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Кераміка України

Гончар Іван Іванович
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Народний майстер,

член Національної спілки майстрів

народного мистецтва України,

заслужений працівник  

культури України

Master of Folk Arts, 

Member of the National Union

of Masters of Folk Arts,

Honoured Worker of Culture of Ukraine

Почесний громадянин м. Новодністровськ, почесний громадянин
с. Коболчин.

Народився 19 червня 1940 р. у с. Коболчин Сокирянського району
Чернівецької області в родині з діда�прадіда гончарів. Крім батька Івана
Федоровича цього мистецтва навчалися брати. Вони гончарювали все
життя. Але Іван Іванович весь час працював на освітянській та культурно�
мистецькій ниві, та разом з тим не був осторонь батьківського ремесла.
Протягом кількох десятиліть збирав багатий матеріал про життя,
творчість та звичаї гончарів.

У 1963 р. І. І. Гончар закінчив музичний відділ Чернівецького педа�
гогічного училища, а в 1970 р. — факультет фізичного виховання Кам’я�
нець�Подільського педінституту.

Упродовж 1963–1985 рр. працював у рідному селі учителем музи�
ки, фізвиховання та малювання. З 1985 р. Іван Іванович живе у м. Ново�
дністровську. До виходу на пенсію за вислугою років працював тут учи�
телем музики.

У 1988 р. І. Гончар отримав можливість займатися своєю улюбленою
справою. Він ліпив мистецькі твори з глини. Хоча вперше гончарні виро�
би Івана Івановича потрапили на районну виставку ще в 1948 р.

Нині визнаний майстер активно займається питанням відродження
й розвитку гончарства на Буковині, щороку бере участь в обласних
виставках. Він також є учасником виставок майстрів народної творчості
Буковини, що проходили у м. Києві в Національному палаці культури
«Україна» в 1999–2001 роках. 

У 2003 р. І. Гончар удостоєний звання лауреата ХІІІ Всесвітнього
гуцульського фестивалю в м. Вижниця в номінації «Кераміка», а у ве�
ресні 2005 р. він виборов звання лауреата фестивалю «Карпатський
вернісаж» у м. Івано�Франківську.

Своє вміння Іван Іванович охоче передає підростаючому поколінню.
Він створив на Буковині цікавий, оригінальний районний музей гончарства,
чи не єдиний такого типу не лише в Україні, а й країнах СНД та Європи.

Останнім часом І. І. Гончар здійснив кілька персональних виста�
вок — двічі в Румунії (м. Радауц, м. Сучава), у Чернівцях, Самборі Львів�
ської області (2007–2008 рр.) та Молдові (2007 р.). У 2006 р. майстер
брав участь у міжнародній виставці «Агро�2006» у с. Чубинське Київсь�
кої області, виставках, організованих у Музеї Івана Макаровича Гончара
та Музеї декоративно�прикладного мистецтва (м. Київ). У 2007 та
2008 рр. — в Музеї архітектури та побуту під відкритим небом (с. Пиро�
гів, Київ), в м. Путилі Чернівецької області та на святі народної творчості
на Хмельниччині. Іван Іванович є учасником щорічного Петрівського
ярмарку у м. Чернівцях. 

Ivan Ivanovych Honchar is an honorary citizen of the city of
Novodnistrovsk and village of Kobolchyn. 

Ivan Ivanovych Honchar was born in the village of Kobolchyn, Sokyryan�
sky region (Chernivtsi) in a potter's family on June 19, 1940. His father Ivan
Fedorovych and brothers have been in pottery art for all their lives. Despite the
fact that Ivan Ivanovych worked in the sphere of education, art and culture, he
was also involved into family's craft. For a few decades he has been collect�
ing materials about lives, art and customs of potters.

In 1963 I. I. Honchar graduated from Chernivtsi Teachers High School,
Musics Faculty, and in 1970 from Kamianets�Podilsk Teachers Institute,
Physical Training Faculty.

During 1953–1985 he was working as a teacher of music, physical train�
ing and drawing in his home village. Since 1985 Ivan Ivanovych has been living
in Novodnistrovsk. He worked there as a music teacher until his retirement.

In 1988 I. I. Honchar got the opportunity to do what he wanted. He mod�
eled art things from clay. But his first clay works were presented in 1948.

Nowadays the honoured master is indulged in pottery's renascence and
development in Bukovyna, takes part in regional exhibitions. He also partici�
pated in art masters exhibitions in Bukovyna hold in the Ukrayina Concert Hall
National Palace of Culture (Kyiv, 1909–2001). 

In 2003 I. I. Honchar became the winner of the XIII World Gutsul Festival
in nomination Ceramics, Vyzhnytsia, and in September, 2005 he was winner
of the Carpathian Opening�Day Festival, Ivano�Frankivsk.  

Ivan Ivanovych also teaches pottery. He has founded an interesting, spe�
cific regional pottery museum in Bukovyna. The museum is unique of its kind
not only in Ukraine but in Europe too.

I. I. Honchar made a few personal exhibitions: twice in Romania (Radauts,
Suchava), Chernivtsi, Sambora (Lviv region) in 2007–2008 and Moldova in 2007.

In 2006 the master took part in the international exhibition Agro�2006,
Chubynske (Kyiv region), exhibitions in Ivan Makarovych Honchar museum
and in the Museum of Decorative and Applied Art (Kyiv), Open�air Museum
of Folk Architecture and Rural Life (Pyrohіv, Kyiv), in Putyl, Chernivtsi region
and in the Folk Art Festival, Hmelnychchyna. Ivan Ivanovovych is a participant
of the annual Petrivkа Fair, Chernivtsi.


