ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС
Петриківський розпис- унікальне
народне мистецтво Придніпров’я,
визнане в усьому світі, 5 грудня 2013
року внесене до Репрезентаційного
списку нематеріальної культурної
спадщини людства.
За оцінками науковців мистецтво
зародилося у ХVІІІ ст. у селищі
Петриківка, яке було важливим
торгівельним центром Протовчанської
паланки, на основі самобутнього
запорозького декоративного мистецтва, хоча деякі науковці вважають, що
датування перших місцевих орнаментів визначається ще четвертим тисячоліттям
до нашої ери.
Петриківський орнамент характеризується переважно як рослинний,
квітковий. Він заснований на повторенні форм реальної флори місцевості і
створенні на цій основі неіснуючих у природі фантастичних квітів (наприклад,
«кучерявки» або «цибульки»). При цьому лінії стебел і гілок не перетинаються
між собою, а багато елементів розпису мають силуетне зображення. Фігури
птахів, звірів, людей мають переважно контурне зображення. Особливістю
техніки виконання розпису є те, що майстри малюють мазками «від себе», а не
навпаки. Елемент малюнка слід виводити одним мазком, легким дотиком
передавати і твердість плоду, і м’якість ягоди.
Унікальність цього виду мистецтва в тому, що воно відкидає шаблони і
трафарети. Кожен майстер, дотримуючись лише загального напрямку (фону,
символіки, технології), створює композиції на свій смак, тому кожен виріб сам
по собі неповторний і впізнається за почерком. Однакових робіт просто не буває.
З 2007 року у Петриківці проводиться щорічний етнофестиваль
«Петриківський дивоцвіт», який поклав початок новому етапу розвитку цього
народного мистецтва;
У 2012 році уперше в історії України у селищі за участю дипломатичних
представників більш ніж 20-ти країн світу відбулася презентація
Дніпропетровщини як центру унікальної культурної спадщини України.
Проведені міжнародні виставки Петриківського розпису з майстер-класами у

державах: Королівство Бельгія; Держава Кувейт; Французька Республіка; Велике
Герцогство Люксембург; Республіка Греція; Чеська Республіка; Республіка
Польща; Королівство Іспанія; Китайська Народна Республіка; Королівство
Марокко; Португальська Республіка; Держава Японія; Республіка Азербайджан;
До Книги рекордів України занесено 10 витворів митців Петриківщини:
֍ Найдовший у світі орнаментальний розпис ручної роботи на бетонному
паркані — довжиною 120 метрів та завширшки 80 сантиметрів. Загальна площа
розпису – 93 кв.м. (2012).
֍ Найбільша дерев’яна ложка, розписана петриківським орнаментом,
довжина якої 5 м (2013).
֍ Найбільший самовар, прикрашений петриківським розписом, який
вміщує 50 відер води (2014).
֍ Найбільший рогач, розмальований петриківським розписом. Розміри
рогача вражаючі: довжина – 5 метрів 17 см, діаметр кованої частини понад 67 см,
діаметр рогачилні – 63 мм (2015).
֍ Найдовший в історії петриківського розпису паперовий візерунокбігунок – стрічка довжиною 210 м 40 см (2015).
֍ Найбільше в Україні 50-метрове панно з петриківським розписом на
полотні, у роботі над яким взяли учать 120 майстрів з 24 регіонів України (2017).
֍ Наймасовіше виконання петриківського розпису майстра на одній
локації, у якому взяли участь 126 майстрів і майстринь різних вікових категорій
(2019).
֍ Наймасовіший боді-арт петриківським розписом, у якому взяли участь
508 осіб, на обличчях котрих було намальовано фрагмент петриківського
орнаменту (2019).
֍ Найбільше в Україні мозаїчне панно з петриківським розписом
загальною площею 100 кв.м (2020).
֍ Найбільша в Україні таріль з петриківським розписом діаметром 8 м
(2021)

