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Люблю красу твою, Поділля, 

Твої ліси, горби й долини 

Зваблива квітка на весілля -  

Ти у вінкові України. 

          

Гриб Антон Євдокимович народився 7 листопада 1938 

року в селі Слобідка-Глушковецька Ярмолинецького району.  

Тут минуло дитинство, звідси простелився шлях до 

прекрасного. Після закінчення Солобковецької середньої 

школи, служив в армії,навчався в Погірцівському 

профтехнічному училищі, що на Львівщині. Згодом поступив 

на факультет живопису і графіки Московського  університету 

мистецтв. Малювання для Антона Гриба – органічна потреба 

ще змалку. Малював у школі, в армії, училищі.   В 1970 році 

заочно закінчив філологічний факультет Одеського 

університету. 

Талант художника повністю розкрився у місті Тернополі 

де дотепер мешкає наш земляк. Працюючи старшим 

методистом Тернопільського обласного будинку народної 

творчості, мандрував від села до села, знаходив майстрів, 

обирав твори, влаштовував виставки, залучав народних 

умільців до створення і збереження колективних творчих 



осередків кожного регіону. У 1978 році створив ілюстрацію до 

власного вірша, покладеного на музику В. Вільчанським «Ой, 

у горах Медоборах». Нині  Антон Євдокимович старший 

викладач гуманітарно-педагогічного інституту ім.. Т. 

Шевченка, доцент. Заслужений майстер народної творчості 

України. Член НС МНМУ ( 1990р.). Він спеціалізується у 

творенні барвистих панно,а також займається плетінням з 

соломи, живописом. 

Його твори придбані музеями Тернополя, Києва, 

Москви, знаходяться у приватних колекціях в Україні, Чехії, 

Німеччині, Росії. Оригінальні, виконані з своєрідною 

фантазією, роботи Антона Гриба демонструвались на 

різноманітних престижних виставках в містах близького і 

далекого зарубіжжя. 

А ще Антон Євдокимович талановитий поет, гуморист, 

автор багатьох публікацій в періодиці, посібників «Золоті 

плетінки» і «Соломоплетіння», унікальної монографії 

«Барвисті джерела», збірок віршів «Острів душі»(2003), 

«Сонцеграй»(2006), збірки пісень «Чарівне дерево»(2007), 

збірки гумору та сатири «Викрутаси»(2007), автобіографічної 

повісті «Ляда»(2009) та ряду прозових творів. 
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