ДИВОСВІТ МИСТЕЦТВА
Мистецтво за своєю суттю є глибоко символічним
знанням. Це реалізована потреба творчої людини
поділитися радістю єднання зі світом і передати своє
розуміння буття сучасним і наступним поколінням. За
допомогою звуків, кольорів, рухів, форм і символічних
знаків формуються образи, передаються почуття,
спрямовується енергія духу митця на проявлення
душевного стану. Цей стан з`являється у особистості, коли
вона захоплюється красою, гармонією і мудрістю
природних законів, розмаїттям і безперервністю земного
життя. Завдяки творчому натхненню митців у візерунках на
камені і глині, предметах побуту, прикрасах і одягу
збереглися найдавніші символи світо творення. Як оберіг,
вони супроводжують людину протягом усього життя і
передають знання пращурів про взаємозв`язок земного і
небесного буття. Кожному новому поколінню дається
можливість перейнятися творчими здобутками минулого і,
засобами мистецтва нести в майбутнє ці знання, мудрість і
красу життя. Відомо, що коли творчий вогонь живе у душі,
тоді людина відчуває себе часткою великого єдиного життя
Природи, Землі і Всесвіту. Кожна мить у праці для Земліматінки робить життя радісним і щасливим. А тих, хто
своєю натхненною працею шанує землю, вона, за любов до
її природи, обдаровує не тільки врожаями своїх плодів, а й
розквітом душі. Високі почуття дають наснагу дивовижним творінням рук "золотих".
Натхнення доповнюється енергією особистих спрямувань. Отож, пропоную
торкнутися символічних одкровень заповідного острова - Величної Хортиці.

Хортицьке сонечко і Калинове щастя

Діти - квіти

Перший рушник замріяний на острові у золотих його воріт. Над літерою Л – Любов
із зерня розквітає квітка. В її середині - Яйце – Райце, а з нього народилась чарівниця
Хортиця. Милуються її красою небесні птахи і крилами
утворюють квітковий оберег життя.
На головах птахів - дзвіночки, вони дзвенять і
гармонізують простір. Над ними ще два птаха
підтримують чарівний глечик, а в ньому квітне
ружа – втілена Любов Небесного Творця.

В мальвах на березі острова
Рушник «Творіння Золотого віку»

Осенини
Рушник «Жолудева сила»

Рушник «Сонячна любов»

В обіймах дуба «Колиска»

Любов в майльвах
Рушник «Чарівний край-рай»

Символи на глиняних, дерев'яних виробах, у вишивці та розписах
на тканині, які присвячені природному феномену хортицької землі.

Веселкові енергії природи

Чарівна квітка життя

Сонечко України

Яйце -Райце Всесвіту

Дерево Роду

Глиняне диво

Різдвяна зірка

Зимові святки

Творіння Нового Світу

Хортичанка радіє
існуванню величної
острівної землі Дніпра,
яка дарує
життєдайну творчу енергію
усьому сущому
Запорозького краю.

