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Дворник Ганна Миколаївна народилася у 1975 році в с. Стояново Фрунзівського району
Одеської області. 1979 року родина переїхала до Миколаєва. Ганна закінчила
загальноосвітню школу № 13, а у 1996 році — Київський державний інститут культури і
мистецтв (кафедра соціальної педагогіки). З 2006 року працює в Миколаївському
муніципальному колегіумі педагогом-організатором. У 2008 вступила до обласного
творчого об'єднання художників-аматорів та майстрів декоративно-прикладного
мистецтва “Прибужжя” при Обласному центрі народної творчості та культурно-освітньої
роботи.

Вишивкою Ганна цікавилася ще з дитинства: кожного літа, відпочиваючи в селі, залюбки
роздивлялась бабусині роботи — вишиті картини, килимки, подушки. У 6-7 років робить
перші спроби вишити власноруч друковані кольорові картинки на канві, а потім хустинки,
серветки. Згодом до вишивки додалося в’язання гачком та спицями. Це не дивно — адже
все це вміли робити бабуся і мама, старші сестра і брат. Мати Ганни — Димова
Валентина Борисівна, заслужений майстер народної творчості — ще з дитинства була
прикладом для доньки, навчала її всьому, що сама знала і вміла. Дівчина освоювала
макраме і вдосконалювала свою майстерність у вишивці та в’язанні, шитті. Поруч з
вишитими картинами, скатертинами, серветками почали з’являтися сорочки, які сьогодні
складають окрему колекцію — Ганною вишиті майже 50 чоловічих сорочок за власними
ескізами.
Її роботи неповторні — нові орнаменти, візерунки народжуються постійно: “Дуже люблю
спостерігати за природою. Особливо приваблюють квіти, дерева, лікарські рослини, а
також небо і вода. Так і створюється власна колекція узорів та розробок для вишивки
гладдю та хрестиком”. Ганна впевнена, що у роботах будь-якого майстра лишається
частка душі творця.
Вишиті роботи Ганни Дворник прикрашають святкові експозиції всеукраїнських,
обласних виставок та фестивалів. Вона — призер міського конкурсу
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декоративно-прикладного мистецтва працівників освіти «Мальовнича стежина моєї душі»
в номінації «Вишивка». Деякі її роботи є і за кордоном: в Австралії, Італії. На даний
момент майстриня мріє опанувати таки види мистецтва, як батик, лялька-мотанка,
декупаж та розпис.
Ганна Дворник — представник великої творчої династії. Багато рушників вишиваються в
“дуеті” з сестрою Ольгою Тарасовою, яка працює викладачем в Академії дитячої
творчості. Ганні теж є кому передавати свої знання та вміння: діти Ніна та Андрій — вже
неодноразові учасники виставок народної творчості.
Основні виставки:
2007—2011 — обласний творчий виставковий проект “Єдина родина”;
2007 — Всеукраїнська культурно-мистецька громадсько-політична акція “Рушник
національної єдності”;
2007 — Всеукраїнський фестиваль національних культур “Дружба”;
2007 — ювілейна виставка “Джерело натхнення” до 30-річчя створення Миколаївської
обласної бібліотеки для юнацтва;
2008—2012 — загальнодержавна виставкова акція “Барвиста Україна”, м. Київ;
2008 — виставка декоративно-прикладного мистецтва “Мої обереги”;
2008 — обласний огляд народної творчості “Мій рідний край, оспіваний піснями”;
2009 — виставка до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного
мистецтва;
2009 — ювілейна виставка “Світ, в якому ти живеш” до 70-річчя створення Обласного
центра народної творчості та культурно-освітньої роботи;
2009 — звіт Миколаївської області в рамках Всеукраїнського фестивалю мистецтв “Ми —
українці”;
2009-2010 — Всеукраїнський Великодній ярмарок, м. Київ;
2010 — Перший Всеукраїнський фестиваль авторської творчості “Мій рідний край”;
2011 — акція “Рушник єдності поколінь”;
2011 — ювілейна виставка “Містечко майстрів” до 35-річчя створення творчого
об'єднання “Прибужжя”;
2012 — виставка до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва;
2012 — перша персональна виставка “Вишиванкова розповідь” в рамках другого
виставкового циклу 2012-2013 років “Нові імена Миколаївщини” (м.Миколаїв,
Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва).

Про Ганну Дворник у ЗМІ:
Анна Дворник из “Прибужья” покажет николаевцам свои неповторимые работы // http://n
ovosti-n.mk.ua/news/read/43936.html
— 2012. — 3 сентября.
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В большой творческой семье // Южная правда. — 2012. — № 102 (15 сентября). — С. 3.
Кураса Е. “Вышиванки” Анны Дворник: на радость Украине всей / Е. Кураса. — 2012. —
№ 105 (18 сентября). — С. 3.

{joomplu:1885}{joomplu:1865}{joomplu:1866}{joomplu:1867}{joomplu:1869}{joomplu:1870}{joo
mplu:1871}{joomplu:1872}{joomplu:1873}{joomplu:1883}{joomplu:1884}{joomplu:1882}

3/4

Ганна Дворник
Автор: Unsvet
18.09.2012 11:38 - Обновлено 18.09.2012 12:17

{joomplu:1881}{joomplu:1877}{joomplu:1878}{joomplu:1890}{joomplu:1879}{joomplu:1880}{joo
mplu:1886}{joomplu:1887}{joomplu:1888}{joomplu:1889}{joomplu:1868}{joomplu:1891}{joomplu:
1874}{joomplu:1875}{joomplu:1876}

4/4

