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of professional skills, knowledge, abilities, skills and experience at a 

sufficiently high level of ethical culture. 

Key words: professional culture, principles, personality, stylist. 
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КАЗКОВІСТЬ ТА ГРАЦІЯ ДЕКОРАТИВНИХ ПОРЦЕЛЯНОВИХ 
КОМПОЗИЦІЙ ВІРИ СІРОБАБИ-КЛИМКО 

 

Зміни традиційного народного побуту, що ознаменували початок 

XX ст., призвели до поступового занепаду професійних художніх 

ремесел, народних промислів. Мистецтво порцеляни, відоме в Україні ще 

з XVIII ст., переживає у наш час нелегкі випробування, проте сьогодні 

існують майстри, які присвячують своє життя та творчість цьому виду 

художньої кераміки. 

Вивченню різновидів українського декоративно-прикладного 

мистецтва (у тому числі і порцеляни) присвятили свої праці 

мистецтвознавці Ю. Гошко, Є. Антонович, М. Моздир, Р. Захарчук-Чугай, 

Ф. Петрякова, М. Станкевич та інші. Проте дослідженню регіональних 

аспектів існування мистецтва порцеляни та творчості окремих майстрів, 

що розвивають це мистецтво, приділено недостатньо уваги. Саме тому, 

метою нашої статті є розгляд життя і творчості майстрині порцелянового 

мистецтва – заслуженої художниці України, члена спілки художників 

України – Віри Сіробаби-Климко. 

Порцеляна (фарфор) – найдосконаліший вид кераміки, вироби 

виготовлені із суміші високоякісних білих глин та інших складників [1, 

с.81-82]. Фарфор та фаянс України є частиною загальної історії світового 

мистецтва порцеляни. З Китаю, колиски «білого золота» усього світу, де 

історія порцеляни складає майже дві тисячі років, лише у ХV – ХVІ ст. 

м’який різновид цього коштовного матеріалу потрапляє в Європу [2; 3]. 

Характерна ознака порцеляни – білосніжний черепок, який в 

найтонших місцях просвічується і майже не поглинає води. Мистецтво 

порцеляни є одним з найбільш складних щодо процесу підготування 

маси, виконання твору та випалу виробів. Можливо тому, на сьогодні 

існує не так багато майстрів, що створюють композиції у цьому різновиді 

кераміки. Одна з них – Віра Сіробаба-Климко – уродженка села Вовнянка 
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Миргородського району Полтавської області. Майстриня народилася у 

1949 році. На Полтавщині вона отримала фахову освіту, закінчивши 

Миргородський керамічний технікум імені М. В. Гоголя.  

У роботах майстрині Віри Сіробаби-Климко відчувається народна 

сутність, звернення до глибинного коріння предків, осмислення його 

через призму сучасності, можливість на його тлі розрізняти свою власну 

культурну своєрідність, цілісність та значущість. Віра Сіробаба-Климко у 

формах, вироблених із порцеляни, ставить одвічні запитання і 

намагається знайти відповіді на них, вдивляючись у краплинки роси, що 

тремтять на вологих травах, в очі болотяної жабки й загадкового кажана, 

в узори павутиння й осиних крилець... 

Декоративні композиції з порцеляни Віри Іванівни цілком 

самодостатні й подекуди справляють враження класичної 

монументальності, однак багато з них здатні виконувати й ужиткові 

функції. Наприклад, деякі скульптури виявляються вишуканими вазами, а 

набори порцелянового посуду доводять, що в руках талановитої 

художниці будь-яка річ стає витвором мистецтва. А ще роботи художниці 

вражають молодістю й свіжістю висловлених у них почуттів. І це – 

незважаючи на те, що мисткині вже за 60... Невпинне прагнення до 

художнього, творчого експерименту, до втілення казкових, міфічних та 

реальних сюжетів у творах мистецтва відтворює та закарбовує у 

порцелянову вічність Віра Сіробаба-Климко, чим привертає до себе та 

своєї творчості неабияку цікавість не тільки мистецтвознавців, 

художників, а й пересічних глядачів. Загадковість, міфічність, казковість, 

грація, космічність, буття та майбуття, милозвучність форм та кольору – 

все це переплелося у порцелянових композиціях відомої майстрині [4]. 

Віра Сіробаба-Климко, як творча особистість сформувалась ще у 

«застійну» епоху, але не втрачала надії бути суголосною своєму часу, з 

активною художньо-творчою позицією. Вона сприймає творчість як 

реакцію на події сьогодення і як засіб для підтримки внутрішньої 

рівноваги. Уявно поєднуючи непоєднуване, фантазією, що межує з 

казковістю, вона власним творчим доробком намагається переконати нас, 

що сутність сьогодення можна збагнути через усвідомлення 

закономірностей трансформаційних перетворень у минулі епохи. Крізь 

загадковий туман часу вона бачить давню Елладу, у декоративних 

композиціях зображує різноманітних муз і мойр – найулюбленіших 

персонажів своєї порцелянової творчості. 

Глядач має можливість споглядати переплетені найтонші 

прожилки художнього розпису у поєднанні з надзвичайно витонченим 

звучанням порцеляни та делікатного, ніжно, дійсно по жіночному, 

опрацювання форми та кольору, який завжди милозвучний, суголосний  з 

роботою та відповідає її задуму, настрою і додає ще більшої загадковості. 

Це ми можемо простежити у таких відомих творах Віри Сіробаби-
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Климко як:  “Таємниці лісу” (1987), “Сива давнина” (1991), “Смута” 

(1992), “Тихий дзвін роси” (1995), “Ворожіння” (1998), чайно-десертний 

набір “У полоні часу” (2000), набір для пива “Лугові роси” (2002), 

“Мелодія дахів” (2002), “Легенди лісу” (2004), “Мандрівник” (2006) [5]. 

Майстриня експонувала свої твори на десяти персональних 

виставках в Україні (Київ) та за кордоном. Багато порцелянових 

композицій Віри Сіробаби-Климко зберігаються музеях різних міст 

України (Київ, Харків, Одеса, Полтава, Чернігів, Суми) [6]. 

Здавалося б звичайні речі: рослини, тварини, стилізовані фігури, 

декоративні голови, елементи пейзажу – все це інтерпретовано, 

стилізовано у єдине ціле – довершену казкову, граційну композиційну 

форму, яка згодом стає справжнім витвором мистецтва. Маючи гарний 

смак, Віра Іванівна володіє неабиякою майстерністю у роботі з таким 

прекрасним, у деякій мірі, навіть загадковим, матеріалом – порцеляна. 

Майстриня використовує підполив’яну та надполив’яну фарбу, золото, 

задувку керамічною фарбою, оскільки саме вони і є найнеочікуванішими 

матеріалами у роботі, а, отже, і результат праці та мажорна нота 

прозвучать тільки після випалу. Під час підполив’яного розпису здатні 

винести велику температуру тільки оксиди металів (кобальт, гематит), 

якими і користується художниця. Вони наносяться дуже обережно та  

безпосередньо на бісквіт (черепок, який пройшов один випал) та потім 

випалюються разом з поливою. Саме цей етап, на думку художниці, і є 

найцікавішим у роботі з порцеляною. 

У кожній порцеляновій композиції художниці, безперечно 

присутня «родзинка», авторський почерк, своєрідна манера, що відрізняє 

творчість Віри Сіробаби-Климко від інших керамістів.  

Жучки і павучки, кажани і раки, тендітні пагони дивовижних 

рослин – загадковий світ природи, який не завжди помітний на перший 

погляд, умілі руки майстрині перетворили у символи краси і 

досконалості. Збільшені до казкових розмірів, вони завмерли у 

примхливій вібрації порцеляни. Такий підхід до творчого вирішення 

декоративних завдань допомогли авторці наблизитись до розгадки 

таємниць природи через відтворення досконалості окремих її складових. 

Переплетіння ліній, нашарування одного кольору на інший у поєднанні з 

не менш загадковою, і в той час простою формою, милує око глядача, 

заворожує і затягує, немов у казкову феєрію стилізованого фарфорового 

всесвіту, створеного майстринею. 
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В. Сіробаба-Климко. Дотик місячного сяйва, 1989 р., порцеляна, ліплення 

 

Проаналізуємо її роботу «Дотик місячного сяйва». Це дивовижна 

декоративна композиція з порцеляни, яка містить у собі декілька 

елементів: портрет жінки – стилізовану жіночу голову та плечовий пояс 

фігури;. легкий стилізований фрагмент крила, який повторює форму 

витонченої, злегка видовженої, ніжної жіночної шиї та нюансу, або 

«родзинки» роботи – намиста з маленьких кульок у вигляді сережок, та 

кульок на самому крилі, які нагадують немовби застиглі краплини 

вранішньої роси. З’являється враження того самого дотику місячного 

сяйва, котре з настанням ранку спустилося на землю та припорошило 

краплинами роси все навколо...  

Варто зазначити, що найголовнішим елементом у роботах Віри 

Іванівни є те, що вона використовує рідку порцелянову масу та додає її 

лише в деяких місцях композиції, в якості підкреслення графічного 

зображення та штриховки у вигляді тонесеньких ліній, які потім стають 

одним цілим з усією роботою. Феєрверк вражень, емоційні переживання 

охоплюють кожного глядача, який хоча б один раз ознайомиться з 

творами мисткині. Кожна її робота несе в собі закодовану інформацію 

про, безсумнівно, велику любов художниці до усього світу, своєї праці та 

показує гарний смак художниці у поєднанні з неабиякою майстерністю.  

Таким чином, можна зробити наступні висновки: мистецтво 

порцеляни в України малочисельне, а отже, його потрібно розвивати, 

розповсюджувати, залучаючи до цього різновиду кераміки нових 

талановитих майстрів; завдяки наполегливій праці майстрині Віри 

Сіробаби-Климко та присвяченню цьому всього її життя з впевненістю 

можна говорити про неабиякий внесок майстрині в українську 

фарфорову промисловість, у розвиток вітчизняного декоративно-

прикладного мистецтва. 
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Димидовська М. В. Казковість і грація декоративних 
порцелянових композицій Віри Сіробаби-Климко. 

Дана робота досліджує творчість Віри Сіробаби-Климко у галузі 

декоративної порцелянової композиції. Автор звертає увагу на 

майстерність та творчі доробки майстрині, її творчий шлях. Стисло 

подано творчу біографію художника, перелік основних творів. 

Аналізуються та систематизуються її творчі надбання у порцеляновій 

промисловості та її внесок у розвиток декоративно-прикладного 

мистецтва. Сформульовано проблематику, звернуто увагу на розвиток 

порцелянової мануфактури в Україні. Висвітлено перспективи 

подальшого розгляду мистецтва порцеляни, яке є актуальним для 

вивчення даного виду мистецтва в сучасному його стані та виявлення 

небайдужості до постановки цієї проблеми. 

Ключові слова: Сіробаба-Климко Віра, порцеляна, декоративні 

порцелянові композиції. 

 

Димидовская М. В. Сказочность и грация декоративних 
фарфоровых композиций Веры Сиробаби-Климко. 

Данная работа исследует творчество Сиробабы-Климко в области 

фарфоровой промышленности. Основная цель – акцент на мастерстве и 

творческих работах мастера. Кратко представлено творческую 

биографию художника. Указаны основные произведения, персональные 

выставки. Анализируются и систематизируются ее творческие 

достижения в фарфоровой промышленности и вклад в развитие 

декоративно-прикладного искусства и искусства в целом. В данной статье 

также обращается внимание на фарфор как один из видов декоративно-

прикладного искусства. В статье акцентировано внимание на развитии 
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фарфоровой мануфактуры в Украине, освещены перспективы 

дальнейшего изучения искусства фарфора. 

Ключевые слова: Серобаба-Климко Вера, фарфор, декоративные 

фарфоровые композиции. 

 

Demidovskaya M. V. Fabulousness and grace decorative porcelain 

compositions of Viera Sirobaba-Klimko. 

 This work is paid to the study of the Sirobaba-Klymko Viera in the 

field of porcelain industry. The main purpose is to emphasize skills and 

creative works of masters, her career. Briefly presents creative biography of 

the artist. Outlines the work,  solо exhibitions. Museums, which kept here 

work. Brief submitted information technology to study painting  metal oxides 

used in the creative work of Vera Sirobaby-Klimko.  

Considered a great love of the artist to here work. Analyzed and 

systematized its creative achievements in the porcelain industry and contribute 

to the development of arts and crafts and art in general. This article also drawn 

attention to one of the types of arts and decorative - applied arts as porcelain 

industry. Formulated issues drawn to the development of porcelain 

manufactory in Ukraine. Deals with the prospects for further study of the art of 

porcelain, which is important for the study of this art form in its present state 

and identify indifference to the formulation of the problem and solution 

capabilities. 

Аrt porcelain minority in Ukraine, and therefore it is necessary to 

develop, distribute, involving a variety of new talented ceramic artists; through 

hard work mistress Vera Sirobaby-Klymko and dedication that her whole life 

is safe to talk about outstanding contribution in Ukrainian masters porcelain 

industry, the development of national arts and crafts. 

Key words: Sirobaba-Klymko Vierа, porcelain, decorative porcelain 

compositions. 
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