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Гуцульський Страдіварі. Так називають скрипаля, майстра смичкових інструментів Василя
Мартищука. Перевірену століттями технологію він успадкував з генами — батько і дідусь
займались виготовленням ось таких автентичних гуцульських інструментів. А це дідова
скрипка, якій вже близько 120 років. Поруч його власна, їй лише 13.

  

  

Кожній скрипці майстер присвячує не менше ніж півроку свого життя. І це не враховуючи
майже десятиліття, яке йде на заготівлю матеріалу. Дерево на музичний інструмент
можна рубати виключно у період з серпня по жовтень. Для основи скрипки
найоптимальніші явір і смерека. Дрібніші деталі можна творити із екзотичніших порід —
фернамбуку, сандалу, палісандру, а також чорного і так званого залізного дерев.
Останнє — для того, аби витримати потужний натяг струн. До речі, музичної грамоти
Василь Мартищук навчався виключно на слух. Ноти, переконаний музикант-самоук, йому
ні до чого. Цій мелодії уже близько 3 століть — її грав на весіллях ще дідусь гуцульського
Страдіварі.

Скрипка живе за рахунок грифу. Вона наче людина, переконаний майстер, має хребет,
шию, талію. Деталі підігнанані ідеально, склеєні навіки. Рубанчики, різці, ключі та інші
дивовижні речі — ось знаряддя праці творця джерела неземного звуку. Окрім дідівської
мудрості свого часу навчався у Москві, тож перейняв досвід у провідних маестро. Однак
передати майстерність, нарікає Василь Мартищук, немає кому.

Все своє життя Василь Мартищук йде до геніальної скрипки. Під час створення майстер
визвучує інструмент тричі. Аби зазвучав ідеально, має минути місяць. Адже скрипці
також потрібен час, щоб звикнути до господаря та розспіватися. Нині його інструменти
лунають у стінах Львіської та Київської консерваторій, на престижних музичних
конкурсах за кордоном.

                      
«Одобрямс» від роботодавців
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     В Івано-Франківській області з’явилось обласне об’єднання організацій роботодавців.
Власне спочатку відбулись об’єднання галузевих організацій на державному рівні…   
«Карітас» оздоровлює дітей

2011-06-20 16:30:34

     
     Уже впродовж семи років благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»
організовує літнє оздоровлення дітей із соціально незахищених сімей. За цей час активно
відпочити…   
Успіхи у промисловому виробництві Івано-Франківської області

2011-06-20 15:30:53

     
     У січні–травні 2011р. у промисловості Івано-Франківської області індекс промислової
продукції проти відповідного періоду попереднього року склав 135% (по Україні –
108,5%).   
Оприлюднено щорічний рейтинг найбільш нестабільних держав світу

2011-06-20 14:45:43

     
     У понеділок, 20 червня, Фонд миру оприлюднив щорічний рейтинг найбільш
нестабільних держав світу. Україна посіла 110 місце в рейтингу, на першому місці
опинилась…    
Свято «Полонинське літо-2011» вдалося верховинцям на славу!

2011-06-20 14:30:48

     
     Минулої неділі у селі Верхній Ясенів Верховинського району відбулося багатолюдне
свято «Полонинське літо – 2011», на якому, незважаючи на примхи червневої погоди…    

На ремонт прикарпатської резиденції Януковича виділять 21 млн грн

2011-06-20 12:30:53

     
     Конкурсний комітет ДО “Резиденція “Синьогора” Державного управління справами 3
червня ухвалив рішення про проведення ремонтних робіт на суму 21,03 млн грн.   
Україна є важливим центром хакерства і кіберзлочинності
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     Про це заявив британський журналіст та історик, автор низки досліджень і книг про
організовану злочинність у Європі Міша Ґленні. За його словами, Україна - дуже
важливий центр…   
Українські трудові емігранти продовжують відкривати для себе Америку через Канаду

2011-06-20 10:30:11

     
     Про те, що в Америці можна майже задурно взяти багато землі, у прикарпатському
селі Небилові Калуського повіту вперше почули від німецьких колоністів…   
Як відпочивали й оздоровлювалися станиславівські діти й дорослі 100 років тому?

2011-06-20 09:30:37

     
     На час літніх канікул дітей та молодь запрошували у різноманітні заміські табори.
Наприклад, Комісія виховних осель і мандрівок молоді при Українськім краєвім товаристві
охорони дітей…   
Красивий і вражаючих розмірів борщівник – небезпечний для здоров’я

2011-06-18 17:30:13

     
     Досить торкнутися до її листя і опік 1 чи 2 ступеня гарантований. Та особлива
небезпека, кажуть лікарі, полягає в тому, що дотик до рослини перший час не дає
жодних неприємних відчуттів.   
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