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Мистецтво витинанки

     Витинанки — орнаментальні й фігурні прикраси житла, ажурно витяті 
ножицями, вирізані ножем з білого або кольорового паперу. Від назви техніки 
виготовлення (витинати) походить і термін. Нескладні для опанування 
прийоми витинання й недорогий матеріал дали чудові зразки прорізного 
паперового декору, в якому втілені вічні символи природи, колективний досвід 
пізнання світу, багатство фантазії.

       Витинання з паперу ножицями — найпоширеніша техніка, що давала 
змогу майстрам досягти плавності ліній, вишуканості контурів і силуету, 
великої ажурності. Кінчиками ножиць вони витинали по краях “зубчики”, 
“торочки”, “вужики”, а широким розворотом боків робили розмашисті нарізи, 
вправно повертаючи і покручуючи в руках відповідно складний аркуш паперу.

        При виготовленні майже всіх видів паперових прикрас чільне місце 
належить ножицям. Техніка витинання ножицями дав майстрам широкий 
діапазон виражальних можливостей, при цьому досягаються плавність ліній, 
виразність силуетів, велика ажурність. Кінчиками ножиць витинають по 
краях, а широким розворотом боків роблять великі надрізи, відповідно 
провертаючи і прокручуючи в руках складений аркуш паперу.
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Творчий процес панував під час роботи екомайстерні 
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      Фасад Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 став окрасою, 
завдяки техніці витинанки. Всеукраїнський місячник 
шкільних бібліотек, який проходить під гаслом: «Шкільна 
бібліотека та екологічна просвіта учнів» став поштовхом 
та повернув увагу до відношення людини до природи. 
Павутинки смужок вирізані з паперу  відтворюють 
природну відповідність і неповторність краси оточуючого 
середовища. 





Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить.
Бляшаний звук води, веселих крапель кроки.

Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить,
і раптом озирнусь, а це вже роки й роки!

А це уже віки. Ніхто уже й не зна,
в туманностях душі чи, може, Андромеди —

я в мантіях дощу, прозора, як скляна,
приходжу до живих, і згадую про мертвих.

Цілую всі ліси. Спасибі скрипалю.
Він добре вам зіграв колись мою присутність.

Я дерево, я сніг, я все, що я люблю.
І, може, це і є моя найвища сутніть.
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