, живить їхню фантазію» [6, c. 59].

На початку 1990-х рр. знижується активність у 
проведенні пленерів. Причиною, насамперед, постало 
складне економічне становище в Україні. Важливим 
є те, що до участі в симпозіумах цього часу долучи-
лися студенти Львівської академії мистецтв. Напри-
кінці 1990х рр. знову розпочинається розквіт пле-
нерного руху. Так, у 1998 р. зібралася велика група 
скульпторів, до творчого колективу якого приєднали-
ся студенти Київської академії мистецтв (Л. Маля-
ренко, О. Фоменко, В. Кузнєцов та ін.), й студенти 
Вижницького коледжу прикладного мистецтва. Під 
час цього пленеру були створені сюжетні компози-

Іл. 8. «Мати», автор О. Кулина, камінь, 1989 р., с. Галь-
жбіївка. Світлина В. Пірняка

Іл. 7. Й. Марчинський за роботою «Сізіф», камінь, 
1987 р., м. Ямпіль. Світлина В. Пірняка
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ції на тему «Оберіг води», такі роботи як «Козацьке 
джерело», «Водолій», «Купання», «Бушанка» тощо. 
Тоді ж організовували на урочистому закритті симпо-
зіуму народний ярмарок та проводили майстер-класи 
для всіх охочих місцеві художники та народні майстри 
із живопису, гончарства, витинанки, дереворізьблення 
(О. Луцишин, А. Лук’янчик, В. Квасницька, Л. Ша-
ран, В. Крижанівський, В. Наконечний та ін.). 

У 2000 р. також підключилися до участі в плене-
рі київські студенти: Г. Кисельова, Г. Титов, К. Си-
ницький (Іл. 9). Тема симпозіуму мала назву «Про-
стір і форма, дух і матерія». У творах цього року 
простежується такий напрям у скульптурі, як аб-
стракція та символізм. Це дуже відчутно у роботі Да-
рії Альошкіної «Слід ангела», її композиція склада-
ється із двох диких практично необроблених каменів 
у формі «крил» висотою біля двох метрів, що вкопані 
в землю, а між ними лежить маленька плита, на якій 
викарбувані сліди людських ніг. Скульптура змушує 
глядача взяти участь у художній інсталяції, потрібно 
чітко стати ногами на «сліди» і в такий спосіб відчу-
ти позаду себе могутні крила. Цікавою теж була ро-
бота «Тополі» Віталія Дахівника: художник узяв три 
різних за висотою камені, з них витесав стилізований 
силует тополиних дерев, між двома «деревами» вирі-
зав коло; таким чином вийшло на двох «деревах» по 
півколу. Головний задум — це взаємодія природи і 
скульптури, художник мотивує глядача приєднатися 
до його створеної інсталяції. Потрібно було зачекати 
вечора, встати у потрібному місці, дивитися на скуль-
птуру, і вловити той момент, коли буде заходити сон-
це і світитиме крізь отвір між «деревами». 

Одним із найяскравіших у бушанському пленер-
ному русі початку ХХІ ст. був 2002 рік, коли на сим-
позіумі зібралася група відомих професійних митців: 
проводилися різноманітні експерименти, відбувало-
ся втілення у скульптурі інших видів мистецтва, на-
приклад скульптор Микола Теліженко у творі син-
тезував такий вид декоративно-прикладного мисте-
цтва, як витинанка, використавши її графічні засоби 
виразності у камені.

У 2006 р. був проведений симпозіум каменотес-
ного мистецтва «Буша-Пороги-2006» з ініціативи 
НСМНМУ (Національної спілки майстрів народ-
ного мистецтва України), під час якого відбулося ху-
дожнє опорядження бушанського джерела та ство-
рення скульптури «Козак-характерник».

У наступних роках з’явилася нова хвиля скульпто-
рів. Так, активно брали участь у симпозіумах молоді ху-
дожники зі Львова. У 2009 р. тематикою творів ста-
ла символіка трипільської культури, також виконували 
роботи, присвячені видатному художникові О. Саєн-
ку (потім їх встановили в Борзні Чернігівської облас-
ті). Тоді паралельно зі скульпторами влаштували пле-
нер майстрів ткачів. Відбувалося активне спілкування 
митців з різних видів мистецтва. У 2010 р. одночасно 
працювали майстри по каменю та майстри-керамісти. 
Скульптори ж створювали «козаків», які встановлю-
вали в місцях в’їздів у сусідні села, на «Козацькому 
Шляху» (по трасі Могилів-Подільський — Ямпіль) 
(Іл. 10). У 2011 р. домінувала тема постатей легендар-
них гайдамаків ХVII ст., у 2012 р. — «Міфи бушан-
ської землі» (переважна більшість творів перевезена в 
Одеську область), у 2013 р. — «Скульптура в природ-
ньому середовищі», оформлення місцевого мосту через 
річку Бушанку стовпами-оберегами у вигляді казкових 
звірів (кіт, собака, півень, сова), також витесано бюсти 
Д. Нечая та І. Богуна. Темою симпозіуму в 2015 р. по-
стала слов’янська міфологія, 2016 рік скульптури при-
святили музиці українського композитора М. Леонто-
вича, у 2017 р. розроблялися вказівники туристичних 
маршрутів для бушанського заповідника. 

Останній симпозіум, який відбувся 10—23 верес-
ня 2018 р., визначив ідею створення меморіалу слави 
«Воїни світла» — місця вшанування пам’яті воїнів 

Іл. 9. «Самарянки», автор К. Синицький, камінь, 2000 р., 
с. Буша. Світлина О. Альошкіна
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усіх періодів історії України, починаючи від козаків 
і до героїв Небесної Сотні й АТОвців. В сучасних 
творах деякою мірою не вистачає стилізації, умов-
ності, знаковості у художньому вирішенні компози-
цій. Такі тенденції мають місце не лише в скульпту-
рі, а й у інших видах мистецтва, що свідчить про за-
гальний спад рівня у сучасній творчості.

Аналіз скульптур, виконаних під час бушанських 
симпозіумів у 1986—2018 рр., дає підстави зробити 
висновок, що в радянську добу вони створювалися 
під впливом соціалістичного реалізму (були переваж-
но реалістичного фігуративного характеру). Раніше 
форма була більш масивна та округла, цілісна, а піз-
ніше спостерігається витонченість, ажурність, вико-
ристання символічних образів, української орнамен-
тики, трипільських мотивів, зустрічається церковна 
тематика, абстракціонізм. У 1980-х рр. у пленерах 
відчутне національне самоствердження, піднесення 
народного духу, революційний настрій, що переду-
вало незалежності України. Тоді проявлялася силь-
на школа скульпторів, представники молодшого по-
коління активно вчилися у старшого, прагнули ство-
рювати справжні високоякісні твори. Порівнюючи 
характер проведення ранішніх симпозіумів, потріб-
но зазначити, що учасники працювали безкоштовно, 
настільки було бажання виразити свою творчість у 
камені; існувала традиція замість вручення грошових 
стипендій на фінальному урочистому святі дарува-

ти учасникам українські вишиті сорочки з ближньо-
го села Клембівки, що славиться мистецтвом виши-
вання. З 1990 р. і до нашого часу, помітний значний 
вплив комерційного характеру, з’явилася фінансова 
оплата учасникам, що деякою мірою штовхає мит-
ців створювати певне «замовлення» для спонсорів 
та інших осіб. Змінився формат пленерів, але тра-
диція проведення симпозіумів не переривається: уже 
33 роки поспіль з’їжджаються з усіх куточків країни 
та закордону скульптори і творять просто неба.

Протягом перших симпозіумів природній камінь 
надихав митця на відтворення у матеріалі художньо-
го сюжету. «Формотворчим елементом був блок ка-
меню: саме він диктував митцю ідею творчого заду-
му, він впливав на специфіку пластичного втілення 
образу» [2, с. 154—155]. Спершу використовува-
лися традиційні ручні інструменти, а новітні почали 
з’являтися тільки в 1990х рр. З появою електричних 
інструментів (особливо кутової шліфувальної маши-
ни) урізноманітнилося безліч варіацій обробки мате-
ріалу. Сучасний митець має змогу обрати будь-які 
художні засоби, техніку виконання, цим він виражає 
авторський почерк. Застосування сучасних інстру-
ментів пришвидшує процес створення роботи та до-
дає їй цікаві художні рішення. З іншого ж боку  — 
втратилася первозданність скульптури (створена 
вручну фактура підкреслювала красу каменю, гар-
монійно співіснувала з природним простором). 

Висновки. Сьогодні скульптурний пленерний рух 
пожвавлюється, організовуються симпозіуми з вико-
ристанням різних матеріалів (пісок, сніг, лід, дерево, 
камінь, бетон та ін.). Парки України є простором, в 
якому можна активніше проводити художні симпозі-
уми, долучати творчий потенціал дизайнерів, скуль-
пторів, архітекторів, які реалізуватимуть цікаві кон-
цепції, використовуючи нові досягнення. Мешкан-
ці міста під час влаштування симпозіуму матимуть 
відкритий доступ до перегляду процесу створення 
художньої роботи, які й надалі будуть загальнодос-
тупними для кожного глядача паркової зони. За до-
помогою скульптури навколишнє середовище набу-
ває довершеності, покращується естетичний вигляд, 
вона постає одним з найголовніших акцентів у деко-
ративному оформлені відкритого простору.

Нині на території заповідника в Буші розташова-
ний масштабний парк кам’яної скульптури під від-
критим небом, де щорічно організовуються симпо-

Іл. 10. «Козак-характерник», автор С. Жолудь, камінь, 
2010 р., с. Буша. Світлина Г. Троценко
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зіуми скульпторів-каменотесів «Подільський обе-
ріг», а також проводяться пленери з різних видів 
мистецтва, народні фестивалі. Проблемою є те, що 
скульптури зараз розміщені хаотично; потрібно реа-
лізувати проект, в якому продумати концепцію роз-
ташування наявних творів, стратегію створення май-
бутніх. Раніше була висловлена цікава ідея створити 
алею скульптур уздовж річки біля скельного храму, 
починаючи з композиції «Ворота до храму», розміс-
тити у хронологічній послідовності щорічні роботи, 
які б демонстрували еволюцію формотворення від 
1980х років і по сьогодні, але цей задум й досі не 
втілився у реальність. 

Проведений аналіз виникнення унікальних пле-
нерів засвідчив, що це явище ознаменувало дея-
кою мірою відновлення народних традицій, що ста-
ло своєрідним стабілізуючим чинником для розви-
тку скульптурного мистецтва на Вінниччині. У статті 
представлено результати дослідження витоків ідеї ви-
никнення пленерного скульптурного руху; залучено 
невідомі фотографії творів з симпозіумів; простеже-
но еволюцію «Подільський оберіг» у Буші. Перспек-
тиви подальшого дослідження визначають фіксацію, 
пошук максимальної кількості фотографічних матері-
алів, слайдів з роботами усіх учасників скульптурного 
пленерного руху Вінниччини, детальніший комплек-
сний мистецтвознавчий аналіз цього явища.
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