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Вступне слово
Читання відкрила координатор проекту, доцент кафедри ТІМ НА-

ОМА Людмила Лисенко. Вона привітала усіх присутніх з початком ро-
боти Третіх Платонівських читань і відзначила ювілейну напруженість 
листопада цього року. Людмила Олександріна зробила також аналіз під-
готовчої роботи до проведення Третіх Платонівських читань, яку вона 
здіснила разом з Ольгою Мальцевою, аспірантом кафедри ТІМ НАОМА: 

– Нещодавно НАОМА урочисто відзначила ювілей видатного вче-
ного, доктора мистецтвознавства, академіка і професора Людмили Семе-
нівни Міляєвої, яка продовжує залишатися у бойовому строю нашої ху-
дожньої спільноти, нашої улюбленої кафедри теорії та історії мистецтва і 
завжди активно включається у будь-яку справу, першою приходить на всі 
кафедральні засідання та академічні заходи, не залишається байдужою 
до жодної з нагальних проблем. Людмила Семенівна – автор 200 науко-
вих праць, присвячених дослідженню історії українського образотворчого 
мистецтва. До цього спадку вона нещодавно додала ще дві книги про чле-
нів своєї талановитої родини: чоловіка – художника С. П. Подервянського 
(К., 2011) і батька – художника Семена Матвїйовича Міляєва (К., 2014). 
За період викладацької діяльності Людмила Семенівна виховала 105 спе-
ціалістів, магістрів за спеціальністю мистецтвознавство. Під її науковим 
керівництвом  захищено ряд дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата або доктора мистецтвознавства. Хочеться особливо відзначити 
два блискучих захисти кандидатських робіт 2013 р. Це роботи Ольги Ри-
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жової «Іконостас собору Софії Київської в контексті київської іконописної 
школи 18 століття» та Вікторії Мазур «Іконостас Успенської церкви Став-
ропігійського братства у Львові (1629–1638). Реконструкція, богословська 
програма, майстри, стиль». І сьогодні Людмила Семенівна без вагань по-
годилася виступити перед нашою вельмишановною аудиторією з доповід-
дю «М. Гоголь і українське образотворче мистецтво».

Продовжуючи тему ювілейних урочистих і пам’ятних дат листопада 
треба згадати і про 175-річчя з дня народження французького скульптора 
Огюста Родена (1840–1917), і 30-річчя з дня смерті художника Анатолія 
Лимарєва (1929–1985), і 10-річчя з дня смерті мистецтвознавця, нашо-
го випускника Григорія Хорошилова (1953–2005). Про них відповідно 
сьогодні йтиметься у виступах Л. Лисенко, О. Лагутенко і О. Боримської.

Кілька слів про наші враження від процесу підготовки Платонівських 
читань. В цьому році кількість бажаючих виступити була на 20 чоловік 
більше, ніж у минулому. Загальна кількість поданих заявок – 82 учас-
ники. Серед них – 4 доктори наук, 27 – кандидатів наук, 10 – музейних 
співробітників і 22 аспіранти і здобувачі. Серед них очних виступів – 51, 
заочних – 31. Тому кількість робочих секцій збільшилась з трьох у мину-
лому до чотирьох у нинішньому році. Першою секцією керує Людмила 
Міляєва разом зі своїм аспірантом Ігорем Дудником; другою, поділеною 
на дві групи – Володимир Петрашик, Ольга Балашова і Юлія Майстренко-
Вакуленко; третьою – Людмила Лисенко. За два роки проведення наших 
читань сформувалася група постійних учасників у кількості 21 чоловік. 
Серед них викладачі і аспіранти нашої кафедри, співробітники музею 
Ханенків та НХМУ, викладачі з Харкова, Львова, Одеси та їх аспіранти. 
Серед очних і заочних учасників – 30 випускників нашого факультету. Це 
дуже приємно і показово. До нас приїхало 6 учасників з Харкова, 8 – із 
Львова, співробітник Запоріжського художнього музею Тамара Гончарен-
ко (також наша випускниця), Олена Сом-Сердюкова, наша випускниця, 
яка тепер живе між Ставангером (Норвегія) і Києвом здобувачі з Горлівки 
– Марина Стрельцова та Ізмаїла – Анна Паньків. Наймолодшим учасни-
ком Читань стала студентка 2 курсу зі Львова Соломія Панькевич. Її до-
повідь присвячена сучасному українському мистецтву на світовому рин-
ку. В конференції бере участь і Богдан Скрипка, студент 4 курсу нашого 
факультету. Він виступає з курсовим дослідженням про мініатюру «Таєм-
на вечеря» з Київського псалтиря, що було проведено під керівництвом 
Л.С. Міляєвої. Три виступи присвячені власним книгам, що були видані 
цього року. Юрій Іванченко, співавтор унікального видання «Київський 
Атеней», Тетяна Павлова, доцент з Харкова, автор дослідження «Мистці 
українського авангарду в Харкові» і Олена Сом-Сердюкова у якості автора 
книги «Дорожні знаки». Ці видання серед інших будуть експонуватися під 
час роботи конференції у кабінеті мистецтв. Хочемо особисто подякувати 
Тетяні Павловій за сина Андрія, аспіранта ХДАДМ, який виступає у другій 
секції з нетрадиційною темою про візуальні канони субкультури хіпсте-
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рів. Сердечна подяка керівникам аспірантів, які активно виступають на 
Платонівських читаннях. В першу чергу хотілося відзначити бойовий за-
гін молодих учених з Одеси, що працювали і працюють під керівництвом 
доктора мистецтвознавства Ольги Тарасенко (8 учасників + три міжна-
родних персоналії з Білорусі і Мексики). 4 аспіранти і здобувачі працюють 
під керівництвом Л. Лисенко; по 3 учня – Л. Міляєвої і Т. Павлової, по 2 –  
О. Федорука, О.  Лагутенко, М. Русяєвої, Ю. Майстренко-Вакуленко, по од-
ному – Г. Хорунжої  і В. Чечик.

Формат наших читань цього року розширився від Всеукраїнського до 
Міжнародного завдяки трьом заочним учасникам: з Білорусі – Лай Юеге 
– та з Мексики – Олександр Карелін та Анна Тарасенко.

Ми вперше виступаємо з новою ініціативою публікувати у виданнях 
наших читань тексти мистецтвознавців під рубрикою «Від учителя до 
учнів». Ця ідея виникла завдяки пропозиції Олени Боримської. Вона 
представила для публікації текст курсової роботи свого покійного чоло-
віка і однокурсника Григорія Хорошилова. Це аналіз одного твору, на 
яких нас виховували і виховують в цих стінах. Антонелло да Мессіна. Св. 
Ієронім у келії (1460). Курсова написана у 1982 році під керівництвом 
Платона Олександровича Білецького.

Також приємно повідомити, що тривають пошуки архівних матері-
алів і художніх творів, які ми послідовно збираємо для майбутнього ви-
дання книги спогадів про Платона Білецького. Сьогодні Катерина Липа 
(наша випускниця), старший співробітник Музею історії міста Києва, 
розповість про свої нові атрибуції двох ранніх портретів П. Білецького 
з фондів музею. А ми їх, з дозволу автора, обов’язково надрукуємо у на-
шому виданні. Так само, як і фотографії, які під час роботи над творчою 
біографією Сергія Дорошенка знайшов в архівах Сергій Папета, також 
наш випускник, заочний учасник читань.

    Насамкінець хочу щиро подякувати всім учасникам, викладачам і 
співробітникам НАОМА, Харкова, Львова, які вперше беруть участь у на-
шому мистецтвознавчому форумі – Івану Пилипенку, Андрію Нікітіну, 
Олегу Грищенку, Юлії Бондар, Катерині Попович, Андрію Марковсько-
му, Петру Нестеренку, Галині Хорунжій, Валентині Чечик та Людмилі 
Мельничук. А також нашим почесним гостям – доньці П. Білецького 
Олені Платонівні, випускникам нашого факультету талановитому уче-
ному Наталії Юр’ївні Асєєвій, Ірині Андріївні Бариш-Тищенко, Тетяні 
Грущенко, Олексію Титаренку, які прийшли сьогодні до нашого мисте-
цтвознавчого вогника для моральної підтримки своїх колег і друзів. По-
бажаємо всім нам плідної і натхненної роботи. Запрошуємо до виступу 
доктора мистецтвознавства, академіка НАМ України, професора Люд-
милу Семенівну Міляєву. 

(На початку свого виступу Людмила Семенівна запросила аудито-
рію піднятися і вшанувати хвилиною мовчання день пам’яті жертв 
Голодомору).
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Секція 1. Проблеми вивчення українського 
мистецтва від давнини до ХІХ ст.

Голови: доктор мистецтвознавства, академік НАМУ,  
професор НАОМА Людмила Семенівна Міляєва та аспірант 
кафедри ТІМ НАОМА Ігор Миколайович Дудник

1. Людмила Міляєва, доктор мистецтвознавства, академік НАМУ,  
професор кафедри ТІМ НАОМА
М.В. Гоголь і українське образотворче мистецтво
Ключові слова: М. В. Гоголь, Ніжинська гімназія вищих наук кн. Без-
бородька, К. С. Павлов, побутовий жанр, О. О. Агін, Яков де Бальмен, 
«Мертві душі».

Тема «М. Гоголь і мистецтво» потребує окремої розробки. Наше дослі-
дження вибіркове і ставить за мету вказати на лише кілька питань, але 

суттєвих. М. Гоголь був одним з перших українських та російських пись-
менників, який фахово писав про мистецтво в першій половині 19 ст. Ми 
пропонуємо відповісти на питання – чому саме так сталося. Де шукати 
джерела прискіпливого ставлення письменника до питань мистецтва? 
Друге і третє питання – це інший аспект – які саме твори М. Гоголя впли-
нули на розвиток українського мистецтва і чому саме?

1. Джерела зацікавлення М. Гоголя мистецтвом.
Ніжинська гімназія вищих наук кн. Безбородька (згодом ліцей) не 

міг похвалитися гуманітарною освітою (навіть твори О. Пушкіна та  
В. Жуковського гімназистам було заборонено читати). Але малювання там 
викладав Капітон Степанович Павлов (1792–1852). Викладач малюнка в 
ієрархії педагогів знаходився на найнижчому щаблі поряд з тими, хто на-
вчав танцювати і фехтувати. Попри все Павлов заохотив учнів. Гоголь се-
ред усіх оцінок найкращі мав з малювання. Гоголь був не поодиноким: і 
листи Гоголя, і листи братів Гребінок до рідних рясніють звітами, перш за 
все, про успіхи в малюванні. Недарма Микола Павлович Гребінка (1819–
1880) став академіком архітектури, художниками стали й інші учні гімна-
зії, зокрема А. Мокрицький (1810–1870), Яків де Бальмен (1813–1845).

Павлов не тільки навчив учнів малювати, але й прищепив любов до 
мистецтва, і, безумовно, вплинув на тонку і вразливу натуру Гоголя. Як 
відомо, він вивчав мистецтво не тільки у Санкт-Петербурзі, він дихав 
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ним, мандруючи Західною Європою, особливо, в Італії, Римі, який він 
досконало знав. Попри те, що він став відомою людиною, він і в Петер-
бурзі зустрічався зі своїм скромним вчителем і бачив його роботи, які 
той привозив на виставки і лотереї до столиці.

Якщо мистецтво у М. Гоголя стало частиною його життя, то для ін-
ших учнів Павлова воно стало фахом, що тоді не був почесним серед дво-
рян, до яких саме вони належали.

2. Творчість М. Гоголя настільки вплинула на розвиток українського 
мистецтва, що визначила певний напрям розвитку побутового жанру. 
«Вечори на хуторі поблизу Диканьки» і «Миргород» відкрили очі худож-
никам, які завдяки цьому імпульсу побачили своєрідність українського 
народу – не тільки його поетичних звичаїв, а й характерів українців.

Іван Іванович Соколов (1823–1910), Костянтин Олександрович Тру-
товський (1826–1893) захопилися не так етнографією, як певним роман-
тизмом звичаїв, їхньою красою. Занурившись у побут українців, обидва 
художники, а вони між собою дружили, поринули в життя українців. Їх 
вразив волелюбний дух чумаків, з якими вони інколи проводили кілька 
днів. Подекуди перегук між гоголівськими повістями і роботами І. Со-
колова промовляє сам за себе. І надалі в українському мистецтві цей на-
прям переважав, він відгукнувся і в творчості М. Пимоненка (1862–1912), 
і в скульптурах Л. Позена (1849–1921) та ін.

3. Величезний вплив на сучасників мала поема «Мертві душі» Гоголя. 
Одним з перших відгукнувся на неї О. Агін (1817–1875), якого ми, разом з 
усіма названими вище художниками, вважаємо українським, попри їхнє 
етнічне походження. О. Агін жив і працював більшу частину життя в Ки-
єві, помер у садибі В. Тарновського, в Качанівці.

Типаж головних героїв поеми «Мертві душі» в його ілюстраціях став 
еталоном цих образів. О. Агін фактично започаткував у Росії ілюстровану 
книгу, бо його твори видавалися в Санкт-Петербурзі.

Але, крім нього, зовсім оригінальне вирішення ілюстрацій до поеми 
зустрічаємо у згаданого ніжинського учня Павлова – офіцера, який заги-
нув на Кавказі – Якова де Бальмена. Цей шляхетний іноземець відчував 
може чи не найбільше себе українцем, бо був першим, поряд з М.  Ба-
шиловим (1821–1870), ілюстратором рукописного «Кобзаря» Т. Шевчен-
ка, який його самовіддано любив. І Агін, і де Бальмен були близькими 
друзями Шевченка. Де Бальмену, який загинув на Кавказі у 1845 році, 
Шевченко присвятив свою поему «Кавказ».

Де Бальмен не кінчав Академії мистецтв, але самоуком його не можна 
назвати, настільки серйозну підготовку він отримав у Павлова.

Серед альбомів де Бальмена, знайдених після його смерті, був альбом 
«Гоголевское время» (1909, фототипія К. Фішера). В ньому знаходимо 
цикл ілюстрацій до поеми «Мертві душі».
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Посмертне видання, більше ніж через півстоліття, його ілюстрацій 
засвідчує те, наскільки творчість М. Гоголя знаходила відгук в україн-
ських художниках, його сучасників.

Тепер як ніколи відчувається, що саме М. Гоголь – великий письмен-
ник – відкрив світові Україну, дав поштовх художникам у своїй творчості 
показати всю її привабливість та своєрідність, а «Мертвими душами», до 
певної міри, протиставити її Росії.

—®—

2. Олена Гомирева, аспірант та викладач кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. О.А. Лагутенко)
Акварельні портрети Т. Шевченка кінця 1830-х – 
першої половини 1840-х рр. та вплив П. Соколова
Ключові слова: техніка акварелі, Т. Шевченко, П. Соколов, акварельні 
портрети, кольорове вирішення.

Під час перебування в Петербурзі, до вступу до Академії мистецтв 
та в роки навчання Т. Шевченко пише портрети в техніці акварелі. 

В цих роботах помітний великий вплив майстра акврельного портрета  
П. Соколова. Схожі риси між творами художників загалом можна ви-
значити в:

1) підході до моделі (спокійний, пасивний стан; акцент на погляді; 
стримане елегантне позування);

2) побудові зображення (погрудний чи поясний обріз; невелика ди-
наміка в розвороті фігури й нахилі голови; край зображення, який по-
ступово розчиняється);

3) характері використання акварельної техніки.
Однак, крім спільних рис, суттєво важливим є розгляд відмінностей 

між творами обох художників. Раннім портретам Т. Шевченка прита-
манна скутість пози, більша одноманітність і статика в подачі фігури, не-
відповідність пропорцій тіла з головою, складнощі з ракурсами фігури. 
Відрізняється також трактування образів Т. Шевченком, в якого вони всі 
не такі позитивно виявлені та не такі глибоко психологічні, як у П. Со-
колова, але більш замріяні, в чому можна простежити риси автопортрет-
ності поетичної вдачі художника. 

Відмінності помітні також у принципі виконання портретів. У П. Со-
колова виконання обличчя нагадує мініатюру, але й всі інші деталі ви-
писані також ретельно. Цю рису частково перейняв Т. Шевченко. У нього 
старанно й делікатно пророблене обличчя, але волосся й одяг ліпляться 
широкими, більш умовними площинами. Художник вільніше трактує 
краї портрета. Таку манеру виконання можна списати на недосвідченість 
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учня, але вона є скоріше принципом бачення і буде помітна і в олійних 
портретах 1840-х рр. 

Також уваги заслуговує різниця у колірному вирішенні портретів.  
П. Соколов, як чутливий та досвідчений колорист, майже скрізь вико-
ристовував свіжі кольорові акценти, наприклад, яскраво блакитні, чер-
воні і жовті. Зображення будувалося на живописному ефекті колірних 
відношень. Т. Шевченко ж навпаки, підходив до колірного вирішення 
стримано, як графік за натурою. Його приваблювали близькі за тоном 
кольори, поєднання яких базувалися на нюансах, наприклад, блакитний 
та зеленуватий, синій та коричневий, сірий. 

Ґрунтовний аналіз акварельних портретів Т. Шевченка кінця 1830-х 
– початку 1840-х рр. є важливим для подальшого виявлення еволюції 
портретної творчості художника.

—®—

3. Дар’я Добріян, магістр історії, аспірант кафедри новітньої історії КНУ 
ім. Тараса Шевченка (наук. керів. О.І. Петасюк)
Експонентська діяльність  
Олександра Мурашка у Києві 
Ключові слова: Олександр Мурашко, виставки, «гурток Бахтіна», 
Київське товариство художників, Українська академія мистецтва. 

Постать художника О. Мурашка неодноразово була об’єктом різноплано-
вих наукових досліджень, однак його експонентська діяльність не була 

темою для окремої розвідки і висвітлювалася побіжно. Враховуючи постійно 
зростаючий інтерес до особистості майстра, важливим видається ґрунтовне 
дослідження усіх векторів його діяльності, зокрема і виставкового.

Наукова новизна одержаних нами результатів полягає в тому, що: 
вперше подається повний хронологічний перелік усіх київських виста-
вок, у яких митець брав участь, а також названо дати їх вернісажів та фі-
нісажів, які встановлювалися за допомогою періодичних видань (в осно-
вному газет «Киевлянин», «Киевское слово» та «Киевская мысль»). 

Живописець продемонстрував велику кількість картин на ювілейній 
виставці М. Мурашка (14. 11. – 07. 12. 1908). Починаючи з 1910 р., О. Му-
рашко брав участь у вернісажах київських художників або т. зв. «гуртка  
К. М. Бахтіна». За участі київського портретиста відбулися: III (05. 03. – 
04. 04. 1910), IV (22. 01. – 27. 02. 1911), V (02. 12. 1912 – 06. 01. 1913), VIII (14. 
02. – 20. 03. 1916) імпрези киян. Упродовж декількох років (1915–1917) 
О. Мурашко намагався консолідувати художників Києва в єдину творчу 
організацію. Київське товариство художників (далі – КТХ) офіційно по-
чало своє існування 17. 05. 1916 року. КТХ у 1917–1918 рр. провело три 
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виставки художніх творів. Перша відкрилася у будинку міського музею 
(11. 03. – 09. 04. 1917), друга функціонувала у приміщенні Української 
академії мистецтва (07. 04 (24. 03) – 07. 05 (24. 04) 1918), а третя, вже без 
участі очільника організації, тривала впродовж 13. 10 (30. 09) – 10. 11 (28. 
10) 1918 р.  О. Мурашко не брав участі в останньому заході КТХ, оскіль-
ки саме тоді він напружено працював над проектами статутів художніх 
шкіл, гімназій та проектом змін статуту Української академії мистецтва. 
До речі, як один із професорів Академії, О. Мурашко брав участь у ви-
ставці, присвяченій відкриттю Академії (22.11 – 05. 12. 1917).

Отже, виставкова діяльність О. Мурашка у Києві була насиченою 
та багатовекторною. Як свідчить київська художня критика, митець 
серйозно впливав на культурне збагачення не лише Києва, а й всієї 
України.

—®—
 

4. Ігор Дудник, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. Л.С. Міляєва)
Кирилівський шрифт XVI ст.: між Римом і Острогом
Ключові слова: шрифт, К. Острозький, Гринь Іванович, Р. Ґранжон, 
Рим, Острог.

Стосовно друкарського шрифту завжди існували дві протилежні кон-
цепції:
• шрифт чітко структурований, геометрично побудований і викресле-

ний за допомогою циркуля та лінійки; 
• шрифт зроблений на основі каліграфічних написів, такий що по-

вторює логіку та пластику інструментів письма.
Суперечки стосовно цих двох підходів до створення шрифту точи-

лися протягом усього 20 ст. (найбільш чітко ці дві точки зору були ви-
словлені Е. Кузнєцовим та А. Капром), продовжуються вони і зараз. На 
матеріалі кирилівського шрифту ми розглянемо те, як ці дві концепції 
стикалися у 16 ст.

На початку 1580-х рр.. відомий французький словолитник і гравер  
Р. Ґранжон взявся виконувати кирилівський шрифт для Римської кон-
грегації пропаганди віри, яким була надрукована книга «Сума науки 
християнського часного научітєля богослова Петра Канизія», а роком 
раніше, у 1582-му, був видрукуваний пробний лист кирилівського шриф-
ту (це був геометрично побудований шрифт у дусі перехідної антикви).

Саме цей зразок просив надіслати йому з Рима папський нуцій А. По-
севіно, який у той час знаходився у Речі Посполитій. Посевіно мав пла-
ни організувати у Кракові друкарню, яка б видавала книги кирилицею 
мовами «Rutenica» і «Mosсovitica». Надісланий йому зразок шрифту  
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Р. Ґранжона А. Посевіно продемонстрував князеві К. Острозькому як 
найновіше досягнення римських граверів. 

К. Острозький сприйняв шрифт Р. Ґранжона досить скептично. Нато-
мість продемонстрував А. Посевіно Острозьку Біблію, шрифт якої (ґрунто-
ваний на рукописі) вважав для українців більш прийнятним і близьким, 
і пропонував А. Посевіно направити до Рима свого шрифтового майстра, 
щоб допомоги римським граверам створити новий кирилівський шрифт. 

Автором острозьких шрифтів, як нам відомо з архівних джерел, 
був Гринь Іванович, і саме його ряд дослідників (зокрема Я. Ісаєвич та  
Є. Немировський) вважають там шрифтовим майстром, якого К. Ост-
розький відправив до Рима (в документах, зокрема у листі В. Болоньєтті 
до П. Галлі від 20.07.1583 р. говориться про це як про звершений факт). 
З одного боку, в угоді між І. Федоровим та Гринем Івановичем, записаній 
до книги львівського гродського суду 26.02.1583 р., сказано про заборо-
ну Гриневі Івановичу виготовляти шрифти для сторонніх осіб, з іншо-
го: «пан Іван поступиться цією умовою Гриневі, якщо [він] проситиме 
про це пана Івана сам та через порядних людей». У цій же угоді самого  
І. Федорова названо «друкарем його милості Костянтина Костянтинови-
ча, князя Острозького», то ж навряд чи «пан Іван» відмовив би прохан-
ню «князя Костянтина». Ще одним непрямим підтвердженням гіпотези 
про відбуття Гриня Івановича до Рима, є відсутність в українських до-
кументах жодних згадок про нього після 1583 р. Можливо, ці відомості 
треба шукати у Ватиканських архівах? 

Так чи інакше, але на це питання переконливої відповіді зараз нема. Але 
можна відповісти на інше питання, що є для нашої теми чи не найголовні-
шим: якою датою розпочинати історію українського друкарського шрифту? 
На нашу думку, такою датою має бути 1578 рік – час першого друку шриф-
тами, що були виготовлені на українській землі українським майстром та в 
українській традиції, яка увібрала в себе пластику рукопису.

—®—

Юрій Іванченко, мистецтвознавець, радник Президії НАМ України
Про видання «Київський Атеней. Мистецький Київ 
ХVІІ–ХVІІІ ст.».  – К.: Родовід, 2015.  –  672 с., іл.
Ключові слова: Київський Атеней, Києво-Могилянська академія, Лавр-
ська друкарня, доба Петра Могили.

9 жовтня 2015 року в приміщенні Києво-Могилянської академії відбула-
ся презентація книги «Київський Атеней. Мистецький Київ ХVІІ–ХVІІІ  

століть», задум якої народився ще у 80-х роках минулого століття, до речі, 
не без впливу творчості Платона Білецького, зокрема його фундамен-
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тальної праці «Український портретний живопис ХVІІ–ХVІІІ ст.» (1968). 
У середині 1990-х років книга була написана й ілюстративний матеріал 
упорядкований, але доля видання склалася так, що побачило світ воно 
після книги «Чернігівські Афіни» (К.: Мистецтво, 2002), до 400-річчя 
Києво-Могилянської академії у 2015 році.

У першій частині (автор – письменник  і перекладач В. Шевчук) пред-
ставлено творчість київських письменників 17–18 століть. Серед віршів, 
поем, філософських трактатів, уривків з літописів,  прозових творів, 
перекладів з польської та латини вирізняються високою майстерністю 
твори  Касіяна Саковича, Стефана Яворського, Феофана Прокоповича, 
Дмитра Туптала (Ростовського), Василя Григоровича-Барського. В дру-
гій частині (автор  Ю. Іванченко) представлено здобутки київських ху-
дожників та архітекторів, репродуковано 150 творів монументального 
живопису, іконопису та графіки.  Вони свідчать, що починаючи з часу 
заснування 1615 року друкарні Києво-Печерської Лаври архімандритом 
Єлисеєм Плетенецьким, а також за часів Петра Могили у 1628–1647 ро-
ках у Києві  було видано безліч літературних творів – віршів, поем, полі-
тичних трактатів, літописів, і серед них – славнозвісний «Лексикон сло-
венороський»  (1627) – перший у східному слов’янстві  словник.   Серед 
великих майстрів творили   гравер Ілля, Олександр Тарасевич, Інокентій 
Щирський, Іларіон Мигура, Яків Кончаківський, Аверкій Козачківський. 
Будівництво приваблювало до Києва будівничих та сницарів, художни-
ків і золотарів. В Києво-Могилянській академії вивчали не тільки  теоло-
гію,   математику,  філософію, мови, а й навчали музики, зокрема хоро-
вої, писали «Ірмологіони», партесні хорові твори, які й виконувалися у 
новозведених чи відбудованих  київських храмах. Під час великих свят у 
храмах та інших присутніх місцях  студенти академії  грали драми, вер-
тепні вистави, влаштовували полемічні диспути, які супроводжувалися 
майстерно виконаними графічними тезами на теми диспуту. Отже, Київ 
жив активним творчим життям і виріс, як зазначено у передмові цього 
видання, у «грандіозну духовну споруду». 

Представлені в книзі пам’ятки мистецтва згаданого періоду викли-
кали захоплення   французького письменника Оноре де Бальзака, який 
двічі відвідав Україну у 1847–1850-х роках і написав у листі до своєї се-
стри Лаури Сюрвіль: «Я бачив північний Рим, місто православ’я, в якому 
300 церков, багатства Печерської лаври, свята Софія, а навкруги степи й 
степи. Тут маємо цікаву гармонію розкоші й мізерії».

—®—
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6. Андрій Комарницький, кандидат мистецтвознавства, молодший  
науковий співробітник НДС ЛНАМ
Зв’язок монументальних творів та іконопису  
в мистецтві Київської Русі: порівняльний аналіз
Ключові слова: монументалізм, ікона, Богородиця, Оранта.

Протягом 11 ст. у мистецтві княжої Русі інтенсивно розвивається при-
йнята з Візантії ідея симфонії або комплексності на основі синтезу 

різних видів мистецтва, представлених в інтер’єрах храмів. У сакральних 
комплексах провідних храмів Києва акцент більшою мірою робився на мо-
нументалізмі, якому відводилася роль стрижневого начала для узгоджен-
ня багатоголосся художніх елементів у межах єдиного простору церкви. 
Творам іконопису відводилася роль акценту і водночас наголошувалося на 
необхідності їх узгодження зі стінописом і архітектурою. Цьому сприяло 
вироблення стилістичних засад, підпорядкованих спільним принципам. 
Це насамперед статика зображень та домінуючий характер компонування 
масивної постаті чи напівпостаті святого. Найкраще цей принцип ілюструє 
порівняння могутньої мозаїчної Оранти з Софії Київської з виділенням ма-
сивних плечей і великої голови Діви-Захисниці та ікони «Богоматір Вели-
ка Панагія» (кін. 11– поч. 12 ст.). У центризмі композиції ікони з доміну-
ючою вертикаллю, завершеною головою Богоматері, вбачається структура 
центрально-купольної церкви. Образ ікони Великої Панагії був навіяний 
мозаїчними Орантами і вірогідно Орантою з печерського Успенського хра-
му. Компонування велетенської, майже двометрової постаті «Св. Юрія» (бл. 
1030 р.), яка максимально заповнює собою тло дошки і справляє враження 
грандіозності є напрочуд співзвучне фресковій півпостаті «Св. Юрія-воїна» 
у консі бічної апсиди Софії Київської. Арочна структура двох громіздких і 
водночас монументально-значимих постатей з «Корсунського (Устюзького) 
Благовіщення» має відповідник у мозаїчному «Благовіщенні» з Софії Київ-
ської. Над Орантою вівтар Софії Київської завершується у вигляді подвійної 
арки, і цей прийом не випадково бачимо у формі покрову, який тримають 
ангели над Богородицею з ікони «Галицька Покрова». Під Орантою в Єв-
харистії Софії Київської арковий ківот як елемент декорування вівтаря міг 
вплинути на появу арок під «Печерською Богородицею» (мініатюра Трір-
ської Псалтирі, ікона Печерської Богоматері). Золото як акцент світлової 
партії Михайлівської мозаїки «Димитрія Солунського» є присутнім всюди, 
окрім обличчя і кистей рук та блакитно-зеленого плаща. Цей принцип по-
ширення золотого світла є у київських іконах: «Ангел Золоте Волосся», «Св. 
Юрій-воїн» (поясний), у постаті Арх. Гавриїла з «Корсунського Благовіщен-
ня» та у незбереженій іконі «Спас Золота Риза».

—®—
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7. Людмила Мельничук, кандидат мистецтвознавства, доцент ХДАДМ
Твори Тараса Шевченка у Харківському  
художньому музеї 
Ключові слова: П. Білецький, Т. Шевченко, Галерея картин Шевченка, 
ХХМ.

Однією з тем, що цікавили Платона Олександровича Білецького 
протягом усього життя, була творчість Т. Шевченка. З 1957 р. П. 

Білецький був директором Будинку-музю Т. Шевченка та досліджу-
вав різні аспекти творчості мистця («Шевченко в Києві», «Задуми 
Шевченка-художника», «Шевченко і Рембрандт», «Місце Шевченка-
художника в історії мистецтва»). 

З творчістю Шевченка П. Білецький мав змогу познайомитися в 
часи навчання в Харківському художньому училищі. В експозиції Хар-
ківської галереї картин Шевченка були презентовані 80 малюнків, 
46 шкіців, серія «Блудний син», акварелі періоду заслання, портрети  
А. Олдріджа, М. Щєпкіна та ін. Велика виставка на честь 120-річчя з дня 
народження Кобзаря була організована 1934 р. з понад двохсот картин, 
малюнків та гравюр мистця. 1939 р. на республіканській виставці в Ки-
єві було презентовано понад двохсот творів з Галереї.

В евакуацію шевченкові мистецькі твори з Харкова були відправ-
лені за декілька днів до окупації міста разом з колекціями Україн-
ської картинної галереї, київських музеїв Шевченка й українського 
мистецтва. 1944 р. твори Шевченка повернулися до Харкова, але у 
серпні 1948 р. були перевезені до Києва, де увійшли до фондів Музею 
Тараса Шевченка. 

Утім нині відвідувачі Харківського художнього музею все ж мають 
можливість ознайомитися з творами мистця. У портреті дружини лі-
тератора Горленка у техніці олійного живопису проявляється своєрід-
ність романтичного почерку мистця. Спокійний погляд, спрямований 
на глядача, загадковий вираз очей гармоніює зі стриманим колоритом 
полотна. Акварель «Чекан-Арал» передає талант Шевченка-графіка у 
показі мовчазної природи Середньої Азії. Цей регіон отримав першого 
документаліста, здатного й на велике співчуття, як от в сепії «Казахські 
діти-байгуші», де поруч з хлопчаками поет зобразив і себе. «Автопор-
трет» 1860 р. у техніці офорта є свідченням творчої наснаги мистця, 
котрий, повернувшись до вільного життя, береться до цієї техніки і 
отримує звання академіка гравюри.

—®—
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8. Дарина Метельницька, аспірант ХДАДМ (наук. керів. В.В. Чечик)
Пейзажі Анатолія Петрицького 1920-х – 1930-х років
Ключові слова: А. Петрицький, пейзажна творчість, ліро-епічна мане-
ра, тема міста, декоративізм.

В історію українського мистецтва 20 ст. А. Петрицький увійшов як само-
бутній сценограф. До пейзажного жанру митець звертався побіжно.
Пейзажна творчість А. Петрицького на ранньому етапі (кінець 1910-х 

– початок 1920-х рр.) позначена впливами київської мистецької шко-
ли. Талант художника формувався у силовому полі перетину модерних і 
аванґардних тенденцій. Під час навчання у Москві (1922 – 1924) в пейзаж  
А. Петрицького входить тема міста. Петрицький сповідує ліро-епічну тен-
денцію в пейзажі. Обрана манера змалювання суголосна з живописом єв-
ропейських майстрів (А. Дерен, М. Утрілло). А. Петрицький вдається до 
зображення невибагливих краєвидів, що споріднює його творчість не з 
апологетами урбанізму, а з майстрами, що поетизують старий провінцій-
ний міський уклад.

З кінця 1920-х рр. у живописі Петрицького простежується тенденція 
до стилізації природи: митець обирає умовні кольори, превалюють не 
колористичні плями, а лінія. Оскільки театр та станковий живопис пе-
ретнулись у мистецтві Петрицького, майстер надавав картинам рис де-
коративізму, видовищності; їм властива площинність та колористична 
«незібраність» відкритих, насичених тонів.

—®—

9. Тарас Откович, кандидат мистецтвознавства, завідувач Львівською 
філією Національного науково-дослідного реставраційного центру України
Стиль маньєризму в українському мистецтві 17 ст. 
Часова та територіальна локалізація
Ключові слова: маньєризм, Львів, Галичина, Ян Пфістер, Павло Римля-
нин, Біблія Г. де Йоде та Н. Піскатора, церква Св. Іллі в Суботові. 

Маньєризм – одним із інтернаціональних стилів в мистецтві, який 
набув широкого розповсюдження в Європі в 16–17 ст. Виникнувши 

в Італії в першій половині 16 ст. на основі Ренесансу, маньєристичний 
стиль швидко поширився по усій Європі, створюючи в кожному регіоні 
свої специфічні особливості (школа Фонтенбло у Франції, Антверпенські 
маньєристи у Фландрії, «Рудольфінці» в Чехії тощо). На межі 16–17 ст. ма-
ньєризм поступово переходить у стиль бароко, проте в багатьох країнах 
(Франція, Голландія, Німеччина, держави Східної Європи) обидва стилі 
співіснували ще декілька десятиліть. 
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Не стала винятком і Україна, куди маньєристичний стиль прийшов 
з Польщі орієнтовно наприкінці 16 – на початку 17 ст., з досить вели-
ким запізненням порівняно з країнами Західної Європи. Яскраві маньє-
ристичні елементи в українському мистецтві не є якимось випадковим 
чи винятковим явищем, оскільки стиль був широко знаний в Україні 
на цей час і практично присутній у всіх галузях мистецтва (архітектура, 
живопис, скульптура, декоративне різьблення, декоративно-прикладне 
мистецтво, книжкова графіка). Тут варто зазначити, що маньєризм по-
ширився на цій великій території Східної Європи в основному в північно-
європейському варіанті: нідерландському та німецькому.

Найбільш яскраво маньєристичний стиль в українському мистецтві 
помітний в архітектурі (найперше – архітектурні ансамблі у Львові, 
Жовкві, Бережанах та інших містах збудовані та оздоблені італійськими 
і німецькими майстрами), скульптурі – найбільші творіння гданського 
майстра Я. Пфістера, який працював у Галичині (найпершу у Львові та 
Бережанах), і книжковій графіці, в якій творчо та надзвичайно цікаво 
опрацьована гравюрна західноєвропейська спадщина 16–17 ст., перш за 
все із знаменитих Біблій Герарда де Йоде та Ніколауса Піскатора. Окрім 
того, значний вплив стилістика маньєризму мала на декоративне різь-
блення в оздобленні як католицьких храмів (численні великоформатні, 
багаточастинні вівтарі), так і православних церков (це помітно в бага-
тьох іконостасах того часу). 

Також очевидно, що твори маньєристичною стилістикою (перш за 
все архітектурні та скульптурні) фактично присутні в Україні тільки на її 
західних теренах, і особливо в Галичині, що зрозуміло, оскільки саме там 
в 17 ст. був центр культурного, суспільно-політичного та економічного 
життя тогочасної України, де на замовлення магнатів працювали чис-
ленні закордонні майстри (скульптори Я. Пфістер, Г. Хорст, архітектори 
А. Прихильний, П. Римлянин, А. Бемер) і відповідно саме там збереглося 
найбільше унікальних пам’яток мистецтва, і особливо створених у стилі 
маньєризму.

Пам’ятки стилю маньєризму на території східної та центральної Укра-
їни, мабуть, також існували, проте фактично не збереглися до наших днів, 
очевидно загинувши у вогні постійних війн (численні татарські напади, 
польсько-турецькі, польсько-українські та польсько-російські війни), які 
проходили на цій території впродовж 17 ст. Можна назвати лише пооди-
нокі свідчення існування маньєристичного стилю в мистецтві центральної 
та східної України. Це найперше, церква Св. Іллі в родинному селі Бог-
дана Хмельницького Суботові на Черкащині (фасад церкви виконаний в 
характерній маньєристичній формі), яка збереглася до наших часів, ма-
люнок Абрагама ван Вестерфельда 1651 р. із зображенням собору Св. Софії 
в Києві у переробленому в стилістиці маньєризму вигляді, здійсненому, 
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очевидно, митрополитом Петром Могилою, та мідна модель іконостаса 
із Успенського собору Києво-Печерської Лаври, в якій присутні яскраві 
ознаки маньєристичної стилістики в декоративному різьбленні. 

Також варто зазначити, на специфіку функціонування маньєристич-
ного стилю в українському мистецькому просторі, оскільки він на від-
міну від європейського мистецтва проіснував аж до початку – першої 
половини 18 ст., достатньо гармонійно співіснюючи із набираючим силу 
мистецтвом бароко, доповнюючи та збагачуючи його. 

—®—

10.  Іван Пилипенко, живописець, доцент кафедри живопису  
і композиції НАОМА
Майстерня живопису та храмової культури.  
Історія і сучасність
Ключові слова: майстерня храмового живопису, методика викладання, 
традиція.

Навчально-творча майстерня монументального живопису і храмо-
вої культури, утворена в НАОМА 1994 р. і очолена професором  

М. Стороженком, готує висококваліфікованих художників, здатних реалі-
зувати себе як церковних живописців у оздобленні іконостасів та храмо-
вого інтер’єру, а також спроможних створити релігійно-історичні станкові 
полотна. Своїм головним завданням керівники майстерні бачать відро-
дження перерваних традицій церковного живопису. Важливими прин-
ципами навчання в ній стало вивчення історії сакрального мистецтва (Ві-
зантія, Київська Русь, українське бароко), засвоєння академічно-наукової 
(рисунок, живопис, композиція), копіювально-релігійної (копіювання 
творів релігійного малярства) програм та практична робота студентів.

Віддалену історію майстерні знаходимо в іконописній малярні Києво-
Печерської лаври, методика викладання в якій поєднувала практику і 
традицію, елементи академічної системи навчання та копіювання, про 
що свідчать збережені в лаврській бібліотеці кужбушки – альбоми, в яких 
сторінки учбово-рисувальних атласів поєднано з гравюрами київських і 
західних майстрів та з учнівськими копіями. Ближчою в часі була май-
стерня монументального мистецтва професора М. Бойчука, заснована у 
створеній 1917 р. Українській академії мистецтва. Виховання практичних 
умінь і навичок у майбутніх професійних художників-монументалістів, 
вивчення принципів побудови композицій і колориту різних епох і шкіл 
шляхом відрисовування (передусім – монументального мистецтва Ві-
зантії, Київської Русі, Проторенесансу, народного мистецтва), органічна 
єдність теорії і практики, індивідуального і колективного – ці завдання 
склали основи педагогічної системи майстра.
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Близькі завдання стоять перед майстернею храмового живопису 
сьогодні: здійснити творчо-фаховий синтез тисячолітнього сакраль-
ного досвіду та столітньої київської школи академічно-світського 
мистецтва, спрямувати особистий шлях в творчості майбутнього ху-
дожника.

—®—

11. Богдана Пінчевська, мистецтвознавець, здобувач кафедри  
ТІМ НАОМА (наук. керів. О.О. Роготченко) 
Мистецтво єврейської діаспори України  
в бібліотеці Єрусалимського університету
Ключові слова: мистецтво єврейської діаспори, стажування в Єруса-
лимському університеті, бібліотека Єрусалимського університету, 
цикл лекцій, цифрові копії.

Мета доповіді – звіт щодо місяця роботи в бібліотеці Єрусалимського 
університету влітку 2014 р. під час гранту «Ashnav», призначеного для 

впорядкування матеріалів циклу лекцій щодо історії єврейського мистецтва 
у НУКМА. Керівником роботи був мистецтвознавець, співробітник Центру 
єврейського мистецтва при Єрусалимському університеті Сергій Кравцов. 

Книги, присвячені історії єврейського мистецтва на території України, 
зберігаються у трьох відділах Університету: 1) в Центрі єврейського мисте-
цтва, де протягом кількох десятків років видавався журнал «Jewish Art»; 
зберігаються задокументовані доповіді, прочитані на секції «Мистецтво» 
міжнародного конгресу з юдаїки, що відбувається в Єрусалимі раз на чоти-
ри роки, а також знаходиться бібліотека співробітників центру; 2) у відділі, 
призначеному для роботи іноземців, зокрема учасників проекту «Rothberg 
International School», де є російськомовна бібліотека, що має також і мис-
тецький відділ; 3) у загальному каталозі бібліотеки.

Робота у першому та другому з названих відділів Єрусалимського уні-
верситету полегшувалась можливістю усних консультацій зі співробітни-
ками, переважно вихідцями з країн СНД. Загальний каталог натомість 
був корисний в тому разі, коли йшлося про монографії та досліджен-
ня, присвячені конкретним художникам. Пошук за словосполученням 
«Jewish art» натомість пропонував кількість найменувань, дослідити які 
протягом місяця було б неможливо. 

За цей час був закінчений цикл лекцій для українського ВНЗ, а також 
зроблено цифрові копії: 8-ми каталогів міжнародних аукціонів з юдаїки; 
близько 40 монографій; 18-ти номерів журналу «Jewish Art»; кількох мо-
нографій, присвячених видатним художникам, а також численних ста-
тей з довідкової англомовної літератури, відсутньої в українських бібліо-
теках, біографіям мистецтвознавців, художників і скульпторів, творчість 
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яких відіграла важливу роль у процесі становлення і розвитку світського 
та сакрального єврейського мистецтва на території України. 

—®—

12. Нелля Потапова, искусствовед, Киев
Писатель И.С. Тургенев о харизматическом  
портрете Т.Г. Шевченко
Ключевые слова: И. Тургенев, Т. Шевченко, воспоминания о Т. Шевчен-
ко, автопортреты Т. Шевченко конца 1850-х и фотографии.

В октябре 1875 г. в Буживале близ Парижа русский писатель И. Тургенев 
написал несколько страниц воспоминаний о Т. Шевченко, которые 

расширили познавательное поле для будущих поколений исследователей 
и добавили сведения из жизни художника.

Во-первых, знакомство Тургенева и Шевченко произошло зимой 1859 г. 
в студии Академии художеств: после солдатской ссылки и многолетнего 
перерыва Шевченко возвращался к своему основному призванию – ра-
ботать профессиональным художником. Во-вторых, искусство для Шев-
ченко было не праздной забавой или чудачеством, а профессиональной 
творческой деятельностью. Легкая ироничная фраза выдала в Турге-
неве писателя-дворянина, которому остался непонятым феномен Шев-
ченко: это совмещение двух огромных талантов – он являлся поэтом-
самородком и прозаиком, и одновременно был профессиональным 
художником. Третье, главное размышление И. Тургенева коснулось 
шевченковского профессионализма как художника-портретиста. 

В своих воспоминаниях писатель И. Тургенев дал классический 
литературный портрет Т. Шевченко, касаясь его характера, стиля жиз-
ни, его физических и моральных черт, которые наиболее ярко запечат-
лелись в писательской памяти, не замалчивая недостатки. Он начинал 
описание со своего самого сильного впечатления от Шевченко: «Широ-
коплечий, приземистый, коренастый, Шевченко являл весь облик ко-
зака, с заметными следами солдатской выправки и ломки». Тургенев-
ское перо как бы скользило за шевченковским карандашом: «Голова 
остроконечная, почти лысая; высокий морщинистый лоб, широкий, так 
называемый «утиный» нос, густые усы, закрывавшие губы; небольшие 
серые глаза, взгляд которых, большей частью угрюмый и недоверчивый, 
изредка принимал выражение ласковое, почти нежное, сопровождае-
мое хорошей, доброй улыбкой; голос несколько хриплый, выговор чисто 
русский, движения спокойные, походка степенная, фигура мешковатая 
и мало изящная». Окончательный портрет завершали национальные 
детали костюма, которые превращали его в образ-имидж: «С высокой 
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бараньей шапкой на голове, в длинной темносерой чуйке с воротником 
из черных мерлушек, Шевченко глядел истым малороссом, хохлом». 

Этот литературный портрет удивительным образом совпадает с авто-
портретами художника конца 1850-х, выполненными с фотографий. В кон-
це 19 века и весь 20 век в изобразительном искусстве под влиянием фото-
графии и кино параллельно парадному портрету распространялся портрет 
имиджевый, который с течением времени оформлялся в харизматический. 
В изобразительный ряд портретов харизматических лидеров 19 – 20 вв. был 
также включен автопортрет украинского поэта и художника Т. Шевченко, 
который был выполнен с фотографий в конце 50-х гг. 19 в.

—®—

13. Ольга Рыжова, кандидат искусствоведения, реставратор первой катего-
рии, ведущий научный сотрудник отдела научной реставрации и консервации 
Національного историко-культурного заповедника «Киево-Печерская Лавра» 
Европейская гравюра и лаврская икона:  
особенности трактовки образов 
Ключевые слова: европейская гравюра, лаврская икона, Троицкая над-
вратная церковь, Библия Вайгеля, стиль, иконография. 

Представлен искусствоведческий анализ иконы «Исцеление расслаблен-
ного» из цокольного ряда иконостаса Троицкой надвратной церкви 

Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Выявлены особенности стиля и 
иконографии; найден изобразительный протограф из числа европейских гра-
вюр – гравюра «Силоамская купель» из Библии Вайгеля (1680, Аугсбург). 

Иконография рассмотренных иконы и гравюры является ярким при-
мером того, как под влиянием православного богословия видоизменя-
лась композиция, как заимствовались и наполнялись новым смыслом 
элементы европейского изобразительного искусства.

Например, располагая группу – Христос и «человек, находившийся в 
болезни тридцать восемь лет» (Ин. 5, 5) – в зеркальном отображении мас-
тер иконы дополнительно вводит фигуры беседующих иудеев. Благодаря 
этому приему, в центре композиции оказываются вложенные одна в дру-
гую руки Спасителя и спасенного, осененные светом, исходящим от Ангела 
Господня. Тогда как на гравюре, в центре, на фоне пространства света, бла-
гословляющая десница Иисуса и, разведенные в стороны, принимающие 
благодать извне (а не от Него), руки больного; здесь, в духе западной мисти-
ческой традиции, его голова запрокинута и глаза возведены вверх. В ком-
позиции гравюры Иисус пребывает в движении. Он идет навстречу боль-
ному, а расслабленный тянется вверх, к потоку света. На иконе безвольная 
рука расслабленного покоится в открытой ладони Спасителя, несчастный 
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смотрит прямо на Него. Лаврский же мастер акцентирует момент приня-
тия благодати из рук Самого Господа, следом за которым и последовало 
исцеление. Подобная интерпретация художественными методами тек-
ста Евангелия находит подтверждение в толковании проф. богословия  
А. П. Лопухина: «Хочешь ли быть здоров?» …. Христос Своим вопросом 
возбуждает в нем (больном – О.Р.) упавшую надежду на возможность исце-
ления /…/ Вместе с этим Христос направляет на Себя внимание больного, 
дает ему уразуметь, что исцеление больному может подать Он».

    Изменения в композиции иконы в сравнении с гравюрой придают 
первой дополнительную смысловую и богословскую окраску: гравюра 
представляет собой нравоучительный библейский текст, икона из Тро-
ицкой Надвратной иллюстрирует богословский тезис о той милости, ко-
торая важнее закона, и о Христе Человеколюбце.

—®—

14. Оксана Садова, головний спеціаліст відділу реставрації живопису інсти-
туту «Укрзахідпроектреставрація», художник-реставратор вищої категорії, 
мистецтвознавець; Олег Рішняк, керівник відділу реставрації живопису ін-
ституту «Укрзахідпроектреставрація», художник-реставратор вищої категорії
Храм «Трьох Вершників» на Ескі-Кермені. Результати 
комплексних наукових досліджень стінопису
Ключові слова: Ескі-Кермен, храм «Трьох вершників», стінопис, дослі-
дження.

Середньовічне «печерне місто» Ескі-Кермен (Стара фортеця) розташо-
ване в південно-західній частині Кримських гір неподалік м. Бахчиса-

рай. Воно знаходиться на скельному плато т. зв. столової гори, яка прак-
тично з усіх сторін прямовисно обривається. 

На південно-східному схилі плато Ескі-Кермену знаходиться храм 
«Трьох Вершників», названий так за збереженим у ньому стінописом. Храм 
вирубаний всередині великого каменя, який стоїть окремо від основного 
масиву скелі. Поруч з ним знаходиться ще один, менший за розмірами, 
камінь з вирубаним в середині приміщенням. За припущенням істориків 
це міг бути склеп. Ще перші археологічні дослідження прилеглої до храму 
території показали знаходження навколо храму некрополя. Через це багато 
дослідників сходяться на думці про меморіальне значення самої споруди.

    Храм має два входи: північний і південно-західний. Всередині хра-
му знаходиться невелика вівтарна частина, яка архітектурно виділена 
стовпами. У вівтарній частині в центрі підлоги є заглиблення, в якому 
встановлювався престол. У південній стіні вівтаря вирубана лава, в пів-
нічній – невелика ніша. Також у вівтарній частині є вікно, яке освітлює 
головний об’єм храму. В минулому між стовпами знаходився темплон, 
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про що свідчать пази, видовбані в камені з обох боків входу у вівтар. У 
південній стіні храму вирубана ніша. У підлозі храму є дві могили: не-
велика – перед південно-західним входом і більша – перед стіною з роз-
писом. Уздовж стін храму вирубані лави.

    З лівого боку від вівтарної частини на округлій стіні знаходиться сті-
нопис із зображенням трьох вершників, які рухаються зліва на право. Всі 
вони одягнені у військові обладунки. Крайні вершники тримають списи 
вістрям вгору, середній убиває списом змія. Позаду правого вершника 
на крупі коня було зображено невелику чоловічу постать. Під основним 
фігуративним зображенням є залишки напису та смуга з орнаментом. 

Стінопис вивчався А. Анісімовим, Н. Репніковим, І. Грабарем,  
Г. Чіріковим. У 1929 р. Л. Лінно і Г. Андреєвим виконані кольорові копії. В 
1953–1955 рр. О. Домбровський обстежив стінопис, провів його укріплен-
ня і виконав зняття ямчуги, зробив схему-реконструкцію зображення. 
Дослідженням іконографії стінопису займались Е. Корхмазан, Е. Овчін-
нікова. Упродовж останніх десятиліть з’явились публікації, автори яких –  
А. Мальгин, М. Мальгина, В. Степаненко, Н. Гайдуков, Е. Карнаушенко,  
А. Виноградов, І. Волконська, Ю. Могарічов, А. Герцен, О. Махнева-
Чернець, Н. Ликова.

У 2013 р. адміністрація Бахчисарайського історико-культурного за-
повідника звернулась до Інституту «Укрзахідпроектреставрація» з про-
ханням обстежити стан і визначити можливості подальшого збереження 
храму і зокрема стінопису. В літньо-осінній період 2013 р. спеціалісти ін-
ституту виїжджали на місце для проведення польових обстежень і дослі-
джень, які згодом лягли в основу виготовлення документації для проекту 
консервації храму і реставрації стінопису.

—®—

15. Богдан Скрипка, студент 4 курсу кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Л.С. Міляєва)
Дослідження мініатюри «Таємна вечеря»  
з Київського Псалтиря
Ключові слова: мініатюра, іконографія євангельського сюжету «Тайна 
Вечеря», композиція, сюжет, алегорія, символ, атрибуція, символіка 
орнаменту.

Псалтир, написаний 1397 р. в Києві, є визначною пам’яткою середньо-
вічного книжкового мистецтва світового значення. Найбільшу худож-

ню цінність та інтерес для мистецтвознавчої науки становлять мініатюри 
на берегах. Однією з найкращих та довершених серед них є мініатюра, що 
належить до псалма 144, 16 та ілюструє текст: «Открываешь руку Твою и 
насыщаешь все живущее по благоволению». На ній зображено євангель-
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ський сюжет Тайної Вечері, підтверджений написом червоними літерами 
поміж колон «вечеряет И(и)с(у)с съ оуч(е)н(и)ки своими». Іконографічну 
схему мініатюри – із столом по центру, обабіч якого на першому плані на 
двох ложах лежать Христос та Петро, а всі інші апостоли розташовані за 
столом на другому плані – можна вважати однією із найдавніших. Ана-
логами схожої схеми вбачаються два зразки: зображення Тайної Вечері в 
комплексі мозаїк базиліки Сан-Аполінаре Нуово в Равенні (6 ст.) та ілю-
страція Россанського Кодексу того ж часу.

Верхня половина мініатюри представлена об’єктом, який дослідник 
Київського Псалтиря Вздорнов трактує як «колонны, капители которых 
украшены подобиями венцов, каждый из которых украшен лиловым пе-
ром. Эта деталь непонятна», що насправді являє собою зображення двох 
колон із запаленими олійними світильниками і є алегоричним симво-
лом ночі, уособленням темного часу доби. На користь цієї гіпотези свід-
чать більш ранні за часом виконання зображення Тайної Вечері із мар-
гінальних рукописів: так званого Псалтиря Теодора 11 ст. з Національної 
бібліотеки Лондона, та Хлудовської Псалтирі 840–850-х рр. з Москви, в 
яких так само присутній образ світильника. 

Особливу увагу привертає орнаментальне оздоблення тканин та його 
символічний зміст. Золотий орнамент на синій скатертині столу складаєть-
ся з таких розповсюджених у християнстві елементів як зображення свасти-
ки та стилізованого зображення риби, яка належить до найдавніших зраз-
ків ще катакомбного християнського мистецтва. Орнаментом прикрашено 
фіолетове покривало ложа апостола Петра, але тут окрім зображення риби 
присутні декілька шестикутних зірок. В сучасній науці не існує однозначно-
го трактування таких орнаментів, достеменно невідомою лишається їх роль 
та сакральне значення, тому семантика подібних орнаментів залишається 
одним із відкритих питань для мистецтвознавців.

—®—

15. Наталя Тимошенко, старший науковий співробітник, завідувач сек-
тору «Живопис» НЦНК «Музей Івана Гончара», здобувач кафедри ТІМ 
НАОМА (наук. керів. Л.С. Міляєва)
Художньо-стилістичні особливості народного  
іконопису Східного Поділля кінця 19 –  
початку 20 століття
Ключові слова: народний іконопис, стиль, культура, мистецтво.

Іконопис Східного Поділля відносимо до народно-самодіяльного спря-
мування, що виникло як течія у міщансько-селянському середовищі у 

відповідь на тогочасні культурно-мистецькі та соціально-політичні зміни. 
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Наразі нам відомо близько півтори сотні творів з державних і приватних 
колекцій, часто з не зазначеним походженням і без жодного авторського 
підпису або датування.

Для Східного Поділля в іконописі характерна спорідненість компо-
зиційних схем, що являють собою ритмічне фронтальне зображення від 
одного до кількох святих і сюжетів. В образно-пластичне рішення творів 
закладений принцип ретельного світлотіньового моделювання ликів, 
інколи й рук святих. Одяг писався умовно-узагальнено, а атрибути – лі-
нійно. Виділити ікони в окрему групу за історико-етнографічним райо-
нуванням нам вдалося не тільки завдяки даним про місцезнаходження 
окремих творів, ідентичну технологію виготовлення, а й завдяки вста-
новленню іконографічно-стилістичних аналогій.

Мальовнича природа Східного Поділля, традиційний побут, вплив 
інших етносів, які проживали на цій території, знайшли своє відобра-
ження в іконописі, надаючи йому унікальних, неповторних рис. Укра-
їнська самобутність позначилась на колориті, втіленому в інтенсивних 
локальних кольорах, а також на декоративності та умовності. Сусідство 
з поляками-католиками, знайомство із західноєвропейським релігійним 
живописом проявились у поглибленій емоційності образів, почасти віль-
ному трактуванні канону. Художньо-мистецькі здобутки народних бого-
мазів в іконописі варті визнання, ширшої популяризації та введення в 
сучасний науковий процес.

 
—®—

16. Галина Хорунжа, магістр мистецтвознавства, викладач  
кафедри ТІМ ЛНАМ. 
Джерела формування та стилістика орнаменту  
в архітектурі Східної Галичини кінця 16 –  
першої половини 18 століття
Ключові слова: орнамент, Східна Галичина, сакральна архітектура, 
стилістичні особливості.

У результаті аналізу джерел формування образів та принципів ху-
дожнього відбору й узагальнення в орнаментах архітектури Схід-

ної Галичини кінця 16 – першої половини 18 ст. було встановлено, що 
важливими у цьому процесі був вплив філософських та релігійних по-
шуків. Останнє позначилось на символіці орнаментальних мотивів та 
композиційних структур, що можна простежити у зразках сакральної 
архітектури, зокрема, храмових комплексах, монастирях та каплицях. 
Інший важливий блок факторів формування образів та принципів ху-
дожнього відбору пов’язаний з впливом традицій національних куль-
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тур. Стилістичні особливості орнаменту в архітектурі Східної Галичини 
кінця 16 – першої половини 18 ст. зазнали суттєвої еволюції протягом 
вказаного періоду – від становлення та розвитку до поступового зане-
паду традицій місцевої скульптури. Зокрема, у період другої полови-
ни 16 ст. домінують риси двох провідних відгалужень маньєристичної 
стилістики (італійського та північноєвропейського варіантів) з елемен-
тами ренесансної стилістики та ремінісценціями української середньо-
вічної скульптурної школи. Апогей впливу маньєристичної стилістики 
на орнамент в архітектурі Східної Галичини присутній у пам’ятках пер-
шої третини 17 ст., та надалі поступається західно- та центральноєвро-
пейським бароковим впливам. Загалом, ренесансний, маньєристичний 
та бароковий концепти в архітектурі Східної Галичини кінця 16 – пер-
шої половини 18 ст. сформовані під безпосереднім впливом специфі-
ки стилістики західно- і центральноєвропейських країн з мінімальним 
звернення до напрацювань місцевої скульптурної школи попередніх 
періодів. Окрім того, можна констатувати, що тенденції поступового 
зменшення вагомості ролі творчих пошуків у вирішенні орнаменту в 
архітектурі Східної Галичини в останній третині 18 ст. були спричинені 
декількома факторами, але передусім, особливостями естетичних засад 
віденського класицизму, згідно з якими оздоблення споруд стало стан-
дартизованим.

—®—

17. Оксана Широка, магістр сакрального мистецтва ЛНАМ 
Іконографія та символіка Акафісту Богородиці  
у сакральному мистецтві 17–18 ст.
Ключові слова: Акафіст Богородиці, кондак, ікос, стародруки, гравюра, 
стінопис, іконопис, бароко.

Проводячи систематизацію та аналіз символіки й іконографії Ака-
фісту Богородиці в українському сакральному мистецтві 17–18 

ст., нами було встановлено неперервність розвитку даної іконографії у 
різних видах образотворчого мистецтва: стінописі, іконописі, графіці. 
На прикладі стародруків друкарень Києво-Печерської лаври та Успен-
ського братства у Львові простежуються стилеві та композиційні зміни 
у образній передачі змісту кондаків та ікосів Акафісту Богородиці (за-
галом близько 25-ти композицій). Якщо виданням «Акафісти» (1625) 
та «Тріодь Пісна» (1627) друкарні Києво-Печерської лаври притаманне 
іконописне трактування постатей та архітектурно-пейзажного декору, 
наближене до стінописів візантійських та балканських храмів та лавр-
ського стінопису 16 ст., то «Акафісти» (1663 і 1674)  київської друкарні 
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та «Акафісти» (1699) друкарні Успенського братства у Львові подають 
композиції з бароковими впливами, чому сприяли культурні та торгі-
вельні зв’язки з західними країними. Європейські видання Біблії Піска-
тора (1650) та Вайгеля (1695) стали джерелом іконографії не лише для 
книжкових гравюр, а й для стінопису та іконопису. Чіткі барокові риси 
має олійний живопис «Акафісту Богородиці» (поч. 18 ст.) з собору св. 
Софії у Києві, що простежується й у реалістичному трактуванні одягу 
та ликів, появі західних сюжетів, таких як «Свята родина», «Непорочне 
Зачаття». У гравюрі «Акафістів» (1625) та стінописі «Акафіст Богороди-
ці» з церкви св. Юрія у Дрогобичі (17 ст.) застосовано іконографічний 
принцип побудови композиції: групування сюжетів (клейм) довкола 
середника, що свідчить про використання майстрами-живописцями 
гравюр як іконописних взірців. Даний принцип використано і в іконі 
Богородиця з Дитям зі сценами Акафісту (сер. 17 ст.) з колекції ЛНМ, 
пам’ятки іконопису барокового періоду. 

—®—
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Голови: доцент, кандидат мистецтвознавства Володимир 
Ігорович Петрашик, старший викладач, кандидат філософ-
ських наук Ольга Олександрівна Балашова, доцент кафедри 
рисунка Юля Вячеславівна Майстренко-Вакуленко 

1. Ганна Андрес,  кандидат історичних наук, доцент кафедри  
ТІМ НАОМА
Специфіка організації і проведення  
практичних занять для студентів спеціальності 
«мистецтвознавство»
Ключові слова: виставкові проекти, практичні заняття, студенти 
кафедри ТІМ НАОМА, співпраця із дитячими школами мистецтв, 
проект-виставка «Київ. Три покоління».

Підготовка молодих фахівців в умовах сучасної вищої школи вима-
гає впровадження нових методів, які поряд із набуттям студентами 

грунтовних теоретичних знань дають можливість отримати практичні 
навички для застосуванні їх у майбутній професійній діяльності.

Однією із форм набуття студентами практичних навичок є залучення їх 
до організації і проведення навчальних виставкових проектів. Особливого 
значення тут набуває співпраця ВНЗ із дитячими школами мистецтв. 

Студенти факультету теорії та історії мистецтва стали активними учас-
никами культурно-мистецького проекту – виставки «Київ. Три поколін-
ня», ініційованої Благодійним Фонд «Києво-Печерська Лавра» спільно з 
Дитячою школою мистецтв № 9, за сприяння кафедри живопису та ком-
позиції, а також кафедри архітектури і синтезу мистецтв НАОМА. Проект 
демонстрував зв’язок між творчими поколіннями (учні школи–студенти–
педагоги Академії) і був спрямований на широке коло відвідувачів. 

Практична організація виставкового проекту дозволила студентам 
спеціалізації «Мистецтвознавство, організація та управління розвитком 
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художньої культури» набути необхідні професійні навички. Вони були 
задіяні на всіх етапах підготовки і проведення заходу. В даному проекті 
молоді фахівці отримали певну свободу на реалізацію власних ідей, які ви-
ходили за межі початкової концепції виставки. 

Загалом, здійснення подібних навчальних виставкових проектів як 
практичних занять дає можливість розвивати студентам свої творчі зді-
бності, практичні вміння, сприяє кращому засвоєнню отриманих під час 
навчання теоретичних знань. А в перспективі – формуються навички 
для подальшої професійної реалізації у майбутніх фахівців.

—®—

2. Антоніна Андрійовська, аспірант кафедри ТІМ ЛНАМ  
(наук. керів. Г.Г. Стельмащук)
Тема еміграції в графічних творах О. Кульчицької
Ключові слова: О. Кульчицька, тема еміграції, естампна графіка.

Своєрідний літопис українського народу створила у графічних роботах 
видатна художниця О. Кульчицька. Однією з важливих, до речі, і нині 

актуальних у її творчості була тема еміграції.
Історик І. Рибалка виділяє три хвилі української еміграції: з остан-

ньої чверті 19 ст. до Першої світової війни; час між Першою і Другою 
світовими війнами; період після Другої світової війни. Свідком усіх цих 
хвиль стала О. Кульчицька. Поневіряння людей, які змушені були за-
лишати свої рідні домівки, глибоко вразили її. Тому художниця одна з 
перших у той час підняла тему еміграції в українському образотворчо-
му мистецтві. 

Нову тематику для естампної графіки О. Кульчицька відкрила тво-
ром «За море» (1914). На цьому офорті зображено сім’ю з п’яти чоловік. 
Двоє старших дітей востаннє дивляться на рідну домівку. Мати, закрив-
ши обличчя фартухом, плаче. До глядачів повернулися обличчям лише 
батько з великим клунком на плечах та найменше дитя, яке розгублено 
тримається за татову сорочку. На задньому плані зображено опустілу 
хату й подвір’я. 

Художниця ще не раз повертатиметься до цієї теми. У 1943 році, в 
період Другої світової війни, з’являється її новий дереворит «У світ за 
очі». На фоні спустошеного сільського пейзажу біля возу без коня стоїть 
боса жінка з двома дітьми. Мати пригортає немовля до грудей. В усій її 
постаті читається відчай та безпорадність. Старша дочка сидить, підпер-
ши голову рукою. Ця поза відображає покірну байдужість до втраченого 
дитинства. На возі складений весь убогий крам сім’ї. Відчуття безнадій-
ності цієї сцени посилюється відсутністю зображення чоловічої постаті, 
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навіюючи думки про те, що годувальник сім’ї – батько і чоловік – уже 
загинув.  

Доля української еміграції є лише частиною тематики, присвяченої 
лихоліттям війни, які знайшли своє відображення у творчості художни-
ці. Особливо актуальною вона стала в наш час, за умов глобальних гео-
політичних викликів.

—®—

3. Юлія Бондар,  мистецтвознавець, завідуюча навчальної лабораторії 
кафедри рисунка НАОМА 
Специфіка студентського рисунка 1930–1945 рр., 
що зберігаються у фондах НАОМА
Ключові слова: рисунок, Державна Українська академія мистецтв, НА-
ОМА, кафедра рисунка, рисунки 1930–1945 років.

У грудні 1917 р. була заснована НАОМА. На той час Національна академія 
образотворчого мистецтва і архітектури мала назву Державна Україн-

ська академія мистецтв. Відомі майстри та діячі культури стали керманича-
ми тогочасної мистецької установи. Серед них: М. Бойчук, Г. Нарбут, Василь 
та Федір Кричевські, М. Бурачек, О. Мурашко, А. Маневич, М. Жук. 

Кафедра рисунка та фонди були започатковані згодом. Перші рисунки 
студентів Академії датуються 1933 – 1934 рр.

Матеріал і техніка рисунків різноманітна. Це папір, картон, графітний 
олівець, вугіль, сангіна, сепія, білило, представлені окремо, а також у змі-
шаній техніці, соус (чорний, коричневий), пензель, туш. 

Студентські рисунки 1935–1945 рр., що зберігаються у фондах, пред-
ставлені портретами, одягненими та оголеними постатями, парними по-
становками.

Серед портретів є жіночі та чоловічі. Постаті оголені й одягнені чоло-
вічі та жіночі. Також зустрічаються рисунки – портрети у трьох ракурсах 
(жіночі та чоловічі). Рідко трапляються двох або трьохфігурні  постанов-
ки. Рисунки тих років здебільшого невеликого формату (80; 60х50; 40 см). 
Рисунки систематизуються за роками.

На той час рисунок викладав один із засновників Академії Ф. Кричев-
ський, а також його учень С. Григор’єв та інші представники реалістичної 
школи. 

Студенти, які навчаються в Академії, мають змогу теоретично та прак-
тично ознайомитись з рисунками минулого століття. Ця робота дає їм 
змогу зрозуміти підходи майстрів минулого.

—®—
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4. Олена Боримська, мистецтвознавець, завідувач відділом наукової 
експозиційно-виставкової роботи КНМРМ.
Перемогти в собі кентавра. Питання чи відповідь? 
Виставковий проект як рефлексія на сьогодення
Ключові слова: виставка, експозиція, кураторський проект.

Історія співробітництва Київського національного музею російського 
мистецтва з музейними, науково-дослідними, освітніми установами 

та іншими закладами культури багата на різноманітні події та акції. У 
березні-квітні 2015 р. постійна експозиція музею слугувала за локацію, 
де було презентовано роботу сучасного вітчизняного митця О. Міловзо-
рова (нар. 1938) з музейної колекції у межах проекту «Авто/Портрет». 
Організатори проекту запропонували в будь-який спосіб відобразити стан 
суспільства, сучасне світосприйняття. Отже, виставка на теренах музею 
частково перетворилася на окремий кураторський проект з особистою на-
звою – «Перемогти в собі кентавра». Для  візуалізації заданої теми серед 
численних експонатів колекції було обрано роботу, яка, на наш погляд, 
толерує з гуманістичним світосприйняттям та спонукає глядача на сер-
йозні роздуми щодо одвічної проблеми існування культури, особистого 
вибору, ідентифікації, взагалі, долі різних цивілізацій. Неоднозначна та 
динамічна сучасна історія випробовує людство, а відтак окреслює пробле-
ми, вирішення яких часто знаходиться в площині морально-етичних та 
цивілізаційних норм. Експозиційне вирішення дозволяє розглядати ви-
ставку як таку, що цілком відповідає формату довгострокових музейних 
проектів «Сучасне мистецтво в традиційному музеї» та «Виставка однієї 
картини». Адже актуальну за пластичною будовою роботу було розміщено 
в розділі мистецтва кінця 19–початку 20 ст. Проте, характерною ознакою 
тогочасного живопису була так звана емансипація, стрімке оновлення за-
собів художньої виразності, що й робить місце розташування виставки 
експозиційно доцільним. До того ж провокує глядача на знайомство та 
порівняння різних художніх світоглядів, між якими пролягло сторіччя. 

Експонований живописний твір – один з численної «Кентавріади» 
майстра; він варіює улюблену тему в кераміці, живопису та графіці, по-
чинаючи з 1970-х рр.

«Перемогти в собі кентавра» – частина масштабного проекту «Авто/
Портрет», що був ініційований Інститутом проблем сучасного мистецтва 
Національної академії мистецтв України. О. Міловзоров – художник-
мислитель, який звертається до різноманітних цивілізаційних платформ, 
зокрема до часів античності – еллінського світогляду, до першовитоків 
сучасної європейської культури. В своєму творі «Динамо I» (2002, полот-
но, олія, 110х100) митець у належній іронічній манері візуалізує одвічну 
проблему людства, що її вперше в європейській історії сформулювали в 
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Стародавній Греції. Усі різноманітні області Еллади об’єдналися, аби дійти 
цілісного, гармонійно організованого розуміння світу. Запорукою вста-
новлення законів мудрості й краси постала ідея культури, духовного зу-
силля, боротьби з хаосом, звірячою хтонічною силою, персоніфікацією 
якої слугували міфологічні створіння – кентаври. Своєрідний автопортрет 
сучасності залежить від кожного з нас. Адже кожна особистість гідна циві-
лізаційного вибору – чи бороти свого кентавра? А мистецтво, за влучним 
зауваженням Ю. Лотмана, це особлива форма світогляду, моральна сила 
якого, на відміну від життя, завжди  залишає нам вибір. 

—®—

5. Ольга Буднікова, мистецтвознавець, доцент кафедри суспільних наук 
КНУТК і ТБ ім. І.К. Карпенка-Карого. Інститут екранних мистецтв 
Методика викладання образотворчого  
мистецтва студентам інституту екранних  
мистецтв КНУТК і ТБ   ім. І.К. Карпенка-Карого
Ключові слова: відеофільми, практичні роботи, курс «Образотворче 
та екранне мистецтво», оживлення картин.

Образотворче мистецтво викладається студентам:
• кіно-, теле-режисерам
• кіно-, теле-операторам
• телеведучим
• кінознавцям
Враховуючи напрям інституту, при читанні лекцій використовуються 

відеофільми BBC із серії «Сила мистецтва» (Караваджо, Рембрандт, Ван-
Гог, Пікассо), фільми із серії «Palette», в яких аналізуються композиція, 
колір, світлотінь в окремих картинах майстрів (Ян Вермеєр Дельфтський, 
Ж. де Латур, Ж. Сьора, Ф. Гойя) та фільми українських режисерів, створе-
ні на державних та приватних студіях («Малевич», «Українська художня 
школа», «Єрмілов»).

Для перевірки якості засвоювання матеріалу студенти виконують 
практичні роботи:

• телеведучі — відео-енциклопедію мистецтв, в якій доносять до гляда-
ча в скороченій формі інформацію про художника;

• кіно- теле-оператори — фоторозкадровки картин, зйомки відомих ар-
хітектурних об’єктів;

• кінорежисери — оживлення картин.
Спеціально для кінооператорів, з метою поглиблення знань в галу-

зі образотворчого мистецтва, був розроблений та викладається курс 
«Образотворче та екранне мистецтво». Акцент робиться на художньо-
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зображувальному вирішенні фільму. Перегляд найбільш цікавих з 
точки зору художньої виразності фільмів: Д. Джармен «Караваджо»,  
П. Цебер «Дівчина з перлиною», М. Девіс «Модільяні», «Антологія сюр-
реалізму», тощо.

Були представлені фрагменти відео-енциклопедії мистецтв, зроблені 
телеведучими: Миколаєнко «О. Мурашко», завдання з архітектури: Ре-
бенчук «Миколаївський костел» та оживлення картин: Ведєнєєв «Єва», 
Шкрабак «Лист», Коваленко «Профондюс».

—®—

6. Дмитро Величко, викладач кафедри образотворчого мистецтва,  
аспірант ПНПУ ім. К.Д. Ушинського (наук. керів. О.А. Тарасенко)
Михайло Жук. Інформативна роль декоративної 
організації простору у створенні портретних  
образів діячів української культури 
Ключові слова: М. Жук, модерн, портрет, простір, орнамент, образ.

У перші десятиліття 20 ст. М. Жук створив низку виразних портретних 
образів своїх сучасників – знакових постатей, які формували і визна-

чали своєрідність українського культурного простору у складний пері-
од революцій, війн, змін соціального устрою. У живописних і графічних 
творах (зокрема, серії офортів 1932 р.) митець зобразив діячів культури і 
мистецтв: М. Біляшівського, Д. Загула, В. Пальмова, Г. Нарбута, О. Нова-
ківського, П. Мартиновича, М. Пимоненка та ін.

Велике значення у втіленні виразного художнього образу має декора-
тивна організація простору навколо персонажу. Стилізоване, приведене 
до знакової форми орнаменту просторове тло несе «закодовану» (алего-
ричну або символічну) інформацію про людину. Дослідник національної 
культурної спадщини М. Жук добре знав і використовував особливості 
орнаменту, як роду композиції, де будь-яке зображення підпорядкову-
ється певній усталеній ритмічній конструкції. Художній зміст орнамен-
ту – взаємодія з навколишнім середовищем, семантичний і пластичний 
зв’язок, що народжує гармонію.

Драматургію образів художник створював, поєднуючи психологічну 
виразність обличчя і знайдену «формулу» природного або інтер’єрного 
середовища. Наприклад, змістовне наповнення образу археолога, етно-
графа, музейного діяча Біляшівського, який зробив величезний внесок 
у справу збереження національної культурної пам’яті, надає орнамент 
вишитого рушника зі знаком Світового Дерева – Світовою Віссю – непо-
рушною основою світобудови. Пимоненка і Мартиновича, як співців укра-
їнського народу, зображено на орнаменталізованому пейзажному тлі з 
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мальвами за плетеним парканчиком, деревами, що вертикалями стволів 
з’єднують землю і небо; художника-футуриста Пальмова оточує алего-
ричний пейзаж з Деревом Життя, стилізований під східні орнаментальні 
мотиви; Нарбут своєю постаттю-скелею буквально поєднує міцний урба-
ністичний і вразливий природний світи. Українського поета і перекладача 
Д. Загула як прибічника метафізичних і символістських ідей визначають 
багатозначні символи жінки, циркуля, троянди, трикутника.

Побудовані за ренесансним принципом співвідношення маси простору 
портрети М. Жук наділив індивідуальними характеристиками. Динамізм 
сприйняття образів досягається поєднанням портрета і чіткої геометрич-
ної структури тла (силових ліній композиції), на якому «виткано» геоме-
тричні і природні мотиви. 

—®—

7. Єлизавета Герман, мистецтвознавець, аспірант кафедри  
ТІМ НАОМА (наук. керів. М.В. Русяєва)  
Історія українського кураторства в контексті  
міжнародного досвіду
Ключові слова: куратор, українське кураторство, міжнародний досвід.

Одним із ключових аспектів історії світового мистецтва другої  поло-
вини 20 ст. є поява надважливої для сучасного художнього процесу 

постаті – куратора. Цей новий тип професіонала, що працює пліч-о-пліч 
з художником, значною мірою обумовив подальший вектор розвитку 
мистецтва та пов’язаної з ним інфраструктури. Як окремий фах кура-
торство виникло в 1960-х рр. у Західній Європі та США, коли свої перші 
проекти представили Х. Зеєман, С. Зігелауб, Л. Ліппард та К. МакШайн. 
Остаточна його професіоналізація припала на 1990-ті рр. разом із засну-
ванням ряду спеціалізованих освітніх програм та публікацією перших 
наукових досліджень.

В Україні завдання та зони компетенції куратора досі розуміються 
по-різному навіть активними практиками, плутаються з діяльністю арт-
менеджера, галериста, дилера, мецената. Це призводить до нівелювання 
чітких професійних кордонів, хибного розуміння фаху та спекулятивного 
використання поняття.

Суттєвим аспектом історії українського кураторства на початковому 
періоді його становлення є частково «імпортований» характер, адже се-
ред перших професійних кураторів було чимало іноземців. В контексті з 
їхнім міжнародним досвідом працювали місцеві мистецтвознавці та ху-
дожники, які також виступали авторами важливих проектів на поч. 1990-х 
рр. Робота перших кураторів проходила в умовах відсутності розвиненої 
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інституціональної інфраструктури сучасного мистецтва, арт-ринку, під-
тримки з боку державних або приватних установ та суспільного запиту, що 
дозволяє, з-поміж іншого, говорити про перші кураторські експерименти 
як про дійсно авторські, цілком незаангажовані інтелектуальні висловлю-
вання їх авторів.

Історія кураторства в Україні досі не була комплексно вивченою, а вітчиз-
няне мистецтвознавство не визнавало автономної й виняткової ролі кура-
тора. Наукове осмислення значення цієї постаті, знайдення паралелей між 
українським та міжнародним досвідом, аналіз локальної специфіки роз-
витку фаху значно розширять уявлення про історію сучасного мистецтва 
України в цілому, дозволять переосмислити його найбільш показові тен-
денції та глибше зрозуміти окремі аспекти нинішньої спрямованості.

—®—

8. Тамара Гончаренко, мистецтвознавець, старший науковий співробіт-
ник  Запорізького художнього музею. 
Благодійність художників як важливий чинник 
формування музейної колекції українського  
сучасного мистецтва
Ключові слова: українське сучасне мистецтво, колекція, благодійність.

Запорізький художній музей, заснований 1971 р. в умовах відсутності 
базової колекції, завдяки ентузіазму фахівців зібрав репрезентативну 

колекцію образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва обсягом 
близько 16500 одиниць. Впливовий культурно-просвітницький заклад 
здобув престижні відзнаки «Діловий імідж України. Економічний та ін-
телектуальний потенціал держави» (2005) і «Мистецький Олімп Украї-
ни» (2006).

Брак державного фінансування на зламі 20–21 століть спричинив 
великі прогалини в комплектуванні музейних фондів, зокрема, колекції 
українського сучасного мистецтва. Нове джерело надходжень з’явилося з 
нагоди 35-ліття музею. Щедрі подарунки від знаних художників, привезе-
ні мною зі Львова, Ужгорода, Києва, надихнули на благодійну довгостро-
кову акцію, до якої долучилися митці з нашого міста й Черкас, Миколає-
ва, Одеси, Дніпропетровська, Донецька, Харкова, Тернополя, Чернівців, 
Івано-Франківська, Полтави.

Високий статус музею, привабливий імідж індустріального Запоріж-
жя, овіяного козацькою славою, а найперше – благословення на добру 
справу в храмі-санктуарії Бога Отця Милосердного, що поблизу музею, 
уможливили успішну реалізацію масштабної акції. Палка супровідна мо-
литва вершила неможливе. В. Перевальський напівжартома зауважив: 
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«Художники відчувають себе грішниками, якщо не подарують свої твори 
запорізькому музею».

Благодійний мистецький рух набув особливого піднесення в столи-
ці. Київський державний художній інститут як альма-матер породжував 
«чуття єдиної родини» у митців кількох поколінь – від студентів і педаго-
гів НАОМА  до 95-річної художниці Є. Болдиревої, котрі повірили щирому 
прагненню музейника збагатити храм мистецтв, зміцнити живий ланцюг 
«художник-глядач», популяризувати сучасне мистецтво України на тере-
нах Запоріжжя.

І. Марчук, І. та О. Дубовики, А. та Г. Криволапи, В. та О. Рижих, О. Ройт-
бурд, наш земляк П. Лебединець, зачинатель благодійного руху в Києві, інші 
художники різних мистецьких уподобань підхопили ідею – створити в Запо-
різькому художньому музеї найкращу в Україні експозицію сучасного мисте-
цтва. Майже кожен дарувальник охоче передавав естафету однодумцям.

Численні мистецькі родини, з-поміж них Якутовичі, Гуменю-
ки, Тертичні, Задорожні, Сільваші-Присяжнюк, Малишки-Денисова, 
Будникови-Ралко, Перевальські, Гуріни, Спорникови, Синькевичі, Левичі, 
Григор’єви, Захарчуки, Болдиреви, Толкачови, Ісупови, Одайники, Дво-
єглазови, Луцкевич-Городнічева, Тістол-Скугарєва, Маценко-Корольова, 
Аполлонов-Придувалова, Недошовенки, Бєльські, Семикіна-Бароянц, 
Полтавець-Гуйда, Тартаковський-Паламарчук, Ольхов-Красна, Ясенєв-
Соловйова, Бельський-Бурліна, Безніски, Андрущенки, Міньки, Демцю та 
інші, передали безцінну спадщину в дар музею.

Відбір творів у художніх майстернях дозволив простежити творчу 
еволюцію авторів, музеєфікувати знакові твори, зібрати потужний пласт 
вітчизняного сучасного мистецтва, виявляючи основні тенденції його 
розвитку. Наразі постає проблема ґрунтовного дослідження й активної 
популяризації надбання.

—®—

9. Олег Грищенко, старший викладач кафедри графічних мистецтв  
НАОМА, здобувач кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. О.А. Лагутенко)
Книга-об’єкт у навчальному процесі майстерні  
художнього оформлення книги та ілюстрації НАОМА
Ключові слова: книга-об’єкт, «pop up» проекти, ігровий мистецький 
об’єкт.

Книга-об’єкт є складовою поняття «Книга художника» і межує з понят-
тями інсталяції, скульптурної пластики в широкому розумінні, але в 

той же час залишаючись у книжковій традиції. Книга в цих випадках на-
буває специфічного значення – цілісного художнього об’єкту, де автор пе-
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ретворює вербальний текст на візуальний за допомогою розробки оригі-
нальної книжкової конструкції, стилістичних характеристик зображення 
та техніки виконання.

У навчальній програмі майстерні Художнього оформлення книги та 
ілюстрації завдання з предмету «Композиція» з використанням методи-
ки створення «Книги художника», включаючи ознайомлення з поняттям 
«Книга-об’єкт», виконуються на 4 і 5 курсах.

У 1990–2000-х рр. збільшилось зацікавлення студентами проекту-
ванням книжкових макетів, так званих «pop up». Найчастіше такі пропо-
зиції стосувались оформлення поетичних текстів та дитячих книг, коли 
студенти прагнули розкрити зміст та ідею тексту не лише за допомогою 
ілюстрування, а й експериментами з конструкцією макета, висічками та 
рухомими деталями.

Багато студентів створюють свої проекти, відмовляючись від форми 
класичних кодексів. Проект Ден Тянь Ї. «Китайська любовна лірика» у 
розкладеному вигляді має концентричну форму, що нагадує квітку лото-
са. Автором передбачена можливість проміжного складання, коли можна 
відкривати клапани вибірково для читання лише одного вірша. У повніс-
тю зібраному вигляді – це рівнобедрений трикутник, який вміщується у 
компактний футляр.

Ю. Коломоєць в роботі на вірші М. Вінграновського «Неквапи» (2014) 
виходить за межі не лише традиційного книжкового блоку, а й функції 
книги. Студентка проектує книгу-гру для дітей – це поєднання в одному 
мистецькому об’єкті книги та настільної гри. Класичні ілюстрації із зо-
браженням персонажів віршика перетворюються на дійових осіб ігрового 
поля, яке розгортається замість звичних сторінок.

У другому семестрі 5 курсу студентам пропонується додаткове завдан-
ня до дипломного ескізування – Книга-об’єкт. Це завдання викладають 
асистенти-стажисти під керівництвом професора Г. Галинської.

Серед найцікавіших розробок слід зазначити роботу П. Дорошенко, де 
візуалізація вірша переходить у ігровий мистецький об’єкт для дітей: текст 
та ілюстрований ряд виконаний в техніці аплікації із текстилю. Об’єкт має 
стилізовану форму пагорбу, та може за допомогою металевого каркасу, з 
якого він зроблений, обертатись навколо власної осі створюючи ілюзію 
постійного руху, зміни пір доби, тощо.

2015 р. аситентом-стажистом П. Дорошенко було втілене завдання з 
книги-об’єкта на задану тему – українські загадки. Студенти користува-
лись більш традиційними графічними засобами. Основу склали папір, 
картон, колаж із сучасних матеріалів.

—®—
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10. Ольга Денисюк,  кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  
ТІМ НАОМА 
Діяльність українського мистецького гуртка  
«Спокій» у Варшаві (1920 – 1930-ті роки)
Ключові слова: мистецький гурток «Спокій», Академія мистецтв у 
Варшаві, виставкова діяльність, українська культурна місія.

Діяльність українського мистецького гуртка «Спокій» у Варшаві досі 
залишається маловідомою та малодослідженою в українському мис-

тецтвознавстві. Нечисленні згадки про гурток зустрічаються здебільшого 
в контексті творчості відомих українських митців, які належали до нього. 
Саме цим обумовлюється необхідність комплексного вивчення зібраних 
відомостей про гурток, діяльність і творчість його членів.   

Створений восени 1927 р. при Українській студентській громаді, він 
об’єднував передову частину українських студентів та випускників Акаде-
мії мистецтв у Варшаві, переважно вихідців із Наддніпрянської України, 
Галичини та Волині. Серед найбільш відомих та активних членів гуртка – 
П. Андрусів, М. Букатевич, В. Васьківський, В. Гаврилюк, Д. Дунаєвський, 
О. Карпенко, О. Мариняк, П. Мегик, В. Побулавець, Н. Хасевич, П. Холод-
ний (молодший), О. Шатківський та ін.

Найбільш помітною і виразною формою творчої діяльності членів гурт-
ка «Спокій» стала їх виставкова діяльність. Виставки популяризували укра-
їнське мистецтво і, певним чином, виконували українську культурну місію. 
За період діяльності у 1927–1939 рр. організовано понад 10 виставок.

Внесок гуртківців у розвиток українського мистецтва того часу безза-
перечний, адже в складних умовах існування вони популяризували укра-
їнське мистецтво, були тим осередком, навколо якого гуртувалися молоді 
українські митці на чужині. Активна творча діяльність, мистецькі праг-
нення гуртківців, підтримані українською інтелігенцією, засвідчують, що 
«Спокій» вписав свою сторінку в історію мистецтва України.

—®—

11. Юлія Захарчук, мистецтвознавець, старший науковий співробітник НХМУ
Галерея «Синій вечір» на Лівому березі: досвід, 
здобутки, аналіз тенденцій 
Ключові слова: галерея «Синій вечір», художник Олекса Захарчук, су-
часна класика, проекти, майстер-класи.

«Синій вечір» – це галерея сучасної класики й центр культурного 
розвитку у спальному районі на лівому березі Дніпра, створена у 

лютому 2014 р. Галерея наслідує  назву та експонує програмну картину 
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заслуженого художника України Олекси Захарчука (1929–2013), над якою 
він працював  майже 40 років – «Синій вечір».

Одним з основних завдань галереї є ознайомлення з творами  видат-
них майстрів, що складають гордість Київської школи живопису, графіки 
та скульптури.  

Коли ми говоримо про сучасну класику, маються на увазі художники 
передусім старшого покоління, які у своїй творчості спиралися на глибо-
кі вітчизняні традиції академічної освіти, знайшли свій особистий шлях 
та стиль та посіли значне місце в історії українського мистецтва. Водно-
час ці майстри, сповідуючи чіткі професійні принципи, залучали до сво-
го арсеналу модерні засоби виразності. Цим вони є також суголосними 
нашому часу.

За півтора року свого існування галерея створила та експонувала шість 
значних проектів: «Відлуння часів: пастелі О. Захарчука 1950–60-х років», 
«Сни про Україну», «Київська колекція» (23 учасники), «Метаморфози 
творчості», «Райське яблуко», «Дорожні знаки» – українсько-норвезький 
проект; в ній відбулися презентація «Книги схем» В. Ламаха та три музич-
ні концерти.

В ній регулярно проводяться майстер-класи з живопису й декупажу. 
Двері галереї  завжди відчинені назустріч благодійним проектам, напри-
клад для людей з особливими потребами. Відбулися й два цикли лекцій 
для дітей з історії мистецтва та релігії.

Куратор галереї приймає відвідувачів безкоштовно, як окремих, так і 
групами; займається популяризацією професійного мистецтва не тільки 
його експонуючи, а й розповідаючи про нього.

Галерея «Синій вечір» має цікаві плани на майбутнє та намагається 
зберігати свою чисту ауру й дотримуватись задекларованих принципів, 
що  є особливо важливим у часи тотального дилетантизму.

—®—

12. Тетяна Кочубінська,  магістр мистецтвознавства,  
куратор Пінчук-арт Центру 
Прояви візантизму у творі В.П. Ламаха «Життя» 
для Палацу культури хімічного комбінату,  
м. Дніпродзержинськ 
Ключові слова: радянське монументальне мистецтво, традиція,  
Візантія. 

Валерій Павлович Ламах (1925–1978) – відомий український радянський 
художник, який працював у галузях політичного плаката і монумен-

тального мистецтва. Він також викладав, писав філософсько-поетичний 
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трактат «Книги схем», експериментував з абстрактним мистецтвом, через 
яке він ніби автоматично був «зарахований» до рядів українських нон-
конформістів. Кожна грань його творчої діяльності може бути предметом 
окремого дослідження і потребує ретельного мистецтвознавчого аналізу, 
зокрема, твори монументального мистецтва. 

У розписі «Життя» (1969–1971, темпера), створеному в співпраці з  
Е. Котковим для Палацу культури хімічного комбінату м. Дніпродзержин-
ська, відчутне захоплення Ламахом візантійським мистецтвом. Впливи ві-
зантійської традиції вбачаються у композиційному вирішенні (побудова 
композиції подібно до сувою, стилізовані зображення соняшників подібні 
до «іконних гірок»), використанні іконографічних типів (Богоматір з не-
мовлям, тип милування), а також у стилістиці (видовжені фігури, які роз-
міщені без врахування перспективи, оливковий колір обличчя, мигдале-
видний розріз очей). 

Розпис «Життя» відтворює земний рай на землі, що потопає у зелені 
та дарах природи. Зображені фігури, які вбрані в одяг сучасників Ламаха, 
уособлюють різні прояви життя, що були затребувані та культивувались 
у 1960-ті рр. А саме: радість життя полягає у труді, розвитку науки, мате-
ринстві, спогляданні, природі, дослідженні. Однак для вираження осно-
вної теми шістдесятництва – основний смисл життя в ідеї праці – Ламах 
звертається до візантійського мистецтва: ікон, мозаїк, манускриптів. 

Впровадження трансформованих зразків візантійської художньої тра-
диції у радянське монументальне мистецтво 1960–1970-х рр. свідчить про 
неперервність художньої традиції як такої всупереч складним історико-
політичним процесам. 

—®—

13. Наталія Кубриш, кандидат мистецтвознавства, доцент  ОДАБА
Міфи про загибель старого і народження нового 
світу в мистецтві першої половини 20 століття
Ключові слова: міфологізм, мистецтво авангарду, космологічні архе-
типи, примітивне мистецтво.

Перша половина 20 ст. була не тільки періодом великих соціаль-
них, науково-технічних та культурних революцій, а й часом но-

вого міфотворення. Міфологізм став найхарактернішою ознакою 
мистецького мислення, він проявив себе і як провідна художня озна-
ка світовідтворення. Мистецтво авангарду набуло, перш за все, есха-
тологічного забарвлення, оскільки згідно з архаїчними уявленнями, 
сприяти створенню нового світу можна лише руйнуючи світ старий. 
Його становлення пов’язувалося з образом потопу, апокаліпсису, 
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всесвітнього хаосу і революції (У. Боччоні «Повстале місто» (1910),  
В. Кандинський «Вершник Апокаліпсису» (1911), X. Ороско «Руйну-
вання старого світу» (1922)). 

У творчості митців відбувається активний пошук сюжетів, героїв, 
символів, нової мови вираження, з’являється бажання повернутися до 
першоджерел (примітивів, архаїчних, «варварських» форм творчості), 
щоб будівництво нової культури почати з «нічого». Естетика авангарду 
доходить у своїй моделі «нового світу» до «дитинства». Митці авангард-
ної культури намагаються кинути своє насіння майбутньої цивілізації, 
формувати свій проект нової світобудови, відроджуючи космологіч-
ні архетипи (У. Боччоні «Матерія» (1912), К. Піскорський «Планета»,  
К. Малевич «Чорний квадрат» (1915), П. Філонов «Формула весни» 
(1918), О. Архипенко «Вази-жінки» (1918), К. Юон «Нова планета» 
(1921), Д. Рівера «Людина повелитель Всесвіту» (1932), Ф. Кало «Ядро 
Створення» (1945). 

Художників приваблювала сила і безпосередність примітивного 
мистецтві, інтенсивна експресія життя, що була втілена в найпростіші 
мистецькі форми. Робився акцент на «простоту» – рису, в якій бачили 
самодостатню цінність, те, що прийшло до людства з давніх-давен і не 
підлягало спотворенню, зберігало магію життя. Це «повернення назад» 
передбачає відновлення первинного часу, який єдиний здатний забезпе-
чити тотальне оновлення Всесвіту, життя і суспільства. 

—®—

14. Катерина Кудрявцева, здобувач кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. О.К. Федорук) 
Тема, сюжет і предметний зміст як елементи  
композиції станкової картини
Ключові слова: станковий живопис, композиція, тема, сюжет.

Під композицією картини в основному розуміють її геометричні та 
пластичні особливості, що детермінують певний зміст. Можна ска-

зати, що здійснене М. Волковим визначення композиції картини як по-
будови сюжету на площині в межах рами, метою якого є втілення змісту, 
вже стало класичним. Проте, будь-який аналіз композиції твору живопису 
починається зі з’ясування його сюжету та предметного змісту. У зв’язку з 
цим вивчення ролі і відношення теми, сюжету і предметного змісту до ас-
пектів пластичної побудови є важливим завданням у процесі дослідження 
структури композиції картини та розбудови відповідної теорії.

Здійснений аналіз теоретичних праць з цього питання та вибраних 
станкових картин українського живопису кінця 19–початку 20 ст. дозво-
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ляє зробити висновок, що тему, сюжет і предметний зміст можна розгля-
дати як елементи композиції станкової картини.

—®—

15. Наталія Кукіль, магістр мистецтвознавства, здобувач кафедри  
ТІМ НАОМА (наук. керів. О.К. Федорук) 
Абстракції Григорія Синиці
Ключові слова: абстракція, геометричні форми, образ, колорит. 

Григорій Іванович Синиця був вшанований Державною премією України 
ім. Тараса Шевченка (1992) за «Відродження української колористичної 

школи монументального живопису і твори останніх років циклу «Україна, 
життя моє», важливою складовою яких були образні абстракції. 

Вони були створені в різних техніках (аплікація, живопис олією на 
полотні, темпера на папері, авторська техніка «флоромозаїка») в остан-
ні десятиліття творчого життя (1970–1990). Абстракції стали художнім 
втіленням його теорії колориту та результатом формотворчості, коли 
фігуративні образи в процесі монументалізації та узагальнення пере-
творюються на прості геометричні форми, а колорит набуває якостей 
емоційно-образної побудови композицій. Майстер оперує геометрични-
ми формами: колами, трикутниками, квадратами, спіралями, лініями – 
межі форм позначені дуже чітко, колір локальний, нема недомовленості 
або двозначності трактування. Г. Синиця вважав, що художник повинен 
втілювати не свій індивідуальний, заснований на інтуїції та несвідомому, 
духовний світ, а бути очима багатьох людей, втілювати світ людських душ. 
Тому його абстракції завжди програмні, багаті на асоціації, образні. Засо-
бами абстракції художник розкрив нові теми у своїй творчості: духовний 
світ сучасної людини («Радість» 1981, «Боротьба» 1977, « Доле моя» 1981); 
гострі питання цивілізації («20 століття» 1995, «У Всесвіт» 1987, «Лихоліт-
тя» 1987); філософські проблеми буття («Вічність» 1980, «Нема початку, 
нема краю» 1983). Він створив гімн вічній, як природа, творчій силі люди-
ни. В абстракціях набули подальшого розвитку засадничі принципи мо-
нументалізму Г. Синиці: архітектонічність композиційних побудов, вели-
кий масштаб та узагальненість форм центральних фігур, неглибокі фони, 
наповнені рухом, локальні кольори. Художник вважав, що майбутнє – за 
мистецтвом образної абстракції, і що сучасне мистецтво без абстрактного 
мислення неможливе.

—®—



Секція 2. Проблеми вивчення українського мистецтва від кінця 19 ст. до 
сьогодення. Методика викладання профільних дисциплін у вищих мистецьких 
закладах. Інструментарій мистецтвознавця

50  

16. Ольга Лагутенко,  доктор мистецтвознавства,  
професор кафедри ТІМ НАОМА
Non finitа: феномен творчого методу  
Анатолія Лимарева
Ключові слова: А. Лимарев, творчій метод, «живопис серця».

Творчість Анатолія Лимарева стала вже класикою української куль-
тури другої половини 20 ст., вона вписана до нових викладів історії 

українського мистецтва. Але й по сьогодні творча біографія та художній 
метод майстра залишаються Terra incognita. Непізнаність виявляється 
через те, що твори, персональні виставки є настільки рідкісними у екс-
позиційних просторах, що завжди залишається вимога нового досвіду 
спілкування. Крім того, непізнаність спровокована самими живописни-
ми та графічними роботами Лимарева, їх невичерпністю у емоційному, 
естетичному, смисловому наповненні.

А. Лимарев завжди вирішував на полотні завдання не менші, ніж 
пошук і виявлення істини. Звідси походила колосальна напруга, тре-
пет, навіть страх перед кожним накладанням живописного мазка на 
полотно. Кожен доторк пензля, кожен мазок сприймався як складова 
частка, як живописна клітинка цілісної світобудови. І щоразу худож-
ник опановував все ніби з чистого аркуша, без упереджень, без попе-
реднього досвіду, набуваючи саму здатність щось сказати тією мовою, 
яку йому надавала реальність, її внутрішня правда, її власне утаємни-
чене буття.

Все життя тривала постійна величезна творча робота. Художник го-
ворив: «Ми не можемо життя зупинити на рівні свого розвитку, воно 
розвивається, а ми ні – так неможна». Стосовно його творчої манери 
близьким є східне визначення «живопис серця». Майстер був букваль-
но поглинений творчістю – від  величезної кількості натурних етюдів, 
малюнків, до невпинного процесу роботи над картиною. 

Всі живописні роботи Лимарев вважав незакінченими: картина 
живе в майстерні, й через роки майстер раптом повертається до неї, 
дописує – і так до нескінченності. «Роботу треба збадьорити», – казав 
художник. Багато картин датовано останнім 1985 роком – підбиття під-
сумку чи перерваний процес? Кожна з них як програма, як віха на шля-
ху, як всеосяжний символ світовідчуття в конкретній точці долі.

—®—
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17. Катерина Липа, мистецтвознавець, старший науковий співробітник 
Музею історії міста Києва
Портрети Горислави Білецької в колекції  
живопису Музею історії міста Києва
Ключові слова: два портрети Горислави Білецької, Платон Білецький, 
атрибуція.

У фондах Музею історії міста Києва зберігається два портрети Горисла-
ви Білецької, написані її славетним чоловіком замолоду, на початку 

кар’єри. Виконані в один період роботи дивують різницею трактування 
тієї самої натури та живописних прийомів її зображення.

Перший портрет (полотно, олія, 104х92 см), датований 1950 р., на-
дійшов до музею у 1993 р. Вирішена локальною плямою із вишуканим 
силуетом постать Г. Білецької написана у напівоберті на тлі узагальне-
ного зимового пейзажу парку. Майже монохромне середовище, чорне 
пальто, муфта й капелюшок вибагливої форми та контрастний до них 
засніжений пейзаж підкреслюють ніжний колір обличчя та витончені 
риси молодої дружини П. Білецького.

Другий портрет розміром 79х57 см виконаний на фанері і не закін-
чений. Портрет молодої жінки написано на пленері у яскравому світлі 
на тлі зелені. Світла блуза та блакитна спідниця прописані у загальних 
рисах на тлі зображеної широкими мазками зелені. Обличчя прописане 
докладніше, акцентовано великі блакитні очі. Яскравий акцент – букет 
на колінах, намічений фактурними мазками червоного, рожевого та 
блідо-жовтого. Портрет не датований, на зворотному боці напис олів-
цем «Белецкий». Імовірно, написаний у другій половині 1940-х або на 
початку 1950-х. Можливо, надійшов до музею разом із згаданим вище 
датованим портретом.

Видається, що у портретах відбилися не так живописні пошуки моло-
дого художника, як його мистецькі смаки та зацікавлення. У першій ро-
боті помітне захоплення японським мистецтвом – і постава портретова-
ної, і силуетне трактування постаті, і стриманий колорит відсилають до 
японських ксилографій. Другий, незакінчений портрет за насиченістю 
кольорів, фактурою та самим підходом до сюжету є вельми типовим для 
української школи реалістичного живопису. В ньому за бажання можна 
знайти впливи О. Мурашка, і вчителя П. Білецького О. Шовкуненка.

—®—
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18. Сергій Луць, художник,  викладач циклової комісії «Декоративно-
прикладного мистецтва» Кам’янець-Подільского коледжу культури  
і мистецтва, аспірант кафедри ТІМ ЛНАМ (наук. керів.Р.Т. Шмагало)
Класичний ювелірний Дім «Лобортас» в контексті 
формування українського ювелірного арт-ринку 
на зламі 20–21 століть
Ключові слова: ювелірний дім «Лобортас», експериментальні пошуки, 
«романтичний авангард».

З огляду на історичний фактор розвитку вітчизняного та зарубіж-
ного ювелірства, зокрема поступу окремих творчих колективів та 

ювелірних компаній, які яскраво вирізняються в просторі українського 
та світового арт-ринку, відзначимо, що успішність та функціонування 
представників творчого ювелірного процесу визначається виразною 
комплексною художньо-образною та конструктивно-формотворчою 
системою, яка складається з комплексу виражальних засобів та відо-
бражає загальний образ того чи іншого ювелірного бренду (див.: Юве-
лір Експо Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.jewellerexpo.kiev.ua). Унікальність цього образу обумовлюється 
художньо-стилістичними манерами, принципами і методами робо-
ти, ідеологією та свідомо розробленою стратегією творчого розвитку, 
як ювелірної фірми загалом, так і окремих творчих особистостей, що 
утворюють цілісний конструктивний механізм. Як наслідок, цей меха-
нізм продукує твори ювелірного мистецтва високого фахового рівня. 
Саме таким творчим утворенням нині є колектив Класичного ювелір-
ного Дому «Лобортас». Нині це провідна українська ювелірна фірма, 
головними пріоритетами якої є ексклюзивне виконання ювелірних 
творів з використанням новаторських креативних конструктивних та 
формотворчих прийомів, коли процеси взаємодії художньо-образної 
та технологічно-технічних складових утворюють яскраві композиційні 
концепції з глибокою філософією. Експериментальні пошуки в ком-
позиційних та формотворчих процесах, де художній образ відіграє чи 
не головну роль в мистецтві «лобортасівців», в результаті сформували 
передумови виникнення власного стилю «Романтичний авангард», що 
обумовлено синтезом значимості відповідних теоретичних понять, які 
в даному разі є феноменальним поєднанням (див.: Класичний ювелір-
ний Дім «Лобортас» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.lobortas.com). 
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18. Олена Ляйтнер, бакалавр образотворчого мистецтва  
(монументальний живопис)
Універсальність майстерності художника
Ключові слова: вища художня школа, художні техніки,  
універсальність.

Розвиток науки, промисловості, новітніх технологій створює обставини, 
в яких художнику доводиться витрачати досить мало часу на різнома-

нітні технічні роботи, пов’язані з його діяльністю. Сьогодні він намагаєть-
ся цілковито зануритися виключно у художньо-творчу роботу, так зване 
«чисте мистецтво». Досить часто митець стикається з проблемою браку 
технічних знань та навичок, що спричиняє труднощі у виготовленні ху-
дожнього твору та унеможливлює подальший його розвиток. 

Тому вивчення синтезу ремісничих та естетико-художніх традицій по-
передніх світових практик сприяє всебічному розумінню універсальної 
моделі вищої художньої школи, котра була б вибрана для подальшого 
впровадження в практику вищих художніх закладів України та слугувала 
модернізації прикладної підготовки творчих професій, а також система-
тизувала би багатовікові напрацьовані галузеві знання. 

Сучасний художник досить часто замикає свої знання на чомусь одному, 
нехтуючи практичними ремісничими традиціями, хімічними особливостя-
ми матеріалу тощо. У давнину навчання кожного художника  полягало в 
тому, що він ґрунтовно вивчав не лише технічні прийоми найголовніших 
видів живопису (станкового, декоративного та книжкового), а й прийоми, 
необхідні для виконання різноманітних завдань, котрі мають хоч якесь від-
ношення до мистецтва. Адже кожен матеріал, який використовує художник, 
потребує особливої його підготовки, техніки обробки та прийомів роботи. 

Наприклад, італійський митець 14 ст. мав знання та навички прикра-
шати дерев’яні скрині та шкатулки, розмальовувати та позолочувати різ-
номанітні матерії до костюмів, знамена, намети, писати по залізу, склу та 
кераміці, тонувати папір та пергамент у різноманітні кольори, золотити 
різьблення та скульптуру, робити гіпсові відливання з художніх предме-
тів, живої моделі та багато чого іншого. 

Східноєвропейський художник, так само як і західний його колега, 
повинен був бути універсальним митцем, котрий володіє багатьма емпі-
ричними знаннями та навичками. Так, іконописці 17 ст. часто виконували 
замовлення на розпис різноманітних дерев’яних виробів: кіотів, столо-
вих дощок і дощок для шахівниць, книжкових шухлядок, шаф, погрібців, 
футлярів, луків, крісел, карет, поручнів, дверей, різьбленого дерева. Вони 
мали навички письма на різноманітних тканинах: знаменах, плафонах, 
похідних наметах. Досить багато розписів робили на пасхальних яйцях, 
на великих воскових свічках, пічних кахлях, фарбували вироби з кості і 
тощо.
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Досвід минулого підказує сучасності необхідність модернізації вищої 
художньої школи. Вона має базуватися на глибокому вивченні різнома-
нітних технік, котрі покликані розширити творчі можливості художника. 

—®—

19. Юлія Майстренко-Вакуленко,  кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри рисунку НАОМА
Конкурси рисунка як складова навчального  
процесу в НАОМА
Ключові слова: рисунок, конкурс академічного рисунка.

Протягом останніх десятиліть студенти НАОМА традиційно беруть 
участь у декількох конкурсах рисунка, зокрема:

• «Найкращий рисунок академічної постановки», який щорічно від-
бувався у рамках Всеукраїнської виставки «Освіта в Україні», а згодом у 
рамках культурологічного соціального проекту «КОД» у Києві, на сценах 
Київського Палацу дітей та юнацтва, Будинку архітектора, різних вистав-
кових центрів (2 академічні години); 

• «Академічний рисунок», який проводиться щодва роки у рамках 
Міжнародних Форумів «Дизайн-освіта» у Харківській державній академії 
дизайну і мистецтв в майстерні кафедри рисунка (15 академічних годин);

• Конкурс рисунка імені Костя Єлеви, започаткований кафедрою ри-
сунка НАОМА, на який подають рисунки, виконані поза межами програм-
них завдань; жанр, розмір та техніка виконання – вільні;

• «Фронтовий портрет»,  який разово відбувся у рамках воєнно-історичного 
фестивалю «Даєш Київ–2013», у польових умовах (4 академічні години).

Організовані різними установами та колективами, ці конкурси, незважа-
ючи на деякі відмінності у вимогах та умовах, переслідують, зрештою, спільну 
мету: зацікавити студентів рисунком як базовою навчальною дисципліною. 
Вихід із звичного середовища майстерні, спостереження за методом роботи 
студентів інших вищих художніх закладів, курсів, спеціалізацій надає можли-
вість молодим митцям не просто підвищити рівень виконання традиційних 
навчальних завдань, а й віднайти свіже, несподіване художнє вирішення.

Номінантами конкурсів ставали студенти, які, окрім анатомічно-
перспективної й конструктивної точності виконання, змогли втілити в 
рисунковому аркуші цілісну композиційну ідею через синтез предме-
ту, простору й часу. Участь у конкурсах рисунка сприяє усвідомленню 
студентом-художником глибоких філософських категорій рисунка як са-
мостійного виду образотворчого мистецтва. 

—®—
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20.  Ольга Мальцева, магістр мистецтвознавства,  
аспірант ТІМ НАОМА (наук. керів. М.В. Русяєва)
Особистий архів Платона Олександровича  
Білецького
Ключові слова: особистий архів, Платон Олександрович Білецький, 
українське мистецтво, Т.Г. Шевченко, Г.І. Нарбут, народна картина 
«Козак Мамай», Сімон Ушаков.

Дослідження історії становлення і розвитку вітчизняного мистецтвоз-
навства та проведення історико-біографічних розвідок є важливим 

напрямом сучасного наукового процесу в Україні. Однією з непересічних 
особистостей в історії українського мистецтвознавства був визначний 
вчений другої половини 20 ст. Платон Олександрович Білецький (1922–
1998). Цінним джерелом про наукову діяльність цього невтомного до-
слідника і талановитого педагога, чиї наукові інтереси за тематикою 
охоплювали як вітчизняне, так і зарубіжне мистецтво Заходу і Сходу, 
а за хронологією – від античності до кінця 20 ст., є особистий архів  
П.О. Білецького, яктий зберігається у його родині.

Архів нараховує значну кількість документів. Насамперед, це робочі 
матеріали до відомих монографій та наукових статей Платона Олексан-
дровича, які були опубліковані за його життя. Вони присвячені дослі-
дженню різних аспектів творчості Т.Г. Шевченка та Г.І. Нарбута; історії 
розвитку українського мистецтва; українського портретного живопису; 
українських народних картин «Козак Мамай»; західноєвропейського і 
російського мистецтва; мистецтва Китаю та Японії. Ще одна значна ка-
тегорія документів в архіві пов’язана з його науковою та педагогічною 
діяльністю. Серед них зазначимо: рецензії П.О. Білецького, рецензії на 
праці П.О. Білецького, листування з науковими організаціями, довідки, 
стенограми різноманітних засідань, лекційні матеріали, газетні публі-
кації тощо. До третьої категорії належать матеріали неопублікованих 
праць. Зокрема, на сьогодні було знайдено: кілька робочих екземплярів 
книги, присвяченої творчості Сімона Ушакова; сценарій телевізійного 
фільму на матеріалі українського фольклору «Козак-запорожець»; опо-
відання «Договор с чертом» та «Дивовижні пригоди двох монгольських 
витязів».

Зараз архівні матеріали упорядковуються та систематизуються, і вже 
згодом, за бажанням дочки Платона Олександровича – Олени Платонів-
ни Білецької, будуть передані до архіву НАОМА. 
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21. Екатерина Мамаева, искусствовед, старший  научный сотрудник  
отдела  искусства 20–21 вв. НХМУ
Биография художника. К вопросу об оформлении 
жанра в украинском искусствоведении  
(на примере статей Е. Кузьмина)
Ключевые слова: биография художника, жанр, Е. Кузьмин.

В докладе, выполненном автором в рамках фундаментального ис-
следования на тему «Текстуальная личность искусствоведа в рус-

ле гуманитарной мысли конца 19 – первой трети 20 века (на примере 
Е.М. Кузьмина)», представлен беглый обзор литературы биографи-
ческого характера. Предпринята попытка ее дифференциации: соб-
ственно биографии, прежде всего являющиеся источником фактоло-
гической информации (отдельное внимание уделено вопросу способов 
верификации этой информации); биографии литературные, тоесть 
художественно переосмысленные; научная литература, посвященная 
становлению биографии как жанра: его истории, законам, принци-
пам построения нарратива. Попытка постановки этой проблемы, ак-
туальной для современного отечественного искусствознания, в част-
ности, понимания «биографии художника» как литературного жанра 
и связанных с этим пониманием вопросов, – содержится в представ-
ленном докладе. Косвенно затронут вопрос типологии биографии и 
пересечения этого жанра с другими, которые могут быть как составной 
частью биографии, так и выступать в качестве самостоятельных жан-
ров: некролог, биографический очерк, литературный портрет, авто-
биография, мемуары, воспоминания, эпистолярий, роман-биография, 
биография научная, аналитическая, беллетризованная, творческая и 
жизненная, житие. Частично перечисленные вопросы рассмотрены на 
примере текстов Е.М. Кузьмина об украинских художниках круга школы  
Н. Мурашко: А. Мурашко, С. Яремиче, Н. Ге, С. Костенко, Г. Нарбуте,  
Е. Михайлове, А. Петрицком, Г. Лукомском. Кроме распространенных в 
искусствоведческих исследованиях методов – индуктивного, историко-
биографического, метода сравнительного анализа, метода аналогии, в 
данном исследовании применен метод ФАТ. Источниковая база иссле-
дования включает труды представителей «формальной школы» рус-
ского литературоведения Б. Эйхенбаума и В. Шкловского (с которой в 
свое время соприкасался А.И. Белецкий), а также В. Винокура, М. Бах-
тина, С. Аверинцева, Ю. Лотмана, Р. Барта, П. Белецкого, Л. Савицкой, 
С. Мамаева.
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22. Андрій Марковський, кандидат архітектури, науковий співробітник 
проблемної науково-дослідної лабораторії НАОМА
Традиційні мотиви в європейській архітектурі  
кінця 19 – першої третини 20 століття
Ключові слова: стиль Модерн, «Північний модерн», архітектурний 
декор, український модерн, національні мотиви.

Вітчизняна історіографія має усталену традицію поділу європейсько-
го історичного ареалу новітньої доби за західно- та східноєвропей-

ський субареали. Даний конструкт може бути підданий критиці, однак 
в межах нашої теми він точно відображає розподіл основоположних 
умов, в яких опинилися архітектура і мистецтво Європи на межі сто-
літь. Якщо західноєвропейські країни прийшли до становлення стилю 
модерн (Ар-нуво) маючи довгу усталену традицію незалежного націо-
нального розвитку, то такі країни як Польща, Чехія, Балтійські країни, 
Фінляндія (яку в рамках даних тез теж можна віднести до другого аре-
алу) та Україна лише перебували на шляху здобуття власної незалеж-
ності, будучи розділеними між великими імперіями.

Розглядаючи архітектурні варіації декору та загальне стильове ви-
рішення споруд, що були зведені в країнах Балтії та Фінляндії в пер-
шій третині 20 ст. в стилі національного романтизму (також відомого 
в російському та вітчизняному архітектурознавстві під назвою «Пів-
нічний модерн»), ми можемо відмітити широке застосування тради-
ційного орнаменту, переосмисленого на основі дослідження дерев’яної 
архітектури, одягу та предметів побуту митцями та історіографами-
народниками. Зокрема, варто відзначити  споруди архітекторів  
К. Васашерна, Г. Гезелліуса, С. Ліндквіста, Г. Саарінена та ін. Подібні 
тенденції також прослідковуються у польській сецесії відповідної доби: 
зокрема це проекти Г. Ландау-Гутентегера, Ф. Мончиньска та ін.

Український модерн в архітектурі відзначений проектами В. Кри-
чевського та Д. Дяченка, що широко використовували у своїй творчості 
багату палітру традиційних форм та народного декору.

Саме тому в країнах Східної Європи локальні та національні мотиви 
в мистецтві та, зокрема, архітектурі, проявилися в означений час на-
багато глибше, виступаючи потужним засобом національної самоіден-
тифікації.

—®—



Секція 2. Проблеми вивчення українського мистецтва від кінця 19 ст. до 
сьогодення. Методика викладання профільних дисциплін у вищих мистецьких 
закладах. Інструментарій мистецтвознавця

58  

23. Ярема Мисько, магістр образотворчого мистецтва, здобувач ЛНАМ 
(наук. керів. Р.М. Яців)
Скульптурні портрети українських письменників  
у творчості Еммануїла Миська: образність  
та пластичні особливості 
Ключові слова: творчий метод Е. Миська, образно-пластичні експери-
менти, етнопсихологічні особливості, герменевтичні дослідження.

Збереження кращих традицій та їхнє органічне поєднання з імпресі-
оністичністю формотворення та образно-пластичними експеримен-

тами стали базовими для творчого методу Е. Миська. Послідовно роз-
криваючи психологічність образу, відображаючи світоглядні пріоритети 
портретованих, скульптор у своїх роботах відображав і етнопсихологічні 
особливості характерів українських письменників різних поколінь, їх-
ній взаємозв’язок з соціокультурним контекстом. Велику увагу митець 
також приділяв виявленню внутрішніх особливостей індивідуальності, 
превалятивних емоційних станів, наріжних характеристик темпера-
менту діячів культури, зокрема Р. Іваничука, Р. Братуня, Д. Павличка,  
Р. Лубківського, І. Калинця, Д. Максимович та інших.

Образне вирішення скульптурних портретів українських письмен-
ників слід також трактувати як своєрідну знакову систему, елементи, 
якої можливо повністю реконструювати тільки у процесі глибинних 
герменевтичних досліджень. Останні, зокрема передбачають звернен-
ня до аналітичного опрацювання архівних джерел та документальних 
свідчень старожитньої доби. Саме тому для повноцінного дослідження 
об’єкта його варто розглядати у комплексі сприйняття довколишнього 
світу тогочасною людиною і, зокрема, яким чином це відображалось у 
елементах, що складають ціле.

Зокрема, виявлено, що один з вагомих напрямів діяльності Е. Миська 
– створення портретної скульптури, зразки якої належать до високомай-
стерних пам’яток українського мистецтва. Підкреслимо, що загалом у 
скульптурі Е. Миська важливим був монументалізм та лаконічність роз-
криття образу, подробиці характеру чи інші індивідуальні риси особис-
тості. Також у портретах українських письменників присутні також риси 
імпресіоністичності, виразної камерності, інколи навіть домінуючим є 
інтимний аспект образності.
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24. Петро Нестеренко, кандидат мистецтвознавства, завідувач проблем-
ної науково-дослідної лабораторії образотворчого мистецтва НАОМА 
Художні особливості книжкових обкладинок 
1950–60-х років (на прикладі колекції  
В.Є. Перевальского)
Ключові слова: книжкова обкладинка, музична культура, шрифт, 
орнамент.  

У листопаді 2015 р. в кабінеті графічних мистецтв Національної ака-
демії образотворчого мистецтва і архітектури відкрилася цікава ви-

ставка, яка привернула увагу шанувальників книжкової графіки. На ви-
ставці оригіналів зовнішнього шрифтово-орнаментального оформлення 
книжкових видань 1950–1960-х рр. київського видавництва «Мисте-
цтво» з колекції завідувача кафедри графічних мистецтв В. Переваль-
ського було представлено 45 оригіналів обкладинок. Це був час, коли об-
кладинка була часто єдиним графічним елементом в оформленні книги, 
тому художники найчастіше обмежувалися завданням її зовнішнього 
оформлення. Представлені на виставці обкладинки були присвячені пе-
реважно музичній культурі України й готувалися до друку в Державному 
видавництві образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, яке 
у 1966 р. було розформоване, і з нього виокремилося видавництва «Му-
зична Україна» і «Мистецтво».

Щоб краще розрізняти особливості композиції зовнішнього оформ-
лення книги – обкладинки, оправи, суперобкладинки, з’явилася класи-
фікація обкладинок (оправ) за принципом превалювання того чи іншого 
зображального елемента. Виділено п’ять типів зовнішнього оформлен-
ня книги: шрифтовий, орнаментально-декоративний, предметно-
тематичний, ідейно-символічний, сюжетно-тематичний. Вони демон-
струють різноманіття композиційних можливостей художників, коли 
багато обкладинок компонуються за допомогою стандартних, уже ви-
пробуваних прийомів. 

Важливим елементом розглянутих обкладинок є гармонійне поєд-
нання авторських шрифтових написів з художніми елементами у вигля-
ді різноманітних декоративних квіткових композицій чи орнаментів з 
квітів та килимів. Особливо цікавими є пейзажні мотиви та кольорові 
сполучення. Представлені в експозиції виставки твори демонструють 
художні особливості мистецтва книжкової обкладинки означеної доби.  
Вони є важливим джерелом для дослідження цієї ділянки національно-
го мистецтва.
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25. Андрій Нікітін, старший викладач кафедри рисунка НАОМА,  
здобувач кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. Н.Ю. Белічко)
Сторінки творчої біографії Володимира Нікітіна
Ключові слова: В. Нікітін, художник, рисунок, літографія, акварель, 
портрет, пейзаж, натюрморт.

Заслужений художник України Володимир Васильович Нікітін на-
лежав до покоління митців, творчість яких формувалася на початку 

70-х рр. 20 ст. Художник залишив чималу творчу спадщину, в якій осо-
бливе місце посідає акварельний живопис, віртуозні начерки й зама-
льовки з натури.

Народився В. Нікітін 18 травня 1947 р. у селі Бендзари Одеської об-
ласті. Свій шлях у мистецтво розпочав у Республіканській художній се-
редній школі ім. Т. Шевченка, а з 1967 р. – в Київському державному 
художньому інституті (майстерня станкової графіки професора І. Селі-
ванова). У 1973 р. В. Нікітін захистив дипломну роботу «Жінки Великої 
Вітчизняної», виконану в техніці літографії.

З 1980 р. – член Спілки художників України. У цей час створює гра-
фічні серії літографій «Ракетники», «По рідному місту», «Мирна земля», 
«Заповідник Казантип», цикл рисунків «Седнів взимку», «Будівництво»,  
«Місто на воді», пастельні та акварельні портрети. Роботам художника 
притаманна цілісність композиційної побудови, чіткість опрацювання і 
виразність. Понад 37 років В. Нікітін викладав у Національній академії 
образотворчого мистецтва і архітектури, був доцентом та професором 
кафедри рисунка.

У 2005 р. митець був запрошений до КНР на «майстер-клас» з рисун-
ка та живопису до Цінхуанського університету мистецтва. Неодноразово 
разом зі своїми колегами по академії презентував власну творчість у ви-
ставкових залах Шанхая та Пекіна.

У творчості В. Нікітіна вагоме місце займали пейзажні мотиви, кра-
євиди та історичні архітектурні пам’ятки різних країн світу, композиції-
алегорії, портрети та натюрморти. Для акварельних серій «Ню», «Квіти 
України», «Китайські мотиви» характерна особлива мелодійність зву-
чання, дзвінкість світлоносних фарб і висока майстерність.

Отже, проаналізовані особливості графічних та живописних робіт  
В. Нікітіна, виконаних у жанрі пейзажу, портрета, натюрморту окреслю-
ють основні етапи його творчості, особливості художньої манери майстра 
та надають можливість подальшого наукового дослідження творчості ху-
дожника.
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26. Анна Носенко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  
образотворчого мистецтва ПНПУ ім. К.Д. Ушинського
Живопис Сергія Лозовського: «Лазур небес  
і золото землі»
Ключові слова: одеська живописна школа, С. Лозовський, пленер, світ-
ло, повітря, колір. 

«Лазур небес і золото землі» – метафоричний образ «Написів на аква-
релях» художника і поета Срібного століття М. Волошина – тонко 

і влучно відображає характер творів сучасного одеського митця, майстра 
живописних вражень, поетичних спостережень і колористичних роздумів, 
художника-педагога С. Лозовського, який вже 30 років передає студентам 
традицію одеської школи живопису на художньо-графічному факультеті 
ПНПУ імені К.Д. Ушинського. «Мінливість в усталеному» і «незмінність у 
скороминущому» він шукає і знаходить у на перший погляд простих пей-
зажних мотивах. Слідом за французькими імпресіоністами, живописцями 
Товариства південноросійських художників, одеськими митцями другої 
половини 20 – початку 21 ст. Лозовський обрав для себе пленер основним 
методом роботи.

Творчість майстра можна визначити як «музично-поетичний реалізм». 
Його надихають мальовничі місця різних регіонів України: Крим, Карпати, 
Вилкове, рибальські поселення на узбережжі моря і лиманів. Особливе місце 
у його творчості займає багатогранний образ Одеси з її затишними вуличка-
ми і колоритними двориками з неповторним розміреним життям не тільки 
їх жителів, а й місцевої флори і фауни, і навіть «тихим життям речей». Багато 
двориків з часом стають «намоленими місцями» художника, який, зображу-
ючи їх з року в рік у різних станах, перетворюється на живописного літопис-
ця, що залишає образ старої Одеси для майбутніх поколінь.

Лозовський виробив свій унікальний метод поетапної багатосеансної 
роботи на пленері, в якому логічне освоєння світу поєднується зі здатніс-
тю тонко відчувати цінність кожної неповторної миті життя. Системний 
підхід автора включає пошук і створення вивіреної, продуманої компози-
ції, а потім (подібно до східного майстра) тривале терпляче спостережен-
ня світлових і колірних станів мотиву та емоційне втілення у кольорі.

Живопис Лозовського можна назвати «перламутровим». Постійне 
спостереження і робота з натури на пленері дозволяє простежити най-
тонші нюанси зміни предметного кольору в рухомому світло-повітряному 
середовищі холодно-сніжною зимою, соковитою весною, спекотним «роз-
плавленим» літом або «вогненною» осінню і передати це в живопису.
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27. Андрій Павлов, аспірант ХДАДМ (наук. керів. О.В. Соболєв)
Візуальні канони субкультури хіпстерів  
у перспективі графічного дизайну України
Ключові слова: графічний дизайн, хіпстер, молодіжні субкультури.

Субкультура хіпстерів перестала бути автентичною, як тільки набула 
широкої популярності, тоді ж мова зайшла про потенційну заміну 

субкультур. Протилежної думки дотримується критик З. Звиняцьківська, 
стверджуючи:  «хіпстери вічні».

У середовищі графічного дизайну хіпстерський тренд проявив ту саму 
тенденцію, що й субкультура в цілому. Ставши популярним, канон запо-
лонив інтернет-ресурси для демонстрування проектів та окремих об’єктів 
дизайну, такі як Behance, Dribble, Pinterest, Tumblr. Внаслідок масової по-
пулярності канон втратив автентичність і первісну ідею, що стала набо-
ром клішованих прийомів. Так само, як субкультура хіпстера врешті-решт 
стала лише таргетованою цільовою аудиторією для виробників певних 
товарів, хіпстерський дизайн перетворився на інструмент комунікації з 
чітко позначеною аудиторією через використання субкультурного коду 
та прийомів в роботі з різними виразними елементами. Завдяки широкій 
популярності канон швидко розвивався. Принципи, закладені в ранніх 
роботах субкультурного канону, еволюціонували під флет-системи, попу-
лярність яких досить широко спостерігається і досі. В Україні широко ви-
користовуються клішовані прийоми із зразків раннього хіпстерського ди-
зайну – експресивні шрифтові композиції і бейдж зі стандартизованими 
формами. Із причини малого використання флет-систем їх популярність 
можна очікувати в найближчому майбутньому.

Канон хіпстерського графічного дизайну в даний момент успішно ви-
користовується в якості спрямованої субкультурної комунікації в рекламі 
і брендингу. Хіпстерській дизайн, як течія в графічному дизайні, проде-
монстрував стрімкий злет і популярність, але також, як і сама субкультура, 
в той же час почав свій шлях до завершення парадигми.

—®—

28. Тетяна Павлова, кандидат мистецтвознавства, доцент ХДАДМ
Дослідження «Мистці українського авангарду  
в Харкові» (Х., 2015) в контексті мистецтвознавчої 
школи НАОМА
Ключові слова: мистецтвознавча школа НАОМА, спадкоємність теоре-
тичного дискурсу, монографія «Мистці українського авангарду в Харкові».
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Почуття вдячності за здобуті знання зазвичай приходить згодом. 
У другій половині 1970-х теорію та історію мистецтва викладали 

шановані нами Л. Міляєва, Л. Владич, Ю. Асєєв, Л. Сак, Г. Заварова,  
Д. Колесникова, О. Говдя, П. Говдя, Г. Юхимець, В. Клеваєв… Удачею 
було для нас повернення після хвороби до студентської аудиторії Пла-
тона Білецького. Як людина колосальної ерудиції, котра володіла ба-
гатьма мовами (з-поміж них арабською та китайською), з глибоким 
розумінням мистецького світу, він був для нас взірцем інтелігента-
науковця. Платон Олександрович тримав українське мистецтвознав-
ство на неймовірній висоті, даруючи українській культурі свої наукові 
дослідження, цікаві книжки, незабутні для всіх нас лекції. 

Київську мистецтвознавчу школу не можна уявити без Людмили 
Семенівни Міляєвої. Вітаючи її з 90-літтям, говоримо не лише про уні-
кальний науковий доробок мистецтвознавця, глибоке розуміння україн-
ського мистецтва, а й про вміння дати відчути його «на дотик», передати 
свої знання студентам. Вона завжди була наставником у практичному 
мистецтвознавстві, показуючи способи і прийоми засвоєння аналітики, 
навчаючи, як братися за справу, як починати, продовжувати і завершу-
вати текст.

У своїх дослідженнях ми в усьому покладаємося на улюблених, без-
межно шанованих учителів. Певні завдання, які отримали ще під час 
навчання, вирішуємо дотепер, послуговуючись усіма методологічними 
надбаннями мистецтвознавчої школи НАОМА як найважливішим тео-
ретичним доробком, що нам його належить як слід осягнути. Тож і в моїх 
книжках і статтях завжди можна знайти і звичайні посилання на праці 
вчителів (передусім це монографії П. Білецького: «Український портрет 
17–18 ст.», «Г.І. Нарбут»), прямі і непрямі звертання до їхніх лекцій, навіть 
бесід, що ніколи не були зафіксовані в друкованому вигляді. Породжена 
мистецтвознавчим дискурсом НАОМА монографія «Мистці українсько-
го авангарду в Харкові» є таким осмисленням авангардної спадщини 
Харкова, в центрі якого – мистецькі твори та маніфестації, подані у то-
гочасному художньому контексті, зокрема дискусійних процесів, усього 
розмаїття культурних зв’язків художнього життя. Адже вибудовуючи 
картину авангардного руху в мистецтві Харкова, я «чула» улюблений го-
лос: «Якою була розстановка художніх сил доби?» Усі учні Г. Заварової 
знають, що за цією ключовою фразою йшов аранжирований багатством 
конотацій блискучий аналіз мистецьких явищ у їх взаємозв’язках і су-
купній єдності.

—®—
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29. Соломія Панькевич,  студентка 2 курсу кафедри ТІМ ЛНАМ
Сучасне українське мистецтво на світовому  
арт-ринку. Мистецькі генерації України
Ключові слова: актуальне мистецтво, арт-ринок, contemporary art, 
митецькі об’єднання, галереї, мистецькі проекти.

Сучасне мистецтво, а особливо його вихід на світовий арт-ринок, є ак-
туальною проблемою сьогодення. Крізь грані художньої форми про-

ступають головні якості епохи як цілого. Саме українське мистецтво віді-
грає помітну роль у збереженні національної самобутності, формуванні 
духовних та естетичних цінностей суспільства. Прорив України на світо-
вий арт-ринок, відбувається завдяки молодим митцям, які спостерігають 
за розвитком і тенденціями мистецтва у світі, хоч досить повільно, але й 
успішно. Спроба інтерпретувати форми сучасного українського мистецтва 
сьогодні породжує безперечно суперечливі судження через саме поняття 
«сучасне українське мистецтво», яке передбачає в собі поєднання різних 
стилів і напрямів та висвітлює актуальні питання суспільства, але не по-
яснює хронологічну субстанцію, адже далеко не всі твори мистецтва, що 
створюються у наш час, можна віднести до числа «сучасних», що теж не 
полегшує завдань дослідження.

Мистецькі генерації. Творчий тандем Gaieva/Panchyshyn (GAP) із 
успішними проектами «ЧеLOVEки» та «взаємоДІЯ». Напрацювання у 
напрямку contemporary art, дослідження спілкування, людські почуття й 
форми емпативних контактів як предмет конфлікту (з мистецької точки 
зору). «Ґуру абстракції». Т. Сільваші лідер школи українських абстрак-
ціоністів. Найбільшими виставками Сільваші були «Ніч. День. Сад» у 
Національному музеї українського мистецтва та виставка-перформенс 
«Крила» в «Я-Галереї» П. Гудімова. Українська абстракція живиться 
сильною школою традиційного мистецтва й неабиякими ідеями. «Вете-
ран Contemporary» О. Тістол. Роботи одного з найперших представників 
нової української мистецької хвилі водночас декоративні і лаконічні, в 
його картинах багато свіжих ідей і яскравих кольорів.

Міжнародний арт-ринок знову демонструє тенденцію до зростання об-
сягу продажів, появи нових персоналій, зростання якості робіт. Відкрит-
тя нових арт-галерей для реалізацій творчих надбань митців, співпраця 
із закордонними митецькими проектами. Меценатський рух в Україні. 
Сучасні українські митці насамперед отримали права на творчу свободу, 
внаслідок чого претендують на виключне право репрезентувати дух часу. 
Творчість в площині мистецької практики сьогодні має своє обличчя, бо 
живе. Так зване актуальне мистецтво (Contemporary Art) насправді дуже 
строкато-різноманітне, неоднорідне, позиціонує себе як ультрасучасне, 
експериментаторське. Отже, доки ми не простежимо творчий розвиток 
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нашого народу і не визнаємо основні мистецькі явища, визнання на світо-
вому арт-ринку отримають одиниці із представників цілого потоку укра-
їнських митців. 

—®—

30. Анна Паньків, мистецтвознавець, викладач кафедри музичного 
та образотворчого мистецтва Ізмаїльского державного гуманітарного 
університету 
Родові характеристики образотворчості
Ключові слова: роди образотворчого мистецтва, станкові форми,  
художній симбіоз.

Образотворчі  художні твори здавна прийнято поєднувати в три вели-
кі групи, які називаються видами (за нашою термінологією – рода-

ми) образотворчого мистецтва. Це групи станкових, монументальних та 
декоративно-прикладних мистецтв. Незважаючи на те, що все різнома-
ніття здобутку, створеного митцями, не вміщується в цю тріаду, вона й до-
нині зберігає свою значимість та авторитет в мистецтвознавстві.

Термін «станковий», (як і «монументальний» і «декоративно-
прикладний») можуть містити три значення: функції, якості та роду (виду) 
мистецтва. Функція та якість можуть проявляти себе і автономно стосов-
но родової (родинної) приналежності. Отже, станкові форми можуть бути 
монументальними, так само в монументальних формах можуть проявля-
тися концепції станковізму. 

Функцій, як і якостей, може бути декілька в одному творі мистецтва. 
Визначальними будуть показники з домінантним проявленням, які мо-
жуть вказати  як  на відповідність, так і на відмінність від головної якості 
до тотожної домінанти функції. Наприклад, якщо декоративно-прикладна 
функція зображення на декоративній вазі втілена в станковій якості пор-
третного відображення. Або коли картина представляє колажну структур-
ність декоративної функції. Таких прикладів багато, вони, певним чином, 
мають право на існування та проявляють різноманіття художнього симбіозу 
сучасності.

Крім того, функція (як станкова, так і монументальна та декоративно-
прикладна) може втілитися у творі з не тотожним домінантним проявом 
якості (як станкової, так і монументальної та декоративно-прикладної) в 
різному родовому контексті (як в станковому, так і в монументальному й 
декоративно-прикладному мистецтві). 

Отже, домінування показників може проявити дуже різні комбінації. 
Виходячи із загальної кількості означень, з математичної точки зору – 
всього 27 варіацій ( по 9 на кожну родову групу). Необхідно означити спе-
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цифіку змісту, форми та способів цілої низки показників, завдяки яким 
станкові (монументальні й декоративні) характеристики стають найбільш 
прийнятними серед інших форм для втілення певних функціональних та 
якісних завдань. Якості родових означень проявляють структурні особли-
вості витвору, специфіку формотворення, композиції, особливості комбі-
націй виражальних засобів тощо.

—®—

31. Сергій Папета, кандидат мистецтвознавства,  
доцент кафедри мистецтв КНУКіМ
Живописець Сергій Дорошенко   
Ключові слова: С.  Дорошенко, Харківська художня школа, художник 
ТЮГ Улан-Уде, Київський художній інститут, Київське обласне коопе-
ративне товариство художників.

Доля одного з випускників колишнього Київського художнього інститу-
ту нагадує пригоди авантюристів 18 ст. Тут тобі й існування під чужим 

іменем, і підробка документів, і одночасне перебування в декількох місцях 
під різними личинами... 

Його перше ім’я Роман Соловей. Народився він у с. Павлівка Чер-
каської обл. у 1915 р. В часи голодомору був заарештований НКВД, але 
невідомо як звільнився і в 1936 р. з’явився вже як Сергій Дорошенко. 
Якщо вірити датам у студентському квитку, з 1936 по 1939 р. він на-
вчався у Харківській художній школі. Проте, згідно інших документів, 
з 1937 р. молодий художник веде активне творче життя на протилежно-
му боці Радянського Союзу – в Бурят-Монголії. Він виставляє свої робо-
ти на республіканській виставці, працює художником в клубі. В 1939 р.  
С. Дорошенка як студента Харківської художньої школи було переведено 
на 3 курс живописного факультету Українського художнього інституту. 
Про це свідчать студентський квиток і залікова книжка. Але в той же час, 
згідно його власноручній заяві, юнака було мобілізовано на радянсько-
фінську війну. Час навчання на 3 курсі і бойові дії на фінському фронті 
співпадають. Ще одна загадка! 

1 червня 1941 р. С. Дорошенко повертається до Бурят-Монголії, де послі-
довно працює головним художником Кяхтинського драмтеатру, художником 
в ТЮГ Улан-Уде, художником Бурят-Монгольського музично-драматичного 
театру і зрештою відповідальним секретарем спілки художників БМ АРСР. 
Він постійний експонент республіканських виставок, його ім’я фігурує в пресі 
поруч з найвпливовішими живописцями Бурят-Монголії. 

З 1945 р. С. Дорошенко знов студент КХІ і, зрештою, в 1948 р. він 
отримує диплом живописця. Відтоді і до самої смерті він працює в Ки-
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ївському обласному кооперативному товаристві художників. У 1949 р.  
С. Дорошенко дебютував на 10 Українській художній виставці. З цього 
часу визначається його улюблений жанр – марина. Він стає постійним 
учасником українських і союзних виставок, де його твори експонують-
ся разом з кращими зразками пейзажного живопису тих часів. У 1950 р.  
С. Дорошенко стає кандидатом в члени СХ України, причому в обліковій 
картці вказує неіснуюче в природі місце свого народження. Також він був 
членом правління українського відділення Худфонду СРСР. Його життя 
обірвалося 27 травня 1957 р. внаслідок тяжкої серцевої хвороби.

—®—

32.  Лілія Пасічник, молодший науковий співробітник відділу 
декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ 
Авторське ювелірне мистецтво України:  
становлення та сучасний стан
Ключові слова: ювелірне мистецтво України, експериментальні по-
шуки, авангардні течії.

Становлення авторського ювелірного мистецтва України відбувалося, 
починаючи з 1960 х рр., незважаючи на відсутність професійних на-

вчальних закладів, заборону працювати з коштовними металами, брак 
матеріалу та необхідних інструментів. Художнє явище авторського юве-
лірного мистецтва другої половини 20 ст. сформовалося на основі націо-
нальної спрямованості в мистецтві, коли художники звернулись до само-
бутніх пластів культури свого народу.

Період 1980–1990 х рр. – час активного розвитку авторського ювелір-
ного мистецтва, художники брали участь у різних виставках, симпозіу-
мах та пленерах в Україні та за кордоном. Стали відомими такі митці, як:  
Ю. Жданов, В. Друзенко, Ю. Федоров, А. Жарков, Є. Заварзін, В. Хоменко, 
Л. Косигін, О. Міхальянц, Ш. Пержан, К. Кравчук, С. Сєров  С. Вольський, 
– художники, творчість яких стала символом нового ювелірного мисте-
цтва України – нетрадиційного, синкретичного, на межі перехрещення 
класичних «великих» стилів та новаційних творчих манер.

З часом експериментальні пошуки ювелірів – використання нетипо-
вих матеріалів, відродження різноманітних технік, оригінальність стиліс-
тичних та образно-пластичних вирішень творів, цікавих широкою асоці-
ативністю й тематичним діапазоном, виокремили особливу стилістичну 
спрямованість творчості низки художників, які, окрім традиційної образ-
ності, працювали в руслі авангардних тенденцій. 

З метою представлення стану сучасного авторського ювелірного 
мистецтва в Україні в НМУНДМ (м. Київ) 28.11.2014 – 19.01.2015 р. 
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відбулася виставка «Квадра міні-метал. Ювелірне – мистецтво – міні-
емалі», де демонструвалися твори провідних художників-ювелірів та 
емальєрів.

—®—

33. Володимир Петрашик, кандидат мистецтвознавства,  
доцент кафедри ТІМ НАОМА  
Маловідомі приватні колекції Києва  
кінця 19 – початку 20 ст.
Ключові слова: приватні колекції Києва, зібрання О. Гансена, С. Кржи-
жановського, архів історії дворянства В. Модзалевського.

У Києві, як одному з провідних культурних центрів, поряд із відомими 
збірками Терещенків, Ханенків, М. Біляшівського та П. Потоцького, на 

основі яких виникли державні музеї, існували й інші не менш вартісні при-
ватні колекції. Широку збиральницьку діяльність розгорнули люди різних 
професій та життєвих покликань: історики, юристи, медики, промисловці. 

Наприкінці 19 ст. потяг до наукового колекціонування зростає, а водночас 
оприлюднення артефактів, введення їх до наукового обігу, залучення до різ-
них виставок стає нормою збирацької діяльністю. Так у 1915 р. була організо-
вана Київським відділом Товариства допомоги родинам поляків, що постраж-
дали внаслідок Першої світової війни, грандіозна виставка картин і творів 
стародавнього мистецтва. Зберігся її каталог зі вступною статтею художника 
М. Бурачека. Колекціонери та поціновувачі мистецтва люб’язно відгукнулися 
надати експонати зі своїх приватних зібрань на виставку, проте, основою  її 
стали винятково багаті колекції О. Гансена та С. Кржижановського. 

Із зібрання О. Гансена експонувались полотна Лампі, Матейка, Грот-
гера та братів Коссаків, Левицького, Боровиковського, Тропініна, Ге, Тру-
товського, Левітана, Сєрова, Судковського та Боголюбова, а також твори 
декоративно-ужиткового мистецтва. С. Кржижановський виставив кар-
тини «Повернення з ярмарку» і «Весілля» Пілатті, «Портрет пастора» 
Хальса, «Портрет Марії Медічі» Бронзіно, «Годування овець» Йорданса, 
«Дівчину» Міле та багато творів інших майстрів.

Відомий дослідник дворянських родів Лівобережної України, автор Ма-
лоросійського родословника В. Модзалевський, який обіймав посаду прави-
теля справ Чернігівської губернської архівної комісії, зібрав великий архів 
з історії дворянства, різні історичні документи, багату бібліотеку, колекцію, 
численні спогади, щоденники, матеріали з історії мистецтва, геральдики. 
Питання про збереження пам’яток старовини перебувало в центрі уваги 
громадських комітетів охорони пам’яток культури і мистецтва. До заслуг М. 
Біляшівського та В. Модзалевського слід віднести збереження багатьох ко-
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лекцій від загибелі. 11 січня 1918 р. Центральний комітет охорони пам’яток 
мистецтва і культури виступив ініціатором закону про охорону архівів. Але 
внаслідок тотальної націоналізації приватних колекцій 1919 р. багато творів 
з них були втрачені та розпорошені, частково увійшли до колекцій ниніш-
ніх Київського національного музею російського мистецтва, Сумського об-
ласного художнього музею ім. Н. Онацького та інших музеїв. 

—®—

34. Марина Пономаренко,  аспірант ХДАДМ (наук. керів. Т.В. Павлова)
Станковий портрет в малярстві молодих митців 
Харкова 21 ст.: оновлення художньої мови
Ключові слова: станковий портрет, малярство, Харків, 21 століття, 
художня мова, оновлення, традиція. 

У змінах пластичної мови та стилістики станкового портрета в живописі 
Харкова 2000–2015 рр. знайшли свій вияв яскраві інтерпретації попе-

реднього досвіду, набутого в цій царині харківськими художниками про-
тягом усього 20 ст. Оновлення художньої мови портрета особливо помітне 
в станковому малярстві молодих митців Харкова (К. Лизогуб, І. Калюж-
на, Н. Мурашкіна, О. Винник, М. Пономаренко, Е. Ешалієв, А. Роговий,  
Д. Саражин, О. Бритцев, О. Омельченко, О. Сердюк, Л. Велиляєв та ін.). Осно-
вною тенденцію є взаємопроникнення жанрів, розширення меж типології 
портрета шляхом введення до композиції мотиву пейзажу, натюрморту чи 
інтер’єра та копіюванням цього мотиву на окремому полотні, яке почи-
нає відігравати самостійну роль і презентує новий тип портретного твору. 
Спостерігаються методи роботи художників зі світлинами як допоміжним 
матеріалом у створенні портрета. У станковому портреті застосовуються 
такі техніки та прийоми, як колаж, стилізація, кольорові імпрематури, 
використання квітчастого текстилю та полотна з роздрукованими фраг-
ментами зображення на принтері як основи для олійного живопису. Мо-
лоді митці розширюють межі типології портрета, що пов’язано також із 
формами експонування творів. На їх творчість помітно впливає мистецтво 
з широкого діапазону: від модерну та авангарду до постмодернізму. Слід 
також зауважити інтерес до мистецтва «відлиги», про що свідчить засто-
сування окремих формальних засобів виразності «суворого стилю». Усе 
це робить дедалі більш виразним і насиченим станковий портрет 21 ст. 
У портретному малярстві цієї доби синхронно співіснують графічний та 
живописний підходи, а оновлення пластичної мови здійснюється із залу-
чанням досвіду авангардного мистецтва.

—®—
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35. Катерина Попович, старший лаборант  кафедри графічних мистецтв 
НАОМА, здобувач кафедри  ТІМ НАОМА  (наук. керів. Ю.В. Майстренко-
Вакуленко) 
Літографії київських художників-графіків  
1970-х років
Ключові слова: літографія, естамп, плоский друк, КДХІ.

Літографія має різноманітні засоби виразності та художньо-
пластичні прийоми залежно від використаної літографської техні-

ки. У 1970-х рр. вона була досить популярною серед майстрів графіки 
різних поколінь. Можливість опанувати тонкощі літографської техніки 
мали студенти Київського державного художнього інституту, навчаю-
чись у високодосвідчених фахівців. У майстерні книжкової графіки (ке-
рів. професор В. Касіян, доцент В. Чебаник) над оформленням творів 
українських авторів працювали Н. Болдирєва, В. Турикіна, Н. Корнєєва,  
Ю. Скакандій; російських письменників – А. Толкачова, Л. Загорна,  
М. Драга, О. Тертична; зарубіжних – Г. Галинська, Л. Триммері.

У майстерні станкової графіки (керів. професор І. Селіванов) сту-
денти працювали над темами соціалістичного будівництва, висвітлю-
вали сторінки минулого та історії свого народу, змальовували краєвиди 
Києва, обирали за основу поетичні і музичні твори (літографські серії 
Ю. Рубашова, П. Кліваденко, О. Бабака, В. Ходзинського, В. Шляпіна, 
естампи О. Агафонова). Кращі дипломні роботи експонувались на Рес-
публіканській виставці творів молодих художників «Молодість країни» 
(1976). Молоді майстри вийшли на мистецьку арену та заявили про себе 
на весь голос, відпрацьовуючи авторський стиль і манеру. 

Мистці створювали літографії і в експериментальній естампній 
майстерні Спілки художників в Києві та демонстрували їх на різнома-
нітних тематичних художніх виставках, конкурсах книги: Ю. Рубашов,  
Г. Козаков, О. Папірний, Г. Гаркуша, А. Широков, А. Навроцький, В. Но-
виковський, Ю. Шейніс, О. Овчиннікова, Н. Божко, Б. Шац, Г. Варкач,  
М. Попов, Г. Зубковський, Ю. Северин, М. Пшінка, Л. Іванова. 

Літографія київських художників-графіків 1970-х рр. – це самобутнє 
явище національного графічного мистецтва, для якого характерні екс-
перименти та пошуки нових прийомів і шляхів вираження своїх думок. 
Незважаючи на ідеологічний тиск на мистецтво, художники-графіки 
змогли реалізувати задумане та створити високохудожні ілюстрації до 
багатьох видань. 

—®—
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36. Анна Пузиркова,  здобувач кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Ю.В. Майстренко-Вакуленко) 
Абстрактна творчість українських художників 
1910–1920-х років
Ключові слова: абстракціонізм, геометрична абстракція, В. Єрмілов, 
супрематизм К. Малевича.

З початку 1920-х рр., одночасно в кількох центрах, в образотворчому мис-
тецтві починає розвиватись новий радикальний модерністський рух – 

абстракціонізм, що став логічним продовженням кубізму, експресіонізму, 
футуризму як в західноєвропейському, так і в українському мистецтві.

Славетні імена світового абстракціонізму пов’язані з Україною. Аб-
страктні твори з’являються і в творчості А. Петрицького і В. Єрмілова – за 
визначенням А. Накова «найлаконічнішого конструктивіста», а першим 
абстрактним твором вважається обкладинка каталогу до одеської вистав-
ки Салону Іздебського 2 В. Кандинського. У 1912 р. клаптикова ковдра  
С. Делоне стає основою спектралізму – стилю близького до геометричної 
абстракції. Та одним із найвиразніших прикладів мистецтва абстракціоніз-
му є супрематизм К. Малевича, вперше представлений у 1915 р., на  виставці 
в Петрограді. Під час виставки «0-10» вперше було експоновано супрема-
тичний «Чорний квадрат» К. Малевича, що став іконою супрематизму, з 
яким він увійде в історію світового авангардного мистецтва. 

Впровадженню мистецтва абстракціонізму в українському модернізмі 
20-х рр. 20 ст. сприяли контакти із західноєвропейськими центрами, од-
нак цей напрям розвивався й автономно, стаючи логічним продовженням 
попередніх пошуків. В той же час абстракціонізм в Україні не набув широ-
кого поширення через історичні обставини, значно поступаючись іншим 
авангардним рухам, зокрема мистецтву кубофутуризму. В західноєвро-
пейському модернізмі противниками поширення абстракціонізму висту-
пали П. Пікассо, А. Матісс, П. Боннар, М. Вламінк.

—®—

37. Лариса Савицкая, доктор искусствведения,  
профессор ХНУ им. В.Н. Каразина  
Пролетарский лик авангарда. Харьков.  
1920-е годы
Ключевые слова: авангардное движение в Харькове, пролетарская 
культура, производственный процесс, индустриальный пейзаж.

Наиболее активный период авангардного движения в искусстве 
Харькова приходится на 1920-е годы, время нарастающей полити-
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зации жизни страны. Усилиями большевиков пролетарская культура 
из теоретической конструкции превращалась в феномен реальности, 
грозный и грозящий. В прессе проводили мысль о необходимости вве-
дения в искусство диктатуры пролетариата. Противопоставляя худож-
ников «отжившей буржуазной формации» мастерам нового времени, 
большевистские культуртрегеры создавали в повседневности атмосфе-
ру фронтовой среды. Конфликт, столкновение, война, а значит нали-
чие фронтов (изофронт, кинофронт и, конечно, – литературный фронт) 
активно озвучивались прессой, приучая общественность к состоянию 
вечного боя с вечным противником. Кровавый цвет войны повсеместно 
и агрессивно звучал в названиях производственных структур и коллек-
тивов: «Красный архив», «Красное студенчество», «Красная рубаха», 
«Красная оса», «Красный спорт» и т.д. Быть «красным», означало быть 
преданным новой власти. Политический антагонизм превращался в 
инструмент организации жизни искусства. Необходимость воспитания 
творца с ментальностью пролетария  постоянно муссировалась в прессе. 
Создание пролетарской культуры мыслилось частью производственного 
процесса, отсюда – создание  в Харькове театральной студии-мастерской 
«У станка», «Цеха поэтов» и «Художественного цеха» – своеобразной 
творческой коммуны, объединившей литераторов, музыкантов, актеров 
и художников. В культурном обиходе появились  новые словосочетания: 
работник искусства, инженер искусства, к ним предъявляли требование 
«вдохновиться энтузиазмом индустриальных темпов». В эпоху планового 
строительства хозяйства творцу предлагали перейти от революционного 
романтизма к производственному искусству. Сознательность, а рядом с 
ней – надежность, точность, продуктивность приобретали статус важных 
качеств пролетариата, его связь с техникой абсолютизировалась. Про-
летариат и машина, как взаимодополняющие и усиливающие друг дру-
га силы, в сфере искусства претендовали на первенство в воплощении. 
Героизм, социальная активность, авторитетность привязываются в ис-
кусстве к образу машины. Жизнетворчество силами искусства, как идея 
эпохи модерна, преобразуется: искусство может изменить жизнь только 
в союзе с машиной. Техника, машина – новое оружие пролетариата – 
откровенно сакрализуется, как это происходит в поэзии М. Хвильового. 
Заводские трубы, опоясывающие земной шар, машины, превращающие 
жизненное пространство в огромный механизм – распространенная 
картина в искусстве этого времени. Индустриальный пейзаж обретает 
статус новой идиллии – индустриальной. Она заслоняет и вытесняет  
традиционный сельский пейзаж, но ненадолго.

 
—®—
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38. Марія Скоблікова, магістр мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник НХМУ
Пам’ятаємо імена. Анатолій Шпаков.  
Архів мистецтвознавця
Ключові слова: Шпаков, мистецтвознавець, архів, спогади, інститут.

Нещодавно мені випала унікальна нагода упорядкувати та привезти до 
Києва матеріали з архіву відомого українського мистецтвознавця Ана-

толія Петровича Шпакова, які люб’язно передала його дружина Марина 
Михайлівна Дольник. 

А. Шпаков – оптиміст, приклад людини незламного духу. Він все жит-
тя присвятив мистецтву. Малював, не дивлячись на жахливе поранення 
під час війни та втрату кінцівок. Після закінчення мистецтвознавчого фа-
культету Ленінградського державного університету його було направлено 
до Київського Державного художнього музею українського мистецтва (нині 
НХМУ), а згодом запрошено викладати в КХІ (НАОМА). Він читав лекції у 
Київському державному інституті культури ім. Корнійчука (КНУКіМ), був 
науковим співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Рильського НАНУ, членом художніх рад, комітетів, журі 
конкурсу «Найкраща книга року» тощо. В його творчому доробку безліч 
наукових статей з мистецтвознавства у різних енциклопедичних збірках, 
журналах, газетах, монографічні видання, каталоги, присвячені О. Мураш-
ку, М. Глущенку, В. Касіяну, А. Базилевичу, Т. Яблонській. Багато уваги він 
приділив вивченню книжкової графіки та захистив дисертацію на тему 
«Українська радянська книжкова графіка». 

Архів представлений різними за характером та змістом матеріалами, 
але всі вони так чи інакше пов’язані з іменами українських митців. Є папка, 
що присвячена саме А. Шпакову – документи, листи, особисті фотографії, 
деякі з його малюнків тощо. Окремі матеріали по О. Мурашку, зокрема, 
машинопис спогадів М. Прахова з відміткою особистої перевірки, списки 
робіт митця з позначками їх місцезнаходження тощо. Також дитячі книжки 
з ілюстраціями В. Аверіна, які підписані олівцем та декілька оригінальних 
рисунків митця, графічний начерк тушшю Г. Малакова, аркуші зі спогада-
ми М. Глущенка, написані власноруч, частина книги відгуків з його вистав-
ки 1956 р., автобіографія А. Кашшая, конверт з екслібрисами, оригінали об-
кладинок до українських книжок та ін. 

Після переїзду до Москви А. Шпаков довгий час викладав сценографію 
у Московському державному інституті культури та займався живописом до 
останньої хвилини життя. Доповідь базується на спогадах дружини, докумен-
тах та автобіографічному нарисі А. Шпакова. Архів переданий до НХМУ.

—®—
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39.  Олена Спасскова,  аспірант кафедри образотворчого мистецтва 
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського (наук. керів. О.А. Тарасенко) 
Творчі пошуки українських художників-
ілюстраторів у 1960-ті рр.
Ключові слова: ілюстрація, графіка, книжкова графіка, ліногравюра.

Початок 1960-х рр. був часом появи нових талановитих художників  і 
нових тенденцій в ілюстрації. Основою цього процесу стало зміщен-

ня центру уваги з окремого зображення на книгу як цілісний витвір лі-
тератури та мистецтва. На відміну від 50-х рр., коли митці зверталися до 
класичного мистецтва, в цей час зростає захоплення національним фоль-
клором, літературою. В царині образотворчого мистецтва популярною 
стає ліногравюра, яка давала соковиту пляму, різноманітний штрих та 
широку можливість використання кольору. Значний вплив на ілюстрато-
рів справили праці В. Фаворського, який, зокрема, зазначав, що головним 
має бути не прагнення до відтворення сюжетних ситуацій та зовнішності 
головних героїв, а вираз художньої сутності літературного твору.

До визначних графічних робіт того часу можна віднести ліногравюри  
С. Адамовича, ілюстрації А. Базилевича, І. Селіванова, С. Караффи-Корбут 
та інших. Помітний слід в українській графіці залишили ілюстрації мо-
лодого на той час художника Г. Якутовича до творів І. Кочерги «Ярослав 
Мудрий», «Свіччине весілля», М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» 
та народної думи «Козак Голота». Художник вдало застосував можливості 
ліногравюри для створення просторових багатофігурних композицій, на-
повнених напруженою дією, показав психологічні та соціальні риси героїв.

Отже, для української книжкової графіки 1960-х рр. були притаманни-
ми пошуки нової графічної мови, засобів художнього вираження на осно-
ві українських національних традицій та філософське осмислення твору, 
прагнення до створення синтезу мистецтва літератури та ілюстрації.

—®—

40.  Марина Стрельцова, магістр мистецтвознавства, здобувач  
кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. Л.О. Лисенко) 
Міжнародні скульптурні симпозіуми як спосіб 
творчої самоідентифікації (на прикладі канівського 
та бобрицького міжнародних симпозіумів 2015 року)
Ключові слова: міжнародний скульптурний симпозіум, жанр декора-
тивної пластики, творча самоідентифікація.

Міжнародні скульптурні симпозіуми акумулюють творчий потенціал 
митців з різних країн світу. На них відбувається надзвичайно важ-
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ливий для сучасної художньої свідомості процес осягнення скульптором 
його особистої причетності до того чи іншого мистецького напряму, тра-
диції чи школи. 

Цьогорічні міжнародні канівський й бобрицький скульптурні симпозі-
уми не стали винятком. Результати обох симпозіумів засвідчили наявність 
певних художньо-стилістичних тенденцій в жанрі сучасної декоративної 
пластики. По-перше, домінування фігуративної скульптури, вирішеної за 
допомогою лаконічних виражальних засобів. По-друге, чітке розмежуван-
ня між різними пластичними школами. Японській скульптурі притаманні 
закруглені абстрактні форми, м’які, але динамічні хвилясті контури, на-
ближені до органіки природного світу. Болгарський скульптор, схильний у 
своїй творчості до екологічної теми та ленд-арту, теж скористався абстрак-
тною, втім доволі наближеною до прообразу формою для уособлення при-
родної речовини. В. Джикіа одночасно із індивідуальним прагненням до 
декоративності, що виявилася у сполученні різних фактур, отворів, навіть 
кольорів, ще раз довів неймовірну здатність грузинських скульпторів до 
ризикованих й сміливих експериментів з каменем та блискуче опануван-
ня ними різних технік його обробки. Українські скульптори, як правило, 
маючи за плечима академічну школу, вкотре продемонстрували вміння не 
приборкувати матеріал, а пристосувати його естетичну первозданність до 
власних творчих амбіцій. Вони прагнуть зберегти цілісність каменя, уни-
каючи зайвої деталізації та вдаючись до узагальненого трактування фор-
ми. Загалом, творчі результати симпозіумів не вирізняються особливим 
новаторством, що пов’язано із напрацьованою творчою манерою кожного 
з учасників та їхнім тривалим пленерним досвідом. 

—®—

41. Андрей Тарасенко, кандидат искусствоведения,  
доцент ЮНПУ им. К.Д. Ушинского. 
Полимифологизм и полистилизм как язык  
индивидуального мифотворчества художника  
20 – начала 21 века 
Ключевые слова: миф, индивидуальное мифотворчество, полистилизм. 

Мифотворчество является древнейшей формой, своего рода символи-
ческим «языком», в терминах которого человек моделировал, клас-

сифицировал и интерпретировал мир, общество и себя самого. Времени 
кризисов, к которому относится современный период, свойственно стрем-
ление к устойчивым общечеловеческим ценностям. Анализ искусства по-
казал, что неомифологическое сознание является одним из главных на-
правлений культурной ментальности 20–нач. 21 в., начиная с символизма 



Секція 2. Проблеми вивчення українського мистецтва від кінця 19 ст. до 
сьогодення. Методика викладання профільних дисциплін у вищих мистецьких 
закладах. Інструментарій мистецтвознавця

76  

и кончая пост-постмодернизмом. Оно характеризуется вниманием к клас-
сический и архаический мифологии, которая содержит наиболее древние 
и всеобщие формы представления человечества. При этом важно, что в 
роли мифа могут выступать также исторические предания, бытовая ми-
фология, художественные тексты прошлого.

В отличие от коллективного характера социального мифа, присущего 
искусству тоталитарного советского общества, в современном украинском 
искусстве проявляется тенденция к индивидуальному мифотворчеству. Об-
ращаясь к мифу, художники воспринимают его как своеобразную матри-
цу, на основе которой создаются произведения, наполненные личным 
опытом, переживаниями. 

Процесс мифотворчества – это преобразование архетипа в 
художественные образы. Понятие «архетип» обозначает наиболее об-
щие, изначальные схемы представлений, лежащие в основе любых 
художественных и, в частности, мифологических структур – мотивов и об-
разов, в которых происходит соединение реальных, фантастических или 
символических феноменов бытия. Современных мастеров изобразитель-
ного искусства Украины вдохновляют вневременные мотивы и образы 
мифологии широкого спектра: греческого мифа, украинского фольклора, 
древнего Востока и др. Интерес к содержанию сопровождается внимани-
ем к художественной форме мирового искусства. Полимифологизм па-
раллелен полистилизму. 

—®—

42. Ольга Тарасенко, доктор искусствоведения,  
профессор ЮНПУ им. К.Д. Ушинского 
Фольклорная традиция в творчестве молодых 
живописцев Одессы
Ключевые слова: фольклор, традиция, живопись, экспрессионизм,  
А. Коваленко.

Цель творчества Андрея Коваленко (1976 г. р.) – не воспроизведение 
действительности, а выражение эмоционального восприятия мира в 

масштабном диапазоне быта и бытия. «Я хожу по земле своих предков. 
Она даёт мне силы для жизни и творчества. При создании картины важно 
не быть «рабом натуры», – говорит художник. Его питает народное твор-
чество и архаические культуры прошлого (в частности, Триполье). Иногда 
Коваленко трансформирует лубочные мотивы, отличающиеся простотой 
и доступностью образов. 

Герои его картин: дети, странствующие цирковые актёры, музыканты 
и обычные люди. Живописец сосредотачивает внимание на бесценных ка-
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чествах: искренности, душевной щедрости, способности радоваться и меч-
тать. Для него важен сюжет. Название картин даёт зрителю своеобразный 
ключ к восприятию. В картине «Жизни на колёсах» он передал своё 
ощущение движения жизни. Изображение колёс рождает ассоциации и 
с колесом Сансары (странствия) Древней Индии, и с колесом Фортуны 
древнего Рима. Эти ассоциации спонтанны. Они содержатся в нашей куль-
турной памяти и способствуют творческому сопереживанию композиций, 
рождённых художником в состоянии творческого озарения. Композиция 
подолгу вынашивается, но пишется быстро – «на одном дыхании» при 
концентрации энергии. Творческий метод определяет непосредственное 
восприятие картины зрителем – минуя процесс анализа. 

Стилистика живописи А. Коваленко имеет черты, родственные тече-
ниям европейского искусства эпохи модернизма: экспрессионизма, фо-
визма и неопримитивизма. Для его полотен характерна повышенная сте-
пень выразительности композиции, свободная трактовка пространства и 
времени, цветовая насыщенность, запечатлённая в линии энергия жеста. 
Свойственное фольклорному искусству преображение реальности особен-
но наглядно в жанровых мотивах. Как и в народном искусстве, в живописи 
Коваленко нет места обыденности.

—®—

43. Валентина Чечик, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
ТІМ ХДАДМ 
Рецепції конструктивізму в сценографії України 
першої половини 1920-х рр.
Ключові слова: московський конструктивізм, творчість  
В. Єрмілова, театральні проекти, принцип монтажу.

В українській культурі, яка з початком 20 ст. анонсувала космополі-
тизм і жадання усезагальності, відкритість до авангардного мистець-

кого руху й новацій, програма московського конструктивізму з легкістю 
знайшла своїх адептів, набула оригінальної «вербальної інтерпретації»  
(М. Йогансен, В. Поліщук, Л. Курбас та ін.), своєрідного практичного вті-
лення. Показовим в цьому сенсі залишається творчість В. Єрмілова: в пер-
шу чергу його експерименти в «конструктивному живописі» 1921–1924 
рр. Осмислення творчого шляху художника, яке здійснено провідними 
дослідниками українського авангарду, наочно демонструє той факт, що на 
конкретно-історичному ґрунті конструктивізм виявився відкритою систе-
мою, такою, що сполучалася з іншими авангардними течіями (експресіо-
нізм, супрематизм), органічно використовувала художні коди народного 
мистецтва. Спрямований до матеріальної реальності, техніцизму, інже-
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нерного винахідництва, у єрміловському варіанті конструктивізм на рів-
них ангажував інтелектуальний і чуттєвий, конструктивний і семантичний 
аспекти творчості. Найближчими до конструктивістської концепції В. Єр-
мілова виявилися  театральні проекти художників, які працювали на сце-
нах Харкова 1923–1925 рр.: Г. Цапка, Б. Косарева, О. Хвостенко-Хвостова,  
А. Петрицького. Загальним для них, як і для  київських (В. Меллер, К. Єле-
ва), і одеських (В. Мюллер, М. Данилов, О. Ексельбірт) митців було відтво-
рення асоціативного сценічного простору за принципом монтажу (матері-
ального добору). Декораційні образи конструювалися з рейкових модулів, 
кольорових площин, світлин, кінематографічних екранів, архітектурних 
фрагментів, речових ознак часу. Як рухомі системи оформлення виступи-
ли світло і сценічний костюм. Період в історії української сценографії, що 
за В. Хмурим отримав назву «асоціативного конструктивізму», символіч-
но завершився визнанням Міжнародною виставкою в Парижі 1925 р. про-
екту В. Меллера до  вистави «Секретар профспілки».

—®—

44. Альона-Єва Шнуренко-Щербицька, аспірант НАКККіМ  
(наук. керів. Н.І. Кравченко) 
Проблематика вивчення і дослідження творчості 
художника Івана Марчука
Ключові слова: І. Марчук, український живопис 20 ст.

Іван Степанович Марчук – український митець, відомий нині у всьому 
світі. Творчий доробок майстра становить понад 4000 робіт. Його твор-

чість цікава і тим, що вона охоплює досить широкий часовий проміжок, 
починаючи від 1965 р., коли митець закінчив навчання у львівському Ін-
ституті декоративно-прикладного мистецтва, і до сьогодення. За цей вели-
кий хронологічний відрізок змінилися не лише мистецькі течії і стилі, а й 
відбулася певна еволюція свідомості, світогляду суспільства. Звичайно, це 
не могло не відбитися у картинах майстра. Можливо, тому його творчість 
складається з 10 масштабних циклів робіт, які, в свою чергу, містять окре-
мі підцикли. 

Надзвичайно цікаво спостерігати за еволюцією Марчука-художника, 
досліджуючи етапи його творчого розвитку на прикладі таких циклів. Де-
які з них є завершеними, наприклад «Шевченкіада», «Цвітіння», «Кольо-
рові прелюдії» «Біла планета», а інші пронизують все його творче життя, 
не обмежені часом, існуючи паралельно з новими і абсолютно несхожи-
ми циклами. Таким яскравим прикладом може бути одночасне існування 
«Пейзажів», які Марчук пише впродовж усього творчого шляху, з абстрак-
тним живописом 10-го циклу «Погляд у безмежність», що бере початок 
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у 2008 р. Перехід від циклу до циклу, їх взаємодія, перетин – важливий 
предмет дослідження, що є певним ключем для розуміння творчості ху-
дожника.

На даний час не існує ґрунтовних досліджень або цілісної наукової 
роботи, які б охоплювали всі періоди його творчої еволюції, вивчали 
взаємозв’язок циклів робіт із життєвим шляхом митця та історичними по-
діями на теренах України, розглядали формування та становлення світо-
гляду митця. Тому всебічне вивчення творчості І. Марчука є важливим і 
необхідним для створення більш повної і цілісної картини сучасного мис-
тецтва, для поглибленого розуміння витоків сучасного живопису та його 
філософії.

 
—®—

45. Олена Щербатюк, мистецтвознавець, кандидат філософських наук, 
доцент КНУТК і ТБ ім. І.К. Карпенка-Карого
Екранна інтерпретація образотворчих практик  
як візуальний досвід 
Ключові слова: екранні мистецтва, образотворче мистецтво, екранна 
інтерпретація, взаємодія мистецтв, візуальний досвід, образотворча 
специфіка.

Значущість досвіду образотворчих практик для фахівців екранних мис-
тецтв  навряд чи потребує обґрунтування. Йдеться  про «виховання 

ока», формування візуальної культури на тлі уявлень, сформульованих                   
М. Андронніковою (відштовхуючись від концептуалізацій С. Ейзенштей-
на), А. Леметром та ін. А відтак логічною є необхідність скорочення без-
посередніх курсів студіювання образотворчого досвіду для  оволодіння 
мовою  екранних мистецтв. 

За такої парадоксальної ситуації в «становленні ока» майбутніх фа-
хівців  особливої ваги набуває доробок кінематографістів, котрі ма-
ють   досвід й  освітні навички в царині   образотворчих практик, а отже 
– інтерпретують їх з позицій  глибинного розуміння.  Так, наприклад,   
Д. Джармен в  «Караваджо» прагне говорити мовою самого майстра,  точ-
ніше   –  її  «кіноперекладом». А. Куросава  в «Снах» (новела «Вороння») 
організовує екранний простір,  «рухаючись» за пластикою творів  Ван 
Гога, й  зрештою безпосередньо вводить нас до живописного середовища 
майстра анімаційно-екранними засобами.  Унікальна за насиченістю «об-
разотворчими асоціаціями» й досвідом практика  П. Грінуея в заявленому 
контексті спонукає обмежитись згадкою  його «Нічної варти» й «Ремб-
рандт. Я звинувачую!» з  відповідною екранно-живописною мовою опо-
віді й свідомо-концепційним інтерпретуванням  художнього світу митця. 
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Питання, –  чи є необхідною передумовою для сприйняття таких  тво-
рів   «виховане око», образотворча грамотність, – залишається відкритим. 
Але до «культурних презумпцій» згаданих майстрів безсумнівно вхо-
дить й «мова живопису». Проте, є сьогоденна реальність, –  середовище 
майбутніх фахівців екранних мистецтв здебільшого володіє  елементами 
лише «мови кіно».  І зауважений парадокс, – діалог з  екранними інтер-
претаціями образотворчої практики передують  предметному  системному  
ознайомленню  з нею, – має бути обернений на продуктивну ситуацію.  В 
такій логіці саме інтерпретації   «кінематографістів-живописців» набува-
ють особливого значення, адже  з необхідністю стимулюють   оволодіння 
образотворчим досвідом.  Надто, коли йдеться про шлях, що його пропо-
нує П. Грінуей   цілеспрямованим діалогом із застосуванням модерних 
технічних засобів  з оригіналами Рембрандта, Леонардо да Вінчі, Паоло 
Веронезе.  Наприклад, відома   інтерпретація «Таємної вечері» може бути 
розглянута  як  міркування, аналіз  із застосуванням найширшого спектру 
електронних, освітлювальних, зйомочних засобів, що «примушують нас в 
якомусь сенсі рухатись за рукою да Вінчі» (П. Грінуей).  Зауважимо, – май-
стер,  публічно  обґрунтовуючи власні  підходи,  говорить і про «потужне 
прагнення до візуальної грамотності, точності в деталях». Йдеться про діа-
лог з оригіналом та його відповідне «розкриття» засобами, що породжені 
мовою кінематографа, але розширюють її в  модерних технічних можли-
востях сучасних візуальних практик.

Отже,  в сучасній освітній реальності для сформованого «екранною 
культурою» ока  образотворча грамотність  подекуди починається з  кіне-
матографічних інтерпретацій, що  формують нові шляхи її  набуття.

—®—

46. Марина Юр, кандидат мистецтвознавства, старший науковий  
співробітник ІПСМ НАМУ, доцент
Художня критика: авангард чи ар’єргард  
сучасного мистецтвознавства
Ключові слова: художня критика, міждисциплінарний дискурс, 
ар’єргард.

Еволюціонувавши у галузі мистецтвознавства, художня критика на 
сучасному етапі розвитку мистецтва вийшла за вузько дисциплінар-

ні межі. Її міждисциплінарний дискурс охоплює не лише оцінку творів 
мистецтва чи художніх явищ, а й їх осмислення в контексті комунікації в 
художньому просторі, онтології новітніх художніх форм, процесів тран-
зитивності і трансгресії у сучасному мистецтві і т.д. Зрозуміло, що така 
роль сучасної художньої критики призводить до її різнорідності, де ко-
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жен критик має право на власну теоретичну концепцію, методологічний 
підхід, визначає орієнтири у критичному дискурсі, формує своє відно-
шення до мистецтва. Тому у сучасних мистецьких журналах, періодичній 
пресі представлені різноманітні жанри критичних публікацій, авторами 
яких часто виступають не лише мистецтвознавці, а й журналісти, філо-
логи, філософи чи самі художники, що прагнуть донести до читача своє 
бачення художнього процесу. На жаль, такі тексти не завжди відповіда-
ють суто жанру художньої критики, оскільки не відповідають її предмету, 
позбавлені її інструменту — аналізу і оцінки, узагальнення і висновку. У 
цьому контексті критика стає ар’єргардом мистецтвознавства, втрачаю-
чи свою авангардну функцію — бути барометром змін у мистецтві, ство-
рювати зону безсмертя для його творів. 

—®—
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Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво 
Заходу та Сходу 

Голова: доцент, кандидат  мистецтвознавства Людмила 
Олександрівна Лисенко

1. Наталия Андрущенко,  научный сотрудник Одесского  
муниципального музея личных коллекций им. А.В. Блещунова 
Китайская перегородчастая эмаль  
и ее символика на примере экспонатов ОММЛК 
им. А.В. Блещунова (чайник периода Гуан-сюй)
Ключевые слова: Китай, музей Блещунова, Гуан-сюй, перегородчастая 
эмаль, Дракон-лунь.

В экспозиции зала «Буддийский Восток» Одесского муниципального му-
зея личных коллекций им. А.В. Блещунова привлекают внимание из-

делия китайских мастеров, которым свойственны утонченная орнаментика 
изящного рисунка перегородок и философская глубина символики декора. 
На тулове китайского чайника (19 век), выполненного в технике перегород-
чатой эмали, среди облаков и воды изображены два красных императорских 
Дракона-Лунь, играющие с жемчужиной. Это вариант распространенной в 
период эпохи Цин композиции «Шуан Лун Си Чжу». По краю плечиков – 
геометрический орнамент из стилизованных Грибов «Чжи», которые яв-
ляются символом долголетия. На плечиках по кругу изображены атрибуты 
восьми Бессмертных (ба-сянь), воплощающие идеи даосизма, которые 
стали мотивами позднего китайского орнамента, он включает в себя: веер, 
корзину с цветами, музыкальный инструмент (юй гу), меч, бамбуковая 
дудка, цветок белого лотоса. На крышке чайника по кругу чередуются две 
сцепленные монетки и летучая мышь (символы счастья). Носик и ручка 
чайника украшены чешуйчатым узором «юй линь» («рыбья чешуя»). 

Высокое качество эмали, выбор символики, а также изображение импера-
торского Дракона-Лунь позволяет предположить, что чайник мог быть изго-
товлен в период последнего расцвета в производстве позднецинских эмалей 
Гуан-сюй, возможно, в императорских мастерских. В то время требования 
к качеству и художественному уровню китайских эмалей были достаточно 
жесткими, поскольку на западном рынке им приходилось конкурировать с 
японскими. Этот период исследователи справедливо определили как «золо-
той век японских клуазоне» (1880–1914). Перегородчатая эмаль – это яркий 
вклад китайской цивилизации в мировое культурное наследие.

—®—
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2. Наталія Василишина,  старший викладач НАКККіМ, здобувач кафе-
дри ТІМ НАОМА (наук. керів. Л.О. Лисенко) 
Оссіанічна тема в живописі та садово-парковому 
мистецтві 19 століття
Ключові слова: романтизм, парк Монрепо, преромантична поезія, фін-
ський епос, ландшафт, Дж. Макферсон, пейзажний парк.

У 19 ст. надзвичайно популярними стають «Поеми Оссіана» Дж. Мак-
ферсона, опубліковані ще у середині 18 ст. 
У французькому живописі: А.-Л. Жироде-Тріозон «Оссіан, який зустрі-

чає тіні французьких воїнів», Ф. Жерар «Оссіан на березі Лори заклинає 
духів грою на арфі», Ж.-О.-Д. Енгр «Сон Оссіана» та ін. Ця тема також стає 
провідною для створення певного настрою в парках цієї доби.

Пейзажні парки виникають під час панування в мистецтві романтиз-
му. Картини перших пейзажних парків повинні були відображати пере-
важно сумні настрої. Тут обов’язкові надгробні урни, могили, руїни. Парк 
із поетичною назвою Монрепо (мій відпочинок) знаходиться біля Вибор-
га. Його основна частина – смуга, частина суші між бухтою і кам’яною гря-
дою. Викликають захоплення деталі цього ландшафту – нагромадження 
валунів і льодовикові скелі. Парк архітектора П. Гонзага створював непо-
вторний настрій «елегійного суму». 

Пізніше естетична концепція парку дещо змінилася під впливом пі-
сень Оссіана. На початку 19 ст. у Монрепо зводяться споруди, які роз-
вивають саме романтичну тему. Ідея скінченності буття, улюблена тема 
романтизму, знайшла надзвичайно сильне втілення в ідеї розташування 
фамільного некрополя на скелястому острові. Гранітні сходи від тінистого 
майданчика вели на верхів’я скелі. Він був створений у вигляді середньо-
вічного замку з чотирма зубчастими баштами. Це був своєрідний апофеоз 
романтичного маршруту. Позаду залишилась мирська суєта, попереду – 
велична картина вічної природи.

Пейзажі Монрепо викликали захоплену оцінку романтиків. Відомий 
теоретик романтизму О. Сомов записав свої враження від парку 1829 р. 

З середини 19 ст. романтизм втрачає свою провідну роль в літературі, 
як і в російській парковій культурі. Парк Монрепо починає вже сприйма-
тись не як декорація поем Оссіана, а як місце подій фінських рун. 

Отже, садово-паркове мистецтво епохи мало свої особливості. Роман-
тизм, який охоплює літературу, живопис, музику, також був яскраво втіле-
ний і у садово-парковому мистецтві, створивши культуру цілої епохи. 
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3. Вершинин Вениамин, старший преподаватель Международного 
гуманитарного университета. Одесса  
Процесс художественного творчества в аспекте 
древнекитайского канона у-син
Ключевые слова: художественное творчество, китайский канон, у-син.

Состояния процесса творчества имеют пять стадий развития во времени 
и являются стихиями творчества, которые взаимодействуют между со-

бой по законам у син, пяти стихий.
1. Первый этап создания композиции: расположение элементов в про-

странстве изобразительной плоскости – соответствует природной сти-
хии дерева. Это этап возникновения художественного образа. В это вре-
мя актуализируются силы чистого внимания, влекущие за собой подъём 
духовных сил. Если сравнить этот этап со временем года, то он будет со-
ответствовать весеннему возрождению природы.

2. Второй этап: создание цветовой гармонии композиции. Этот этап со-
ответствует стихии огня, что проявляется в накале эмоций, сопряжённых с 
переживанием идеи произведения. Этот этап творчества соответствует лету.

3. Третий этап предполагает готовность художника к реализации твор-
ческого импульса, который проявляется в креативности художественного 
решения. Содержание находит адекватную форму воплощения, стилисти-
ку. Происходит соединение небесного импульса с земным воплощением. 
Этот этап связан с природной стихией почвы и в культуре Китая соответ-
ствует концу лета.

4. Четвёртый этап соответствует практической реализации твор-
ческого замысла – обретения результата – создания произведения. 
Его успешность зависит от мастерства творца, свободного владения 
художественным языком. Четвёртый этап соответствует стихии металла. 
Китайцы объясняют это тем, что металл – природный элемент, имеющий 
алхимическую силу волевого импульса. Четвёртый этап можно сравнить с 
периодом осени – временем сбора урожая.

5. На пятом этапе происходит таинство погружения художника и 
зрителя в глубинное пространство произведения, в котором воплощён 
идеальный замысел. Процесс восприятия даёт возможность созерцания 
тайны, которую нельзя передать словами. Погружение в картинное про-
странство связано с природой стихии воды, имеющей свойство сохранять 
информацию. 

Предложенная нами модель предназначена для художественного ана-
лиза произведений изобразительного искусства Дальнего Востока.
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4. Ігор-Андрій Жук, студент 5 курсу кафедри ТІМ ЛНАМ   
(наук. керів. Г.В. Хорунжа)  
Практичне використання італомовних  
першоджерел у вивченні творів італійського  
образотворчого мистецтва 17 – 18 ст. із колекцій 
українських музеїв: проблема атрибуцій
Ключові слова: італомовні першоджерела, листування Чіро Феррі, 
атрибуції.

Виступ скерований на ознайомлення спеціалістів та знавців мистецтва 
з результатами практичного застосування італомовних першоджерел, 

що стосуються теоретичних проблем образотворчого мистецтва та худож-
ньої культури Італії 17 ст. (на прикладі листування живописця римської 
школи Чіро Феррі та критики його творів сучасниками). Завданням до-
слідження цих першоджерел є демонстрація можливості їхнього викорис-
тання при аналізі та атрибуції творів італійського образотворчого мисте-
цтва 18 ст., що зберігаються в колекціях українських музеїв. 

Зокрема, у контексті проблем дослідження здійснено аналіз листуван-
ня Ч. Феррі з Леопольдо де’Медічі та Козімо III де’Медічі. Проаналізовано 
роботу Ч. Феррі над залом Сатурна в Палаццо Пітті та критику Лоренцо 
Магалотті щодо виконаних розписів (листування Л. Магалотті з Оттавіо 
Фальконьєрі).

Вагоме значення мала подорож Ч. Феррі до Бергамо та робота над 
розписами базиліки Санта Марія Маджоре на замовлення Мізеракор-
дії Маджоре (переписка між замовником та художником). Важливою 
для дослідження є критика творів Лоренцо Берніні у листах Ч. Феррі до  
Л. Магалотті. Також здійснено аналіз інтерпретації античного живопису в 
художній культурі Італії другої половини 17 ст.: на прикладі критики твор-
чості Апеллеса та Протогена у листі Ч. Феррі до Карло Роберто Даті, автора 
трактату «Життєписи античних живописців».

Відзначимо, що лист Луки Береттіно до Ч. Феррі 24 березня 1679 р. є 
основним першоджерелом, поруч з «Життєписом П’єтро да Картони» у 
трактаті «Життєпис живописців, скульпторів та архітекторів, які працю-
вали в Римі» Джованні Баттіста Пассері та з «Життєписом П’єтро да Кор-
тони» з «Життєписів сучасних живописців, скульпторів та архітекторів» 
Ліоне Пасколі. У цьому листі згадано про живописне полотно П’єтро да 
Кортони «Ксенофонт приносить жертву Діані», що дає підставу атрибуту-
вати рисунок невідомого автора італійської школи 17 ст. без визначеного 
сюжету з Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького як 
твір П’єтро да Кортони.

—®—



87  

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво Заходу та Сходу 

5. Александр Карелин, кандидат физико-математических наук, профес-
сор Государственного Университета штата Идальго, отдел математичес-
ких исследований. Мексика 
Активизация пространства в геометрии  
композиций  Д.-А. Сикейроса «Новая  
демократия» (1945)
Ключевые слова: геометрия, пространство, Сикейрос, мурализм.

Тема и идея композиции Д.-А. Сикейроса «Новая демократия» (1945, 
Дворец изящных искусств, Мехико) имеет родство с рельефом  

Ф. Рюда «Марсельеза» (1836) и романтической картиной Э. Делакруа 
«Свобода, ведущая народ» (1830). Общие качества обусловлены трагиз-
мом исторической ситуации и мощным темпераментом, активной со-
циальной позицией художников. Голову Демократии венчает красный 
колпак, известный как символ свободы и революции. Факел и цветок – 
символы свободы и жизни – знаменуют победу над фашизмом. 

Экстатическое состояние образа Демократии (стремящейся освобо-
диться от кандалов и вырываться из плена) уравновешено продуман-
ной и ясной геометрией композиции. Её можно охарактеризовать как 
многовекторную. Эскиз композиции помогает лучше увидеть геоме-
трическую организацию пространственного построения: она вписана в 
шестигранник, стремящийся к овалу. Таким способом художник опред-
еляет своё стремление к сферическому решению пространства, как бы 
включающего в себя фигуры зрителей. Полуфигура Демократии в му-
ках рождается из жерла огнедышащего вулкана. В нижнем композици-
онном центре изображён овал с пятью стрелами, устремлёнными ввысь 
подобно мощным струям, вырывающимся из чаши барочного фонтана. 
Ранее образ взрыва был создан им в картине «Взрыв в городе» (1935). 

Условная форма пространства в воплощении темы Жизни и Смерти 
связана с традиционным искусством индейцев доколумбовой Амери-
ки. Привнесённое испанцами в католическое искусство с темой откро-
вений, чудес, экстазов также давало почву для открытого воплощения 
эмоций в композициях Сикейроса. Тема огня, сожжения развита при 
изображении католических мучеников. Подобно мастерам барокко, 
Сикейрос использует систему перспективных сокращений с множе-
ством точек схода и цветовую динамику. В его творчестве она помогает 
передать максимальную экспрессию.
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6. Людмила Лысенко, кандидат искусствоведения, доцент кафедры  
ТИИ НАИИА
Значение творческого наследия Огюста Родена 
для последующих поколений скульпторов
Ключевые слова: Огюст Роден, «Божественная комедия» Данте, об-
наженная натура, скульптурный фрагмент, отрицание повество-
вательности, гротеск, скульптурная поверхность, скульптура без 
пьедестала.

Мое сообщение во многом спровоцировано значительной датой в жиз-
нетворчестве Родена – 175-летием со дня его рождения, а также не-

давним публичным выступлением на ту же тему в культурной программе  
выставки  «Шедевры мировой пластики» из коллекции И. Воронова в Ху-
дожественном Арсенале. 

Юбилейные даты чаще заставляют оглядываться назад, оценивая 
уже случившееся в истории искусства. Но наследие О. Родена никак не 
желает величаво покоиться на лаврах в Музее. Оно продолжает самым 
активным образом участвовать во всех, даже самых радикальных на-
чинаниях современного искусства, вновь и вновь вызывая живейший 
интерес у профессионалов. Наблюдения, которыми хочется поделиться 
с коллегами, не новы. Они вдохновлены как внимательным изучением 
«Истории современной скульптуры» Герберта Рида (1968), «Эссе о со-
временной скульптуре» Розалинды Краусс (1977), так и моим недавним, 
августовским посещением Музея Родена в Париже. Его экс- и интерьер-
ная экспозиция воспринимается непрерывной пластической вариацией 
мотивов и образов «Врат Ада», ставших работой всей жизни великого 
французского пластика и наглядно демонстрирующей новую формулу 
искусства эпохи постмодерна – процесс важнее законченного результа-
та. Роден после нескольких веков забвения темы человеческого тела в 
скульптуре оголил и напряг ее до зловещего, предельного накала. Он по-
сягнул и на прекрасную женственность, разрушив ее безобразной наго-
той «Прекрасной Омьер» или балансирующей на грани фрагментарной 
эротикой «Летящей фигуры». После нее увековеченная в лондонском 
памятнике женщина-урод Марка Квина или деформации Кики Смит 
уже не кажутся столь абсурдными. Поверженной оказались и тради-
ционная повествовательность, и классическая гармония Трех Граций, 
на смену которым пришли тупо самовоспроизводящиеся Три Тени, в 
свою очередь породившие обезглавленный безликий строй Инкарнаций  
М. Абаканович. Роден первым обнажил сам процесс создания, формовки 
скульптуры, оставляя на ее поверхности швы, пузырьки, бугры и неров-
ности, предав забвению академическое совершенство гладких поверх-
ностей делателей статуй. Спустив скульптурных Героев с пьедесталов на 
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нашу грешную землю он открыл путь Банальному Герою поп- и пост- 
поп-арта, странным существам и объектам, которым, увы, все более упо-
добляется обработанный современными технологиями человек.
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7. Марта Логвин, провідний науковий співробітник відділу мистецтв 
Сходу НММБВХ 
Особливості китайського традиційного портретного 
і жанрового живопису на прикладі пам’яток  
18 – початку 20 ст. з колекції НММБВХ
Ключові слова: китайський живопис, жанри, портрет.

Китайський традиційний живопис послуговується наступним поділом 
на найголовніші жанри: «люди» (портретний і жанровий живопис), 

«квіти і птахи» (анімалістичний живопис) і «гори та води». 
Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків зберігає близько 

сотні вишуканих творів у жанрі «люди», що надзвичайно цікаво для куль-
турологів і мистецтвознавців.

Образотворче мистецтво в Китаї від самого свого виникнення при-
діляло велику увагу людині. Навіть більше – людині конкретній, із пев-
ною роллю в суспільстві. У той час, як інші народи зображували на ви-
робах з кістки або кераміки умовні людські постаті, китайці неолітичної 
культури Яншао (5–2 тис. до н. е.) малювали на посуді вже деталізоване 
людське обличчя – нехай це буде шаманська маска, а не портрет, як вва-
жають деякі дослідники. І це було цілком закономірно, адже світогляд 
давніх китайців був великою мірою антропоцентричним. Вони вірили, 
що поведінка індивіда впливає на цілий космос. Моральні якості та сві-
домий вибір кожної людини можуть гармонізувати природу і суспільство 
або внести безлад і накликати стихійні лиха. З розвитком усього суспіль-
ства і мистецтва, зокрема, на барельєфах і настінних розписах 1 тис. до 
н. е. з’являються складні композиції за сюжетами міфів і ритуалів. Дуже 
швидко до них додаються й зображення побутових сцен (бенкети, при-
готування до них, сільськогосподарські роботи, праця в соляних шахтах). 
Художники намагаються збагнути загальні соціальні процеси і зв’язки 
між людьми. Ця мета творчого процесу лишається важдивою і через 
майже тисячу років.

Живопис на шовку династії Тан (7–10 ст.) поєднує в собі увагу до що-
денних соціальних взаємодій, ритуалу та кожного учасника цих систем. 
За правління наступних династій мистецький процес поступово змінює 
вектор. Живопис починає частіше показувати ритуальну взаємодію між 
людьми за завчасно укладеним сценарієм, ніж спонтанно вибрані сцени 



90  

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво Заходу та Сходу 

з життя. Портрети передають не реальні риси облич, а шаблони фізіог-
номіки – вчення про зв’язок фізичної оболонки з характером і долею лю-
дини. Причиною перетворень стали суспільні тенденції: консерватизм і 
традиціоналізм Сунської доби як реакція на втрату територій, недовіра 
до влади, а також своєрідне розуміння мистецтва портрета монголами-
завойовниками, які заснували династію Юань (13–14 ст.) — вони праг-
нули більш статичних зображень, схожих на сакральний, а не світський, 
живопис.

Наступні династії (Мін, 14–17 ст. і Цін, 17–поч. 20  ст.) переосмисли-
ли спадщину попередніх епох і перетворили її прийоми на незмінний 
стандарт, який відтворювали у кожній оригінальній роботі. Умовності зо-
бражень сприяло і їхнє призначення: часто сувої були не просто гарною 
картиною для прикраси оселі. Вони несли символічне навантаження, на-
гадували про широковідомі повчальні історії або зичили добра.

Твори китайського живопису з колекції музею датуються приблизно 
18–поч. 20 ст. Тематика картин у жанрі «люди» дуже різноманітна: сцени 
у приватних покоях, ілюстрації до історичних переказів. Особливе місце 
посідають теми подорожі; творчої вечірки; життя відлюдника; побуту най-
бідніших та найвільніших членів китайського старосвітського суспільства 
– дроворубів і рибалок.

—®—

8. Наталя Маренич, аспірантка ХДАДМ (наук. керів. Т.В. Павлова) 
«Інді ігри» як авангард ігрової індустрії. Специфіка 
сюжетної та візуальної складової сучасних  
незалежних відеоігор
Ключові слова: відеогра, піксель, полігон, комп’ютерна графіка, по-
стмодернізм.

Одним з найпомітніших явищ у ігровій індустрії кінця 20–початку 21 
ст. є феномен «інді ігор». Рушійною силою в його зародженні та роз-

витку став ряд факторів: технічні, комерційні причини, дорослішання та 
зміна смаків аудиторії, загальна творча криза галузі та її монополізація. 
З’являючись у 1990-х рр. та закріпивши позиції наприкінці першого деся-
тиліття 21 ст., незалежні ігри утворюють пласт розробників, що вдаються 
до сміливих експериментів з ґеймплеєм та візуальним стилем. 

Досягаючи чималих успіхів, інді доводять конкурентоспроможність 
невеликих, авторських ігор з мейнстрімними комерційними проекта-
ми, сприяючи оздоровленню галузі, демонополізації головних трендів, 
диверсифікації поглядів на гру та напрями її розвитку. У візуальному 
плані це означало послаблення значення реалістичності, зростання ці-
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кавості до рисованої графіки, повторне відкриття «пікселя» та появу лоу-
полігональних зображень. В плані сюжету зростання «інді» сектору при-
зводить до урізноманітнення тематики ігор, котрі тепер включають більш 
особисті, інтимні теми, звертаються до буденних сюжетів, займають вузькі 
ніші, орієнтовані на обмежену аудиторію. В напрямі ґеймплею відбува-
ється критика застарілих підходів найпередовішими ґеймдизайнерами, 
спроба позбавити гру класично-ігрових елементів, змагальності, повтору, 
надуживання механік, заохочується звернення до сюжетно-орієнтованого 
підходу, дослідження світу, тощо.

Таким чином, «інді гра» виступає найдинамічнішим напрямом відеоі-
гор, демонструючи барвисте розмаїття авторів з їх неповторним стилем та 
нетиповими підходами до створення ігор у вже існуючих жанрах. Це ро-
бить незалежні ігри одним з самих перспективних джерел матеріалу для 
подальшого мистецтвознавчого дослідження.

—®—

9. Наталія Мартиненко, магістр мистецтвознавства, здобувач кафедри 
ТІМ НАОМА (наук. керів. Л.О. Лисенко) 
Творчий внесок Джона Генрі Дерла у створення 
гобеленної серії «У пошуках Святого Грааля»
Ключові слова: гобеленна серія «У пошуках Святого Грааля»,   
Д. Г. Дерл, «Морріс і Ко», декоративно-ужиткове мистецтво. 

Особливе місце у творчому доробку Д. Дерла (1859–1932), майстра 
декоративно-ужиткового мистецтва Великобританії, належить чарівним 

красою кольору і витонченістю деталей гобеленам, спроектованим у співро-
бітництві з легендарними Вільямом Моррісом і Едвардом Берн-Джонсом. 

Гобеленну серію «У пошуках Святого Грааля» було створено майстрами ві-
домої британської компанії «Морріс і Ко» в рамках комплексного декоративно-
го оформлення внутрішнього інтер’єру маєтку Вільяма Нокса Дарсі «Станмор 
Холл». За свідченням самих митців робота, навіяна мотивами літературного 
твору Томаса Мелорі «Смерть Артура», стала своєрідною алегорією їх власних 
творчих і духовних пошуків. Серію з шести гобеленів основної сюжетної лінії 
і чотирьох гобеленів-вердюр з геральдичними атрибутами і декоративними 
надписами було виткано в майстернях Мертонського Абатства у 1892–95 рр. 
Моррісу належала загальна ідея й вибір конкретних літературних сюжетів для 
ілюстрації. Берн-Джонсом розробив базові ескізи. Дерл відповідав за створен-
ня декоративних деталей, колірне вирішення композиції й безпосереднє ви-
конання роботи у ткацьких майстернях компанії. Дерл особисто регулярно 
перевіряв і коректував натяжку пряжі на верстаті, залучався до виконання 
найскладніших технічних елементів. Схема декоративного тла з використан-
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ням мотиву «мільфльор», розроблена Дерлом для гобелену, наразі вважаєть-
ся спеціалістами найвдалішою і найпоказовішою для стилю компанії. Одразу 
по закінченні роботи цей дивовижний плід колективної творчості дванадцяти 
майстрів на чолі з  Моррісом, Берн-Джонсом і Дерлом було визнано одним із 
шедеврів Британського руху «Мистецтва і Pемесла».

—®—

10. Наталья Порожнякова, кандидат искусствоведения,  
доцент Одесского художественного училища им. М.Б. Грекова
Свет, цвет и музыка: образ переобразованного мира 
в творчестве Б. О. Смирнова-Русецкого (на примере 
коллекции Одесского Дома-музея им. Н. Рериха)
Ключевые слова: преображение, духовный образ, музыкальность, цвет.

Выявлено, что «музыкальность» является своеобразным ключом к по-
ниманию большинства произведений Б. Смирнова-Русецкого. Музыку 

мастер начала 20 в. определял как самое мощное и глубокое искусство, 
способное выражать сокровенные чувства души. Музыка участвовала 
в процессе создания его произведений. Например, цикл картин «Про-
зрачность» (частично представленный в Одесском Доме-музее им. Н. Ре-
риха) складывался не только под впечатлениями природы, но и музыки, 
которую художник слушал в семье своих друзей Моровлевых. Техника 
пастели, в которой предпочитал работать мастер, дала возможность из-
бежать многочисленных подробностей и деталей, свойственных масля-
ной живописи и показать обобщенный целостный образ преображенной 
Природы и города с помощью ритмических музыкальных линий, прису-
щих природным мотивам. 

Взаимосвязь произведений Б. Смирнова-Русецкого с картинами  
Н. Рериха выражена в лаконизме живописных средств, умении передать 
характер природного мотива с помощью больших цветовых и ритмичес-
ких обобщений. Для Б. Смирнова-Русецкого было важно показать слия-
ние внешних впечатлений и духовных образов природы в гармоническое 
единство, выраженное через природу своих внутренних состояний. 

Показана приемственность в поисках взаимосвязи цвета, света и музыки 
в творчестве М. Чурлениса, В. Кандинского с представителями группы 
художников-интуитивистов «Амаравелла» (1920–1930-е), в которую вхо-
дил Б. Смирнов-Русецкий. (Переписка Б. Смирнова-Русецкого с В. Кандин-
ским на тему «духовности в искусстве» велась на протяжении 1920-х гг.). 

Творческий метод Б. Смирнова-Русецкого направлен на восстановле-
ние связи между человеческим пониманием красоты и Красоты как во-
площения Божественной идеи (тоесть гармонии).



93  

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво Заходу та Сходу 

Претворив в своем внутреннем мире богатый опыт выдающихся пред-
шественников, Б. Смирнов-Русецкий выработал собственный метод на 
основе цвето-музыкального восприятия и интуитивного проникновения 
в мир более тонкой, преображенной материи. 

—®—

11. Марина Русяєва, кандидат мистецтвознавства,  
доцент  кафедри ТІМ НАОМА. 
Мальовані саркофаги V ст. до н. е. – І ст. н. е. з 
Північного Причорномор’я
Ключові слова: саркофаг, енкаустика, Херсонес, Пантікапей, курган, 
Куль-Оба, амазономахія, викрадення Діоскурами Левкіппід, майстерня 
енкауста-портретиста, квітковий стиль.

Покриті поліхромним розписом дерев’яні (кипарис, ялівець) та кам’яні 
(вапняк) саркофаги отримують поширення у Північному Причорномор’ї 

в класичний, ранньоелліністичний  та ранньоімператорський періоди. Вони 
походять як з некрополів античних держав (Херсонес, Пантікапей), так і скіф-
ських курганів (Куль-Оба, курган № 9 поблизу с. Мар’ївка Запорізької обл.). 
Стінки та віка саркофагів пізньокласичного–ранньоелліністичного періодів 
прикрашені поліхромними фризами. Переважають багатофігурні міфологіч-
ні композиції (викрадення Діоскурами Левкіппід (Куль-Оба), амазономахія 
(Мар’ївка)); сцени полювання (Куль-Оба); зображення диких і фантастичних 
тварин та істот (Куль-Оба, Херсонес); орнаментальні карнизи з сухариками, 
меандром, лесбійським та іонійським кіматіями тощо. Об’єм фігур підкрес-
лено світлотіньовим моделюванням, складними ракурсами. Художники 
використовували багату палітру фарб з чистих локальних кольорів (жовта, 
червона, рожева, фіолетова, синя, блакитна, зелена, брунатна, чорна, біла), їх 
численних поєднань і ледь вловимих тональних переходів. Дерев’яні сарко-
фаги розписані водяними фарбами, вапняковий саркофаг з Херсонеса – гаря-
чим способом у техніці енкаустики. Найбільш розкішні дерев’яні саркофаги 
додатково оздоблювалися накладними різьбленими пластинами зі слонової 
кістки з гравійованими міфологічними сценами (Куль-Оба, Зміїний).

Поверхня внутрішніх стін та кришки т. зв. «саркофага енкауста» з не-
крополя Пантікапея кінця І ст. н. е. прикрашена суцільною стрічкою жи-
вописних жанрових, сакральних та орнаментальних композицій в  квітко-
вому стилі. Декоративне оформлення імітує розпис поховальної камери 
склепу. Автопортрет художника-енкауста у власній майстерні, на стінах 
якої розвішані портрети, порушує питання існування цього світського жан-
ру в живопису Пантікапея, майстри якого добре знали гарячу та холодну 
техніку енкаустики. У порівнянні з елліністичним періодом, боспорський 
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живопис перших ст. н. е. більш площинний. В образах людей і тварин від-
сутні тілесність, скульптурне пластичне ліплення об’єму, світлотіньове 
моделювання. Художники використовують чисті локальні кольори, часто 
створюючи їх контрастні поєднання і зіставлення. У цьому полягає основа 
декоративного характеру місцевої живописної школи, яка, ймовірно, за-
знала впливу віддалених східних регіонів Римської імперії.

—®—

12. Олена Сом-Сердюкова, кандидат мистецтвознавства, доцент. 
Ставангер-Київ
Про книгу «Дорожні знаки». – К.,  2015
Ключові слова: дорога, знаки, книжки, рефлексії мандруючого мисте-
цтвознавця. 

До цієї теми я йшла, думаючи та працюючи над нею, останні дев’ять 
років. І як кінцевий результат – ідея втілилась у слові та фотообразі, 

під спільною назвою «Дорожні знаки».
Чому дорога? Дорога рухає нас чи стимулює до руху, що насправді і є 

життям. Ідеї не люблять застиглості, тому дорога бере відповідальність за 
стан думок. Дорога стає знаком чи принаймні нашим спільним знаменни-
ком – життям.

Чому знаки? Події, люди, книжки стали моїми знаками. Саме з них і 
викарбовується моє «я». Ті знаки, які були проставлені на моєму шляху, 
сприймаю як підказки долі – і їм вдячна за емоційне збагачення. 

Одного дня мій український берег відплив і з’явився на горизонті – 
норвезький. На моєму шляху вималювалась культура іншої країни, до 
якої змушена була пристосовуватися, звикати та вчити її. Паралельно по-
чались омріяні подорожі, які раніше я здійснювала через книжки. Вони 
змінювали, насичували мене.  

Бачити і вбирати, співчувати і перейматися, торкатися і наповнювати-
ся кольоровим, чуттєвим, духмяним світом – це те, що обрала я. Бути до-
тичною до першоджерел мистецтва та культури – це захват. Переживши 
це, постало велике бажання поділитися та висловитися не мовою суджен-
ня, а мовою вражень і спостережень. 

Тож по сутті, це книга рефлексій мандруючого мистецтвознавця, 
який намагається зробити начерки до портрета сучасності. Структура 
книги – це три розділи: музейне, норвезьке та дорожнє кола. Компо-
зиційно книга нагадує принцип кидання каміння у воду, де кола розхо-
дяться, розширюючись. 

—®—
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13. Олег Станичнов,  аспірант кафедри ТІМ ХДАДМ  
(наук. керів. О.Ю. Оленіна) 
Походження символу в живописі польської сецесії
Ключові слова: символ, сецесія, модерн, метелик, бабка, павич, образ, 
значення образу.

Модерн як загальноєвропейське явище завжди був наповнений симво-
лами. Але польська сецесія мала свої надзвичайні символи та само-

бутність їх прояву в станковому польському живопису зі своїм неповтор-
ним змістом.

Мета дослідження – аналіз основних символів модерну і того, як 
вони проявлялися в полотнах майстрів польської сецесії, яке змістове 
навантаження несе до сьогодення, їх особливості зображення в компо-
зиційних схемах.

Символізм є одним з ключових понять всієї культури модерну. Стиль 
модерн існує ніби всередині символізму, а сам символізм існує всередині 
культури модерн. Модерн – це пластичний аналог символізму. Врешті, 
можна погодитись із твердженням В. Турчина, що «модерн і символізм 
– один тип мистецтва і різниця між ними полягає лише в способі функці-
онування в суспільстві».

Художники звертаються до символів, через які передають глядачеві 
ідею, сенс, який закладається при створенні картини. Пани з ріжками, 
жінки-лебеді, кентаври, сфінкси, величезні метелики, бабки, пітони, змії, 
лілії, маки, троянди, соняхи, морські хвилі – це все підкреслює постійний 
рух, самооновлення в картинах нового стилю.

Але художники передають не просто тварину цілком, як це роблять 
анімалісти, а лише її частину (наприклад, метелика) чи птах (лише фор-
ма і оперення),чи лише тулуб коня. До того ж тварина зображується не в 
природному середовищі, а стає лише тлом чи служить лише для передачі 
певної стихії, знаку.

Кожен символ несе своє змістове навантаження. Польські митці, які 
працювали в добу сецесії, неодноразово зверталися до символів, щоб пе-
редати зміст, який хотіли донести до глядача.

Цікаві в цьому розумінні роботи: Е. Окунь «Ми і війна»; К. Стабров-
ськи «Павич на тлі вітражу», «Історія хвиль»; Ю. Мехоффер «Дивний 
сад». Якщо зробити аналіз робіт цих майстрів, то проглядаються всі осо-
бливості цих символів.

—®—
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14. Анна Тарасенко, кандидат физико-математических наук, профессор 
Государственного университета штата Идальго, отдел математических 
исследований. Мексика
Активизация пространства в сферической  
геометрии муралей Сикейроса. Проект стенной 
росписи «Жизнь и труд генерала Игнасио  
Альенде» (1950-е годы)
Ключевые слова: сферическая геометрия, пространство, Сикейрос, 
мурали.

Для изучения особенностей пространственных построений Сикейроса 
особый интерес представляет зал с разметкой перспективы для роспи-

си бывшего монастыря Непорочного Зачатия в Санта Роса в Сан-Мигель 
Альенде (1950-е гг.). Проект был задуман как памятник Игнасио Альенде 
– герою борьбы за независимость Мексики от испанского ига. Проект не 
был закончен и на стенах остались подготовительные пространственные 
построения, в которые не были вписаны фигуры людей. Они созданы с 
помощью окрашенных шнуров, которыми с высокой линейной точностью 
размечали большое пространство. Эти линии построения сами по себе 
имеют эстетическую ценность, поскольку они гармоничны. По воспомина-
ниям Сикейроса, в решении геометрических задач ему помогал А. Венер. 
Математик обучал художника формулам для необходимого определения 
углов зрения с позиций перемещающегося зрителя. Интересно, что Си-
кейрос обладал развитой интуицией и сделанные им на глаз построения 
совпадали с математическими построениями.

Для развития пространственных построений Сикейроса важно то, 
что роспись осуществлялась в здании неоготического стиля 1880-х гг. 
Готический тип перекрытия помог художнику «сломать» установку 
на привычную для прямой перспективы привязку к линии горизонта. 
Образованный наклонными поверхностями коробовый тип свода соответ-
ствовал стремлению Сикейроса к расширению пространства, к отказу от 
доминанты классической центральной перспективы. Муралист использу-
ет обратную перспективу и создаёт динамическое пространство, в котором 
человек находится как бы в сфере. Тело утрачивает притяжение земли, 
теряя вес. Не случайно в памятнике Сикейросу его фигура уподоблена 
парящему космонавту. Полное воплощение идеи создания пространства, 
соответствующего времени открытий Космоса, было реализовано в Поли-
форуме (1971). Творческое освоение наследия Сикейроса можно видеть в 
монументально-декоративном искусстве Украины. Например, в росписи 
Одесского института инженеров морского флота (1981) Н. Морозова.

—®—
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15. Ярослава Хоменко, искусствовед, преподаватель итальянского 
языка
Флоренция. Культурный проект «Маленькие 
Большие Музеи». Коллекция Стефано Бардини 
(1836–1922)
Ключевые слова: проект «Маленькие Большие Музеи», феномен коллек-
ционирования, Флоренция, коллекция Стефано Бардини.

«Маленькие Большие Музеи» – культурный проект, начатый Фло-
рентийской Банковской Организацией Ente Cassa di Risparmio di 

Firenze в 2003 г. и направленный на продвижение и активную поддержку 
небольших музеев Тосканы, которые и по сей день остаются неизвестными 
широкому зрителю. В рамках этой инициативы Флоренция предстает пе-
ред нами не в качестве лидера искусства эпохи Ренессанса, но как город, 
объединивший многих европейских коллекционеров кон. 19–нач. 20 вв. 
Речь идет в первую очередь о феномене коллекционирования, начиная 
со второй половины 19 в., когда Флоренция стала центром европейского 
антикварного рынка. По примеру семейства Медичи, многие европейские 
антиквары того времени избрали Флоренцию идеальным местом житель-
ства не только для себя, но и для своих коллекций. Собрания произведе-
ний искусства А. Бандини, Ф. Штиберта, С. Бардини, Э. Вольпи, С. Рома-
но, Х. Хорна впоследствии превратились в музеи и составляют еще один 
исторический маршрут, который предлагает нам окунуться в атмосферу 
культуры и искусства Флоренции на рубеже двух эпох.

Коллекция С. Бардини, переданная им в конце жизни в дар Ком-
муне Флоренции, – яркое тому подтверждение. Он, безусловно, был 
выдающейся личностью с изысканным вкусом и безошибочным чутьем. 
Здание антикварного магазина, а впоследствии Музея Бардини, построен-
ного в 1881–1883 гг. на площади де’Моцци и названного «Синий дворец» 
(стены особняка были выкрашены в разные оттенки синего цвета), быстро 
стало заветной целью крупнейших коллекционеров и директоров музеев 
всего мира. На сегодняшний день многие знаменитые музеи и частные со-
брания гордятся шедеврами итальянского искусства, приобретенными у 
С. Бардини. Знаменитый антиквар сам занимался созданием и обустрой-
ством своей Галереи. Экспозиция каждого зала была тщательно продума-
на. Особое внимание придавалось освещению, т. к. бòльшую часть кол-
лекции составляет античная и ренессансная скульптура. Представлены 
шедевры Тино ди Камаино, Донателло, произведения из мастерских Луки 
делла Роббиа, Нанни ди Бартоло, Андреа дель Верроккьо, Бенедетто да 
Майано, Лоренцо Гиберти, Якопо делла Кверча. Живописные произведе-
ния Пьеро и Антонио Поллайоло, Бернардо Дадди, Луки Джордано, До-
менико Тинторетто, Гверчино, коллекция рисунков Джовани Батиста и 
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Лоренцо Тьеполо. Также произведения декоративного искусства, коллек-
ция персидских ковров, бронзовых фигурок и отдельный зал с арсеналом 
доспехов и оружия. Путешествуя по залам Музея С. Бардини, мы посте-
пенно проникаем в суть замысла коллекционера – заинтриговать своего 
зрителя, создать цельный и гармоничный мир, заставить его увидеть про-
шлое другими глазами.

—®—

16. Олена Шостак,  мистецтвознавець, завідувач відділу графіки 
НММБВХ  
Карти міст Франса Гогенберга з «Civitates Orbis 
Terrarum» у колекції Національного музею мис-
тецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків
Ключові слова: карти міст, мистецький твір, місто Льєж, місто На-
мюр, місто Гент. 

Важливою частиною колекції гравюри Музею є 23 аркуші з німецького 
видання атласу «Civitates Orbis Terrarum» («Атлас міст земного світу») 

Франса Гогенберга (1540 –1590) і Георга Брауна (1541–1622) – першої збір-
ки карт міст. Як інші подібні видання того часу, цей атлас був призначений 
і для потреб мандрівників, і для тих, хто бажає отримати інформацію про 
природу, історію, економіку і культуру різних країн світу. Ілюстрації ство-
рювались професійними граверами і часто мали високу художню якісь. 
Для нас вони є і митецькими творами, і важливим джерелом розуміння 
рівня географічних знань та додатковою інформацією про вигляд міст у 
середині 16 ст.

На картах з колекції музею можна побачити різні способи зображення 
міст, що використовували картографи 16 ст. Найпоширенішим з них було 
– з висоти пташиного лету. Наприклад, місто Льєж (№ 2937-ГР МХ) роз-
ташовано на тлі пейзажу з пагорбами, причому займає центральну, але не 
більшу частину аркуша. Інформацію про особливості традиційного костю-
ма несуть зображення на першому плані місцевих жителів. Про політичний 
устрій і підпорядкованість міста розповідають герби (у центрі – імператора, 
праворуч – Льєжа, ліворуч – князя-єпископа, управителя містом).

На легенді карти зазначено 64 будівлі, з яких більшість церкви, а та-
кож мости, брами та єпископський палац. Короткі відомості про історію 
і сучасність міста містяться у коментарі на картуші латиною і на звороті 
німецькою. Вони написані видавцем Г. Брауном і перекладені німецькою 
його братом М. Брауном.

Карта міста Намюра (№ 2938-ГР МХ) визначається дослідниками як 
виконана з висоти низького пташиного лету, що дає можливість ще більш 
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докладно зобразити будівлі та робити пояснювальні написи просто на зо-
бражені. 

Інший різновид карт представляє топографічний план міста Гента (№ 
2941-ГР МХ), його повторено за ксилографією з видання торговця, істори-
ка і мандрівника Лодовіко Гвірчадіні «Опис Нідерландів» (1567 р.).

—®—

17. Юеге Лай, аспирант кафедры белорусской и мировой художествен-
ной культуры Белорусского государственного университета культуры  
и искусств
Образ Флоры в искусстве Европы: от идеального 
к индивидуальному
Ключевые слова: Флора, образ цветка, живопись. 

Для мифопоэтического мышления характерно отношение к природе 
как к живому существу. Отсюда антропоморфные образы языческих 

божеств. В римской мифологии Флора – богиня цветов, юности и плодо-
родия. Цветение природы в мифологии взаимосвязано с наступлением 
весны, утверждением жизни. С античных времён на протяжении веков 
сохраняется изображение Флоры в виде молодой женщиной с цветами 
в руках или рассыпающей цветы. Сравнение композиции Пуссена «Три-
умф Флоры» (1631) с Флорой фрески виллы Ариана из Стабии (1 в. н. э.) 
показывает, что античность обретает новое воплощение в искусстве клас-
сицизма. 

В живописи Ренессанса (Боттичелли, Тициан, Мельци) идеальное на-
чало проявляется в индивидуальном портретном облике. Женщина пока-
зана как олицетворение прекрасного цветка, бесконечное воплощение до-
чери боги Земли и Теллуса. Путь образа Флоры в искусстве: от идеального 
– к всё более индивидуальному и жизненно конкретному (Рембрандт). 
Уже в барокко цветущие венки и гирлянды часто оттесняют на второй 
план изображение персонажа (Вербрюгген). 

В произведениях импрессионистов (Ренуар, Клод Моне) женщины 
часто показаны среди цветов и практически растворяются в них. Природа 
постепенно утверждает свою главную роль: человек становится стаффа-
жем. Гуманистический идеал в искусстве ставится под сомнение. В пасте-
лях Дега балерины в разноцветных пачках являются аналогом цветов. В 
балетах (Чайковский) цветы превращаются в танцующих девушек. Гиб-
кие линии линейно-плоскостной доминанты модерна создают новое про-
явление растительных сил природы в виде женщины-цветка относитель-
но чувственно-конкретных, объёмно-пластических форм олицетворений 
Флоры в классицизме и барокко. В искусстве левых направлений начала 
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20 в. изображение цветов связано с раскрепощением цвета, выдвижение 
на первый план живописных средств выражения относительно литера-
турного сюжета, стремлением сблизить живопись с музыкой. Изображе-
ние цветка мотивировано раскрепощением цвета и выдвижением его на 
главную роль. 

—®—

18. Елена Боримская, искусствовед, заведующая научным отделом 
экспозиционно-выставочной работы КНМРИ
Григорий Хорошилов (1953–2005).  
К 10-ой годовщине со дня смерти

«Чуду явленности внемлю…»   Ciclothimia. Кислород

Уже десять лет мы лишены возможности общения с неординарной лич-
ностью, замечательным соотечественником, знаковой для Киева фи-

гурой – Григорием Хорошиловым. В очередной раз в памятные майские 
дни Гриша объединил самых разных почитателей своего таланта, друзей, 
близких и тех, кому не удалось пересечься в личном общении на выставке, 
где экспонировались его аналитические изыскания, поэтические опусы, 
образцы каллиграфии. Некоторые произведения из сборника Ciclothimia, 
собранного еще самим Гришей, были представлены в аудиозаписи близких 
друзей. Проникновенно и тепло многие вспоминали о различных ипостасях 
Хорошилова: музыкальных и культурологических пристрастиях, китаевед-
ческой стороне его жизни, биографических обстоятельствах, личностных 
качествах и поведенческой линии.  Музыканты и искусствоведы, культуро-
логи и поэты, синологи и художники. Ученики, бывшие студенты (в прямом 
и переносном смысле этого слова), сотоварищи в различных жизненных 
проектах, представители разных поколений продолжали открывать 
различные грани этой удивительно стереоскопической личности. Сам же 
виновник события присутствовал в формате видео то концертирующим 
музыкантом, а то и перформативными действиями.

Гриня для школьных товарищей, Грин на Львовской площади, Гри-
горий в удаленном общении остался в сердцах и душах многих киев-
лян. Круг общения был довольно широким. Представители разных по-
колений, профессий, социальных групп, субкультур. Однако истинным 
его призванием была поэзия. Поэзия не в качестве словотворчества, а 
как способ мышления, существования, мировоззрения. И это его осно-
вное истинное «я» было сокрыто, потаенно. Великий мистификатор и 
перформансист, он щедро делился с учениками и друзьями. Одаренный 
музыкально и поэтически, получивший техническое и гуманитарное обра-
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зование, он соединял в себе поэта и математика, склонного к эстетически 
изысканному, совершенному, но в то же время структурному, системному 
мышлению во всех сферах.  Каждый, кто соприкасался с ним, не мог оста-
ваться равнодушным. Тонкий и ранимый, он прикрывал истинное лицо 
за различными видами деятельности, смеховой культурой как способом 
бытования, иронично оценивающим окружение. Не терпим был к равно-
душию, чванству, снобизму. Огорчался, если люди не желали поднимать-
ся на определенную высоту или не хотели вырываться из «слепо-глухо-
немого» состояния, удручало скудоумие. Для многих он был Учителем 
(независимо от возраста), иным просто налаживал и очищал «опти-
ку»; щедро делясь открытиями с принимающими его дар общения или 
курьезным неординарным поведением эпатируя, помогал вырываться из 
оболочки обыденности и серости. Каждый «слушающий» выносил для 
себя что-то особенное. Так, для многих он открыл культуру древнего Ки-
тая (вплоть до практической кулинарии), а кому-то преподносил уроки 
считывания жизненных знаков.  Высокие требования, предъявляемые к 
окружению и к самому себе, украшали пространство его внутренней по-
таенной жизни и не были удобны в обыденном существовании.

Каждый год весной множество первых маленьких фиалок помещались 
в объемную зеркальную чашу, наполненную водой. В этом ритуале, соб-
ственно, весь Гриша, трепетный и нежный, лирик и поэт.  «Поэт самой 
сущности поэзии». Наиболее ценным состоянием для него было «непре-
ходящее из+умление от рефлексии». Это состояние он называл «ежем-
гновенной допущенностью к лицезрению чуда явленности».

Гений поэтический руководил всей его жизнью, помыслами. А он был 
гением места, своего города. Был истинным киевлянином. Старый Кре-
щатик, Львовская площадь, Поскотина (отрог, выходящий от Пейзажной 
аллеи на Гончарку), Владимирская горка, Труханов остров и, конечно же, 
Рейтарская. Все это топонимика постоянного присутствия, измеряемая 
пешими прогулками, длительным пребыванием с музицированием, диа-
логическими практиками.

Сфера его интересов в различных областях культурологии доволь-
но широка. Это нашло выражение в исследовательской деятельности, 
методико-преподавательской, общественной. Многое было реализовано 
еще при жизни. Написан ряд искусствоведческих и культурологических 
штудий. Множество трудов посвящено культуре Древнего Китая («Кни-
ге Перемен», проблеме интерпретирующего перевода «Билингва» и 
т.п.). Неизменным успехом пользовались его публичные выступления: 
прочитанный в 1991 году курс лекций в Киевском государственном худо-
жественном институте (ныне НАИИА) «Понятийный анализ категорий 
традиционных китайских практик, сущностное их осмысление и практи-
ческое освоение», а блестящие рецензии на дипломные работы в художе-
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ственном институте всегда срывали аплодисменты. Часть творческих про-
ектов выходила за рамки индивидуальной работы. Так, еще в 1985 г. Гриша 
был одним из организаторов Украинского отделения Всесоюзной ассоциа-
ции китаеведов АН СССР, где и возглавил Секцию комплексной культуро-
логии; а в конце 1980-х гг. в Киеве им создан современный комплексный 
международный центр «Мост». Трепетное отношение к родному горо-
ду, неизбывное желание чистоты пространства, все более загрязняемое 
уродливыми объектами, привело Григория на телевидение. Многие киев-
ляне побывали в его авторской передаче «Кухня на кухне». 

Приведенные отдельные примеры далеко не исчерпывают всех 
Гришиных инициатив. Многое предстоит еще проанализировать и 
осмыслить. Осуществить целый ряд публикаций. И прежде всего тех, что 
касаются его основной поэтической деятельности. Это сборники стихов 
(«В дому»), учебные пособия (Учебник-словарь «Таксономия поэтики. 
Системная классификация поэтических явлений»), литературные теоре-
тические изыскания, автобиографические заметки («Школа рисования 
словом»). Думаю, его безукоризненное владение словом, глубокие реф-
лексии, выраженные ярко, образно и емко определяют его место в ряду 
замечательных киевских поэтов современности. 

Круг интересов Г. Хорошилова – студента Киевского государственного 
художественного института, определялся личными пристрастиями (типы 
западного и восточного гуманистического мировоззрения) с одной стороны, 
и методикой преподавания истории и теории изобразительного искусства 
– с другой. Так, в годы обучения в КГХИ (1978–1986) был написан ряд ака-
демических штудий, анализирующих отдельные памятники и явления 
отечественной и зарубежной культуры разных периодов – от античности, 
средневековья до современности. «Анализ особенностей архитектурной ком-
позиции Афинского Акрополя. О телесности интерпретации пространства 
и его функционально-символической содержательности (1979), «Синтез ис-
кусств в византийском храме» (1980), «Украинская икона времен Речи Поспо-
литой» (1984), «Портрет в творчестве Рембрандта» (1985) – вот далеко не 
полный список аналитических исследований. Со свойственной ему спосо-
бностью глубинного «шурфирования» изучаемого предмета, использования 
комплексного искусствоведческого и культурологического подхода, метода 
интерпретационного анализа, четко структурированной и убедительной до-
казательной базы, оригинального мышления «прокачивался» разнообраз-
нейший контекстный материал, что находило отражение в соответствующем 
оформлении: прилагающихся глоссариев, таблиц, схем, иллюстраций.

Начиная с 1980-го года Хорошилов интенсивно занимается культурой 
Китая. Научные руководители, преподаватели кафедры ФТИИ Платон 
Александрович Белецкий и Анна Владимировна Заварова поддерживали 
эти ориенталистические устремления и, практически, все курсовые работы 
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были разработкой одной темы, которую Гриша и собирался вынести в ка-
честве дипломной работы: Запад и Восток. Сравнительный анализ двух 
типов гуманистического мировоззрения: европейского ренессансного и 
дальневосточного чань/дзэн-буддийского. Так, под руководством Платона 
Александровича Белецкого был написан ряд изысканий по данной теме: 
«Анализ картины Антонелло да Мессина «Святой Иероним в келье» (1460). 
Расшифровка нераскрытой формулы ренессансного гуманизма в живо-
писи Кватроченто» (1979–1983); «Сравнительный анализ двух изобра-
жений: Антонелло да Мессина «Святой Иероним в келье» (1460) и Тэнсё 
Сюбун «Чтение в уединенной хижине в бамбуковой роще» (1450). О двух 
типах гуманистического мировоззрения средневековья (1983); начата по-
дготовка дипломной работы на тему «О двух типах средневекового гума-
нистического сознания – христианская и чань-дзэн буддийская личности 
как предпосылки западноевропейской и дальневосточной транскультур 20 
века. На примере комплексного интерпретационного анализа картин Ан-
тонелло да Мессина и Тэнсё Сюбуна» (1985). Но диплом, в силу известных 
причин, Григорий защищал по современной отечественной скульптуре, что 
дало определенные навыки, блестяще проявившиеся в рецензировании де-
сятков дипломных работ в последующие годы. А культура Древнего Китая 
стала неотъемлемой частью профессионального интереса и нашла отра-
жение в плодотворной научно-изыскательской, организационной и обще-
ственной деятельности. На это обстоятельство указывал Платон Алексан-
дрович в своей рекомендации Грише для поступления в Союз художников 
Украины в 1989 году.

В настоящем издании помещено одно из первых студенческих иссле-
дований «Анализ картины Антонелло да Мессина «Святой Иероним в ке-
лье» 1460». Дополняют работу Тезисы к анализу одноименной гравюры 
А.Дюрера (1514) – «Антифолль», носящие дискуссионный характер по 
отношению к труду известного историка искусства начала 20 века Карла 
Фолля «Опыты сравнительного изучения картин» (1916), где речь идет о 
вышеуказанных двух произведениях (в Библиографии – позиция №14). 
Рукотворный глоссарий (фото фрагментов прилагаются), созданный в 
процессе систематизации, анализа, структурирования исходных данных, 
наглядно иллюстрирует основательность и научную добросовестность в 
осмыслении материала и разрешении поставленных задач. Материал пе-
чатается в авторской редакции.

—®—



104  

Від учителя до учнів



105  

Від учителя до учнів

Розпочинаємо публікацію текстів  
мистецтвознавців під рубрикою  
«Від учителя до учнів»

Григорий Хорошилов  
(1953 – 2005)
Антонелло да Мессина. 
Святой Иероним  
в келье. 1460
Опыт анализа структуры художественного образа (курсовая 
работа студента 3 курса ФТИМ КГХИ. Науч. руков. П.А. Белецкий. 
К., 1982)

Предисловие

В своем сопоставлении мы не станем отыскивать в упомянутых рабо-
тах каких-либо визуальных средств, а тем более взаимных влияний. 

Их здесь попросту нет. Однако, при всей несхожести интересующих нас 
картин, у них все же есть то общее место, в котором они пересекаются. 
Попытаемся его обозначить.

Прежде всего в обоих случаях присутствует главный герой, занятый 
чтением. Во-вторых, чтение это и у Антонелло, и у Сюбуна происходит в 
уединенных кабинетах, причем, и келья гуманиста, и хижина дзэнца, рас-
полагаются в гористых местностях и вдали от поселений. Таким образом, 
и в первом, и во втором случае мы имеем дело с отшельническим уедине-
нием, которое связано с учеными занятиями. 

Но «ученое уединение» как сходный сюжет – не единственная точка 
общего места этих произведений. В обе картины в качестве важного ком-
понента введен определенный текст, что позволяет оценивать их не только 
как чистые изображения, но и как синтетические словесно-живописные 
образы. Наконец, почти совпадающие по времени возникновения (1460 
– «Иероним», прибл. 1450 – «Чтение»), эти работы вполне могут стать 
предлогом для сопоставления двух полярных мировоззрений – европей-
ского ренессансного гуманизма и современного ему дальневосточного дзэн-
буддизма. Мы не собираемся предпринимать философско-эстетическое ис-
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следование. Хочется лишь сопоставить основные моменты мироощущения, 
являющиеся главными и потому определяющими процесс формообразо-
вания, тем более, что выяснение специфических черт Запада и Востока – 
насущная потребность для всех, синхронно изучающих историю мировой 
культуры.

Настоящая работа состоит из трех разделов. В первом внимание всеце-
ло уделено изучению картины Антонелло и определению ее места в евро-
пейской культуре. Во втором подобным образом рассматривается работа 
Сюбуна. Третий – содержит сравнения памятников и выводы. 

На данном этапе внимаю предлагается Первая часть. 

Раздел I. Первое впечатление
Перед нами – большое помещение, в центре которого на возвышении, 
находится почтенного вида муж, занятый изучением фолианта. Его окру-
жение составляют животные, птицы, растения и книги. При беглом, по-
верхностном взгляде, фигура сидящего, данная в профиль, ее несколько 
театральная поза, оставляют впечатление искусственной натянутости. По-
мещение похоже на подмостки сцены, обрамленной порталом, в центре 
которого разместился подиум с главным героем. Впечатление того, что 
мы находимся в партере театра, причем на одном из лучших центральных 
мест, усиливается четкой центральной перспективой, выстраиваюющей 
глубокое коробчатое пространство.  Чуть ниже, на авансцене, застыли 
птицы, напоминающие плоские раскрашенные декорации или музейные 
чучела. Как в витрине музея застыли и нарочито раскрытые книги. По-
мимо возникающего ощущения холодной искусственности приходит и 
другое. Это состояние царственного покоя, торжественного молчания, 
отрешенности от всего внешнего.

Раздел II. Рассматривание
При дальнейшем внимательном созерцании впечатление заметно ме-
няется. В частности, оказывается, что покой и устойчивость здесь ка-
жущиеся. Действительно, Иероним сидит в позе для работы весьма не 
удобной. Он сидит далеко от стола, руки его вытянуты, но при этом они 
едва достигают края пюпитра, на котором расположен объект его вни-
мания – раскрытый  фолиант. К тому же он сидит на самом краю стула, 
совершенно не опираясь на спинку. Писать в таком положении трудно, 
вдобавок чернильница находится на недосягаемом для руки расстоянии. 
Если же Иероним не пишет, а читает, то при такой дистанции от его глаз 
до страницы с текстом последний должен быть выполнен достаточно 
крупными буквами (в противном случае мы должны констатировать 
«дальнозоркость» Иеронима). Впрочем, не исключена возможность, что 
на скрытой от нашего взора странице помещено какое-то изображение. 
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Это больше бы оправдывало существующую неестественность дистан-
ции, но утверждать этого нельзя, тем более, что на соседней, видимой 
странице, помещен текст. 

 Обращает внимание своего рода «натюрмортность» изображения. Все 
обитатели кельи здесь выписаны с завидной тщательностью, каждой вещи 
отведено особое место, у всего свое назначение. Если не полениться и со-
считать хотя бы те из них, которые размещены на подиуме и стеллажах, 
то их количество – более шести десятков  –  факт сам по себе восприни-
мающийся как неожиданность, ведь никакой «загроможденности» здесь  
не ощущается. Напротив, на полках достаточно просторно, предметы не 
теснятся, они спокойно сосуществуют. 

Набор вещей довольно разнороден. Здесь есть мебель – цилиндричес-
кое жесткое кресло, ларь-скамья – кассонэ с внутренним замком, ключ от 
которого висит чуть выше на гвозде, вбитом в боковую стойку стеллажа. 
На кассонэ покоится кардинальская шляпа, ширина которой такова, что 
вполне позволяет хранить ее внутри. Видимо ее извлекли наружу вместе с 
порфирой и остальными одеждами.

В четырех секциях заднего, приставленного к подиуму стеллажа, раз-
местилось пестрое множество вещей. Так, рядом с ключом и гвоздиком, 
отбрасывающим тень, слева соседствуют: лежащая обрезом к нам книга со 
свесившейся из нее  закладкой, кубышка, стоящая на этой книге. 

Левее этой пары размещается следующая, составленная книга-
ми: нижняя повернута к нам не обрезом, а корешком, расчлененным 
поперечными тиснениями, верхняя прислонена к задней стенке стеллажа 
и полураскрыта.

То, что находится левее, заслонено фигурой Иеронима, но дальше, 
за вертикальной перегородкой, мы видим сразу восемь книг: четыре 
закрытых и четыре открытых, причем сделано это так, что получи мы 
возможность увидеть оригинал, – наверняка удалось бы рассмотреть 
миниатюрные заставки и  инициалы, а, возможно, и разобрать текст. 
Среди этих книг особенно примечательна та, которая хоть и раскрыта, но 
прячет от нас свое лицо. Она лежит торцом к нам и лишь небольшой стек 
– нечто подобное короткой указке –  прикоснулся к ее тайне. Деталь эта 
явно многозначительна и интересна тем, что так же храня тайну, покоится 
на раскрытом фолианте взгляд Иеронима. Тайна эта навсегда останется 
достоянием Антонелло, хотя ниже мы попытаемся хоть немного пролить 
на нее свет. Но продолжим нашу экскурсию. 

Выше книги со стеком, в верхней левой четверти центрального стел-
лажа, разместились семь книг, из которых – раскрытых всего три, а 
закрытых – четыре. Здесь мы не встречаем ничего нового сравнительно с 
нижней секцией, но зато сразу за перегородкой, справа, нам встречается 
странный предмет, назначение которого  неясно. Аналогичная котомка со 



108  

Від учителя до учнів

свешивающимся узлом есть в кабинете Иеронима, выполненном Колан-
тонио.  За этим непонятным узлом следует круглая, вероятно металличес-
кая банка, далее – бутыль с геометрическим орнаментом. За бутылью ви-
дна круглая, чуть выдвинутая на нас коробка, а на некотором расстоянии 
от нее – изящная шкатулка. 

 На самом верху, по-видимому нашли место предметы второй необ-
ходимости. Но если мы взглянем левее их, то увидим, что небольшое, 
строгое и едва заметное распятие венчает рабочее место святого. Под 
этим распятием, на верхней полке бокового стеллажа, находится стоп-
ка из трех закрытых книг, на нижней же нам виден стоящий на чем-то, 
раскрытый фолиант, причем на обозреваемой части его страницы отчет-
ливо различимы два столбца текста. Чуть правее, на столике, внахлест 
друг с другом, лежат еще два массивных тома, при этом в обрезе одного 
из них видна короткая закладка. Из-за этой книги выглядывает уже упо-
минавшаяся чернильница и, похоже, вставленное в нее перо.

На боковой стенке левого стеллажа, возле невысокой циркульной 
арки, висят полотенце и еще один ключ, вероятно от входной двери. Ниже 
этой пары и правее, на высветленной стенке пюпитра прикреплена не-
большая бумажная табличка с двумя продольными и одной поперечной 
складками.   Ниже этого, отбрасывающего тень клочка бумаги, располо-
жились две небольшие вазы на ножках, в одной из которых растут цветы, 
в другой – карликовое деревцо.  Левее ваз с растениями, на самом краю 
подиума расположился кот. Глядя на его индифферентную позу хочется 
вспомнить строки из Бодлеровского сонета: 

«... и тот, кому был ведом
Лишь зов познания, украсить любят дом – 
Под осень дней – большим и ласковым котом
И зябким как они и тоже домоседом
Коты – друзья наук...»
[Ш. Бодлер  «Кошки»]
Кот, как и его хозяин, изображён в профиль и повернут в ту же сторону 

– влево.  
Завершая осмотр рабочего кабинета, обратим внимание на сам поди-

ум и стеллажи.  В то время как и креслу, и кассонэ можно подобрать ана-
логи в романо-готической мебели, то подобная конфигурация кабинета 
лишь отдаленно перекликается с уже упомянутым интерьером Коланто-
нио.  Задний стеллаж –  вещь явно автономная. Это следует из разницы 
уровней, на которых размещаются полки его и соседнего с ним бокового 
стеллажа. К тому же видно, что он выше своего соседа и приставлен к нему 
так, что небольшая его часть заходит за его боковую стенку. Об этом сви-
детельствует одна из восьми книг, помещенных в левой нижней четверти, 
которая наполовину закрыта торцовой доской. А вот трехарочная лестни-
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ца, которая на первый взгляд читается как автономный объем, на самом 
деле, составляет одно целое со всем стереобатом. Это можно заключить из 
того, что глубина трех арочных  ниш в лестнице много  больше, нежели 
ее верхняя доска, то есть ниши врезаны глубоко в тело подиума. Но по 
каким-то соображениям они не прошивают его насквозь, как это сделано 
в двух прямоугольных нишах справа, а заканчиваются где-то на одной оси 
с пюпитром Иеронима . 

Интересную конструкцию представляет собой боковой стеллаж, 
совмещенный с этим пюпитром и представляющий собой в таком виде 
нечто сходное с секретером. Но он функционирует не только как стол и 
шкаф. Мы видим, как продолжаясь влево, он трансформируется в перего-
родку, в которой имеется проход. Трудно предположить, как развивается 
эта конструкция дальше – то ли обрывается сразу, зайдя за угол портала, 
то ли переходит в какое-то аналогичноя сооружение. 

Вместе с тем любопытно, что это вполне современный нам – евро-
пейцам ХХ века – подход к организации пространства. Ведь в истории 
европейской архитектуры осознанное функциональное членение боль-
ших объемов легкими, подвижными, а, главное, – комбинированными 
– перегородками, это открытие ХХ века. Но не будем преувеличивать и 
приписывать кватрочентисту мышление нынешнего зодчего.  Отметим 
лишь, что несмотря на безусловную связь изображение с романской и 
готической традициями, это все же нечто отличное от средневекового 
мышления, с его примитивным стремлением расставить мебель по углам, 
прижать ее к стенам.  Мы умышленно уделили столько внимания описа-
нию вещей. Можно вообразить, сколько терпения и прилежания понадо-
билось Антонелло для воплощения замысла. Удивительна тщательность 
кисти – ведь это небольшой формат.  Изображение столь большого коли-
чества аксессуаров скорее всего продиктовано стремлением создать своего 
рода предметный текст.   О чем он повествует, мы рассмотрим ниже, сей-
час же уделим должное внимание остальной части картины. 

Оценивая интерьер, этот гулкий сосуд, в который помещен кабинет 
Иеронима, снова отметим, что при внешней статичности изображения, 
которая заметна в позе Иеронима, здесь налицо тщательно продуман-
ное внутреннее движение –  пространство свободно, по кругу обтекает 
деревянное возвышение. Легко определить условное направление его 
перемещения – справа налево. Уточним это. Справа, сквозь окна первого 
яруса, видны два фрагмента горного пейзажа. Несмотря на значительную 
удаленность, оба холма  и безлюдная долина с двумя одиноко стоящими 
(разделенными третьей от нас  и четвертой от окон опорой) деревьями, 
читаются очень четко. Оконные проемы расположены по разные стороны 
колоннады, причем ясно, что левое окно (частично заслоненное) продела-
но в закругляющемся на нас простенке, так как видна его внутренняя бо-
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ковая поверхность. Этого мы не наблюдаем в правом окне, но о нем можно 
сказать, что в отличие от левого, оно делится двумя колоннами. Сквозь 
эти окна, лишенные переплетов, в  келью входит ровный рассеянный 
свет. Восемь арок галереи, нарастая из глубины, как по эстафете переда-
ют его друг другу, чуть подталкивая на нас. В этом пружинящем набега-
нии волнообразного ритма, как в резонаторе, пульсируют шаги медленно 
ступающего  по мозаичному полу льва. Он достиг окончания галереи, но 
собственно в келью еще не вошел.  Один шаг отделяет его от приобще-
ния к человеку. Этот же шаг нужен иссякшему световому импульсу, чтобы 
раствориться в тени, отбрасываемой стеллажом. Это же шаг нужен сжато-
му галереей пространству для того, чтобы с облегчением выплеснуться в 
огромный объем зала. И мы видим, что лев уже подняла лапу...

Зародившееся в правом углу и развивающееся на нас движение на-
ходит четырехкратное визуальное подтверждение. Так, сначала лев, а 
следом за ним – Иероним, перепел и кот обращены влево. Даже острый 
взгляд павлина, встречающий это движение, ничуть не разрушает его. На-
против, эта единственная преграда, конфигурацией своей напоминающая 
указатель, лишь способствует общему впечатлению, привнося в него лег-
кую  динамику. 

Вытекая из глубины и свободно огибая край стеллажа, затененный 
пространственный поток вновь озаряется, встречаясь с мощным, 
пронизывающим его потоком света, устремившимся в келью откуда-то свер-
ху, слева из-за нашей спины (больно будет глазам неофита, пришедшего 
из тьмы!). Оплодотворенный светом, пространственный поток продолжает 
свой путь и, собираясь у нового рубежа – узкого затененного проема слева, 
– превозмогает его и, сжавшись, с нарастающей скоростью устремляется в 
прямоугольное окно. Рассекаясь о четкий крест переплета, преодолевая и 
эту, последнюю преграду, освобождается, завершая цепь метаморфоз.

Видимый в этом окне пейзаж, вероятно является продолжением тех 
горных кряжей, которые различимы в окнах справа. Но вот деталь: в 
этих, лишённых крестообразных переплетов окнах, пейзажи совершенно 
безлюдны. Лишь два одиноких деревца – вот и все что есть там, где за-
рождается движение. Напротив, сквозь четкий крест левого окна, мы ви-
дим какие-то строения, реку, лодку и плывущих в ней людей. По берегам 
расположились рыбаки, прогуливаются пары, бегают собаки.

Путь, который проделывает пространственный поток, а точнее – его 
видимая траектория, вполне напоминает параболу. Вершина ее – где-
то между нами и  Иеронимом, а ветви ориентированы в окна. Эти ветви 
разомкнуты, но все же они встречаются в едином: невесомый полёт птиц 
в двойных окнах второго яруса, словно мост объединяя заоконное про-
странство, нивелирует его, смыкая ветви параболы, уравнивая исходную 
и конечную точки движения.
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Следует отметить, что рассмотренное круговое движение, сопряженное 
с пульсацией сжатых и разряженных зон интерьера и строгой драматур-
гией чередующихся света и тени, явно противопоставлено ровному потоку 
света, который озаряет горные дали, а также портал, с уходящим ввысь 
фрагментом стены. Кстати сказать, залитый светом сегментовидный ар-
хивольт портала, режущий затененные стрельчатые своды кельи, явно 
усугубляет отмеченное противопоставление экстерьера интерьеру. 

Помимо рассмотренного кругового движения можно также указать 
на горизонтально и вертикально направленные ритмы. По горизонтали 
пространство членится – от портала до горных далей на шесть планов. 
На первом помещаются птицы; на втором – Иероним; третий – это за-
дняя стена кельи; четвертый план образует крест левого окна ( так как оно 
дальше, чем задняя стена); пятый план –  окна в торце галереи и, наконец, 
шестой план –  пейзаж.

По вертикали наблюдается скачкообразное восхождение масс от пере-
днего плана к третьему: от отметки, на которой находятся птицы, к уров-
ню пола; от пола к стилобату  подиума; оттуда – ряд скачков к верхней 
доске стеллажа; наконец – двойные окна и конфликт стрельчатых сводов 
с порталом, возвращающий нас на первый план.

Завершая предпринятое нами «Рассматривание» и переходя к новому 
разделу, укажем на две детали, оставшиеся до сих пор без внимания. Это – 
желтая металлическая чаша, стоящая перед павлином, вероятно его кор-
мушка. Другая –  сандалии Иеронима, оставленные им у подножия своего 
духовного трона, деталь весьма трогательная и вполне характеризующая 
отношение святого к своему делу.  Вокруг этих внешне неприметных дета-
лей (особенно вокруг сандалий) развивается удивительное повествование, 
зашифрованное при помощи  иносказаний. Об этом и пойдет речь. 

Раздел III. АНАЛИЗ 
А) О возможности символического прочтения.
Вспомним, что доставшийся Ренессансу от Средневековья христиан-
ский неоплатонизм, в котором истинное бытие предполагалось не в 
имманентных вещах и явлениях, а в их трансцендентных божественных 
прототипах, дубликатами и  символами которых они воспринимались, 
выработал изощренную систему  интерпретирования одной и той же 
информации. Основное в этой системе сводилась к тому, что фактаж 
истолковывался как буквально, так и мистически, причем мистическое 
толкование имело три смысла. Картина получалась следующая:

1. Историческое – факт следовало понимать конкретно, но с букваль-
но- исторической стороны.

2. Аллегорическое –  факт рассматривается как намек и аналог другого 
события.
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3. Топологическое – факт классифицируется в морально-этической 
системе ценностей как назидание.

4. Анагогическое – факт рассматривается как конечная сакраменталь-
ная истина, то есть как результат божественного промысла.

Такое «четырехсмысленное» толкование применялась не только в те-
ологии, но была тенденция распространить его на искусство.  Но для того, 
чтобы это «четырехсмысленное» толкование не выглядело натяжкой, 
употребительно к данному изображению, естественным было бы оправ-
дать возможность его применения. Проще говоря, нужно выяснить, по-
чему за внешне бытовой сценой мы можем видеть иное, более сложное 
содержание. 

Обратим внимание на табличку. Этот небольшой текст, помещенный, 
скажем, на раме картины в виде атрибуционной бирки, не говорил бы нам 
почти ни о чем. Но, расположенной едва ли не в самом центре изображения, 
он является неотъемлемой составной его частью. И дело не в том, что пред-
ставляет собой этот текст – имя ли святого, или же факсимиле художника, 
или то и другое вместе. Важно, что он начертан на белом прямоугольни-
ке, имитирующем клочок бумаги и демонстративно прикреплен к боковой 
стенке персонального пюпитра Иеронима, то есть этот клочок – часть его 
обихода, а следовательно и равноправный знак предполагаемого нами сим-
волического предметного текста. Всякого воспринимающего данную карти-
ну лишь как внешнее, «историческое» повествование об Иерониме, деталь 
эта заставит долго обходить ее стороной, но затем непременно озадачит. Кто 
ее написал? И зачем эта бирка прикреплена на пюпитре святого? Неужели 
она понадобилась самому Иерониму –  тогда возникает вопрос: для чего? 
Неужели для того, чтобы мы, случайно прохожие, ненароком не спутали его 
с кем-нибудь другим, скажем, с Евангелистом Марком?  Но подобные пред-
положения достаточно комичны. А если оставить шутки, то эта табличка – 
совершенно инородный предмет относительно воспроизводимой в данном 
изображении реальности.  Она вносит отчуждение, разрушая возникшую 
иллюзию подлинности, с такой тщательностью выстроенной перед этим. 
Присутствием этого клочка бумаги нас заставляют вспомнить, что все, на-
ходящееся перед нами – всего лишь красочные пятна и все здесь, как бы 
оно не стремилось показаться настоящим –  всего лишь условность, всего 
лишь графический знак. А это и есть та самая возможность действительно 
читать изображение как предметный текст.

Б) Символика и повествование.
Когда мы перестаем видеть в реальной форме ее самое и воспринима-

ем ее, как некий условный знак, исчезает необходимость в сложной разра-
ботке поверхностей, реалистичной округлости форм, усложненных видах 
движения. Есть лишь определенная потребность «выстроить мизансце-
ну» и, по возможности подробно, изобразить признаки персонажей. От-
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сюда – аппликационность и натюрмортность сюжетных построений,  их 
монохромность.  Если с этих позиций взглянуть на показавшуюся сперва 
странной позу Иеронима, становится ясным, что она – результат такой  
«выстроенности» и жест ее –  композитный. Теперь, когда застылость 
персонажей объяснена и перестала смущать, попробуем расшифровать 
содержание картины.

На «авансцене» помещены две птицы – павлин и перепел, 
противопоставленные друг другу: их разделяют центральная ось картины; 
изображённые в профиль, они повернуты в противоположные стороны 
(павлин – вправо, перепел – влево); они отличны по величине, конфигу-
рации, тону, цвету. Павлину отдано явное предпочтение – он стоит у лу-
чезарной кормушки, перепелу же отведен пустой угол. В традиционной 
христианской символике павлин выступает как символ святости, чистоты 
и нетленности. Существует ли каноническая семантика перепела, как 
символа, установить не удалось. Однако,  представляется возможным ис-
кать источник возникновения подобного символа в библейской истории с 
перепелами.   В контексте описываемых там событий, история с ниспосла-
нием перепелов, утратившим терпение и веру в покровительство Иеговы, 
евреям, и дальнейшее превращение этих перепелов в отраву – акт несо-
мненно назидательный и, безусловно,  поспособствовавший возникнове-
нию знаменитого изречения Моисея: «… не одним хлебом живет человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Господа…» 

Если верно наше предположение, то в изображенной на переднем плане 
ситуации мы сталкиваемся с достаточно прозрачной дидактической фор-
мулой. Перепел без кормушки – напоминание сомневающимся о послед-
ствиях  сомнения. Павлин же –  призыв к почитанию Слова Господня. Но 
вспомним, что сюжет наш – «ученое уединение» – не что иное, как таковое 
почитание, потому  хотя бы, что первый канонизированный перевод Писа-
ния на латинский язык принадлежит именно святому Иерониму.  (Изобра-
жение св. Иеронима весьма распространено у живописцев Ренессанса. Осо-
бое почитание святого гуманистами по всей видимости связано с тем, что 
его фигура во многом созвучна мировосприятию деятелей Ренессанса. Пре-
жде всего – он высокий церковный сановник, устами которого говорил сам 
Папа. При этом он на долгое время мог стать пустынником (вспомним за-
творничество Петрарки в Воклюзе). Однако в светской жизни он бывал до-
вольно крут и держал всех на расстоянии. Но решающим фактором явилось 
то, что он был крупнейшим ученым-гуманитарием). Из вышесказанного с 
необходимостью следует, что раскрытая перед Иеронимом на пюпитре 
книга – суть не что иное, как Библия.  И, возможно, что навсегда скрытая 
от нашего взора страница, в которую мы пытались заглянуть вначале, не-
сет на себе упомянутые слова Моисея. Но так ли это,  мы не узнаем, о чем 
уже говорилось выше. Однако косвенные подтверждения этому могли бы 
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быть получены. Дело в том, что Иерониму принадлежит большое коли-
чество богословских трудов.  И скорее всего, раскрытые книги на полках 
– именно эти сочинения. Но так как прочесть текст этих книг нет возмож-
ности, продолжим наши рассуждения с учетом данного упущения.  Павлин 
с чашей, как намек на почитание Слова Господня и Иероним с Библией – 
олицетворение этого почитания,  образуют в композиции интересную пере-
крестную связь: чаше, помещенной внизу, – наверху соответствует книга; 
с повернутым влево Иеронимом – внизу соотнесен обращенный вправо 
павлин. В центре этого косого «андреевского» креста, отнюдь не случайно 
оказываются сандалии. Оставленные у подножия лестницы, они достаточ-
но четко проводят грань между кельей и возвышением, размежевывая и 
одновременно объединяя самый нижний первый ярус (павлин и чаша) с 
противоположным ему третьим (Иероним и книга). Сандалии расположены 
в виде буквы «Т» на втором ярусе так, что левая, своеобразным шлагбаумом 
пересекает путь правой. Конфликтная ситуация пересекается  в данной точ-
ке «кругового вращения» с рассмотренной только что «перекрестной связи» 
(Иероним – павлин). Горизонтальные ритмы пронизывают вертикальные, 
образуя своеобразный динамический клубок, с таким же динамичным 
эпицентром – «Т-образными» сандалиями, буквально распятыми этим пе-
ресечением сложных смысловых рядов. Разомкнутое в означенной точке 
горизонтальное «круговое движение» продолжается восходящим ритмом 
четырех ступеней. Горизонталь и вертикаль, взаимно оплодотворяясь, син-
тезируются, или, как сказали бы  физики, – «образуют равнодействующую» 
(ступени). Если вспомнить о «четырехсмысленном толковании», то чело-
веческая душа в этой системе, уподоблялась собору, фундамент которого 
есть «история», тогда, как три другие толкования образуют стены, крышу 
и внутреннее убранство. Таким образом, в нашем случае мы имеем дело не 
только с изображением готической постройки, но и со своего рода «иллю-
страцией» человеческой души. Находящиеся на полу сандалии становятся 
сложной аллегорией «исторического», то есть земного пути. Подиум с Ие-
ронимом, книгой и распятием – превращается в непостижимую метафору 
«божественного» в душе. На пороге «души» – символы ее двойственности   
–  павлин-перепел.

Кроме сказанного, композиционное построение разворачивает пе-
ред нами вполне конкретную картину мироздания, в духе христианско-
го неоплатонизма. Всем дольним персонажам соответствуют их горние 
прототипы,  причем связи эти дублируются несколько раз, делая семан-
тику символов многоярусной, не поддающейся словесной фиксации –  по-
длинно символической.

Треугольнику: Иероним – павлин – перепел соответствует другой тре-
угольник: табличка с именем Иеронима и две вазы. Примечательно, что 
надпись помещена справа от стыка досок, то есть находится по одну сторо-
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ну с круглым карликовым деревцем, которому противопоставлены цветы. 
Аналогичную ситуацию наблюдаем в большом треугольнике: Иероним и 
павлин оказываются справа от центральной оси (хоть последняя чуть пе-
ресекает руки и мантию Иеронима и хвост павлина), а перепел – слева. 
Кроме того, двум дикорастущим деревьям (мы их видели в крайнем пра-
вом окне и отметили, что они разделены колонной) и льву – аллегории 
необузданной силы, – вверху соответствуют выступающие уже в новой 
связи два «одомашненных» растения  и умиротворенный собрат льва –  
домашний кот. Интересно, что кот и лев в обоих случаях находятся слева 
от растений, и оба помещены в тени, в то время как персонажи большо-
го и малого треугольников озарены светом Благодати. Если вспомнить 
об умозрительном круговом движении пространства, с его изощренной 
пульсацией световых и теневых объемов, можно вообразить, сколь сложна 
метафорическая подоплека этого Продвижения.  Тем более что,  раздво-
енное в Начале (два окна) и не имеющее Креста (окна без переплетов), в  
своем Завершении оно обретает этот крест, воссоединяясь в нём. В этой 
связи, предшествующая кресту арка, ассоциируется с основным рубежом  
человеческой жизни, ее главными Вратами, в которые выходят все, и не 
зря рядом с ними помещены спаренные символы конечного Очищения 
(полотенце) и Познания (ключ). Пейзаж в окнах и рассмотренная нами 
их несомненная связь дают интересное представление о соотнесенности  
начала и конца земного Пути. Левый пейзаж с крестом – это, пожалуй, 
намек на Крестную муку и Рай, но ведь он – одно целое с пустынными 
пейзажами справа. 

Здесь существует множество второстепенных деталей, с которыми 
можно связывать огромное количество предположений. Среди них – 
центральное двойное окно – идея двоичности, столь многократно про-
слеженная нами; семь птиц, видимых на фоне неба; опоры арок галереи, 
рассекающие заоконный пейзаж с деревьями и противопоставленное ему 
соседнее окно; свод, парящий над кельей, переводящий все рассмотренные 
соотнесенности в следующую систему отсчета; портал, фиксирующий все 
изображения («остановись мгновенье!...»); раскрытые книги – изображе-
ния в изображении; и особенно четыре, ведущих вверх, ступени лестницы 
– вспомним о «четырехсмысленном толковании»!

Мы не станем прослеживать всего сакрального содержания этой работы, 
так как подняться по всем четырем ступеням смысловой лестницы («загля-
нуть» в книгу Иеронима!) – дело трудное и, пожалуй, такая экзегеза нужна 
скорее клирикам, чем нам. Мы же обратим внимание лишь на то, что пред-
ставляется полезным для нашей темы. Прежде всего – это сама возмож-
ность прочтения изображения как красноречивого аллегорического текста, 
восходящая к древней мифологической концепции знания как тайны. Все 
изображение, с буквально процитированными предметами, статичностью 
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и выстроенностью композиции, с его мощным, длящимся во времени сим-
волическим подтекстом, дает возможность увидеть в нём нечто сходное со 
сложным иероглифом. Этот иероглиф, в свою очередь, позволяет всякий 
раз смещая акценты в сторону того или иного смыслового центра (будь то 
табличка или сандалии, Иероним или лев) – получать все новые и новые 
смыслы, количество которых не поддается учету.

В) Выстроенность.
 Своеобразным ключом в этом иероглифе выступает организующая его 

жесткая центральная перспектива. Внешне перспективное построение до-
статочно просто. Взгляд входит в келью через совершенно симметричный 
портал. Причем ясно, что мы находимся на его оси. На это указывает 
визуальное равенство ширины боковых поверхностей портального сво-
да: темной – слева и светлой – справа. Заданная на переднем плане ось 
в глубине подтверждается и импостом двойного окна. Поток уходящих в 
перспективу плиток пола, четыре пучка опор – по два с каждой стороны, 
наконец, сам геометрически правильный свод, – все, кажется, свидетель-
ствует о чистой, чуть ли не математической симметрии. Но здесь нас сно-
ва – в который уже раз – ждет «замок с секретом». Мы уже разобрались, 
что левая и правая части интерьера – это не зеркальные формулы. К этому 
можно добавить, что двойные окна вверху видны нам не одинаково. В пра-
вом, расположенном над галереей окне, мы можем видеть почти полнос-
тью ближнюю створку с двумя птицами, одна из которых реет в воздухе, 
другая устроилась на подоконнике. Далее нам виден импост, частично 
заслонённый и капительным обломом (типично готического образца). За 
этим фрагментом можно разглядеть совсем узкую полоску второй створки 
окна, в которой, однако, несмотря на ее незначительные размеры, худож-
нику все же удалось поместить еще одну птицу. В аналогичном окне сле-
ва импоста нет. Деталь, казалось бы, незначительная. И все же, если мы 
имеем дело с центральной симметрией, и, как предполагалось, находимся 
непосредственно на оси, то оба окна должны быть видны нам одинаково. 
Можно, конечно, предположить недочет, небольшую ошибку, но ее здесь 
нет. Эта тончайшая подробность, несомненно, введена умышленно. Глав-
ное зерно картины разъясняется сразу после того, как мы реально прове-
дем ось симметрии. Пройдя через середину фиалы, через стык замковых 
камней, она ложится несколько правее оси импоста. Это смещение рав-
но ширине того узкого просвета, в котором как подвох помещена одна из 
семи птиц. Именно такого отрезка  не хватает левому окну для того, чтобы 
был виден его импост. Все, что до сих пор вызывало ощущение строгой 
симметрии, оказалось нарочито смещенным, как бы повернутым против 
часовой стрелки вокруг вертикальной оси! Что говорить о символическом 
в этой работе, если весь мир оказывается умноженным на коэффициент, 
во все его гармоническое устройство внесена поправка. «Примитивность» 
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перспективного построения оборачивается тонким изыском, а внешняя 
«холодность» – ослепительной сдержанностью (и эстетическим кредо).  

Многоярусное здание символики усложняется до предела: что было 
сравнениями – становится метафорами, метафоры – символами, а 
символы попросту ускользают от понимания. Волшебство? Если угодно – 
да. И не зря велеречивый Вазари называл Антонелло алхимиком.  

Г) Двойственность.
Начиная рассматривать работу, мы сразу обратили внимание на двой-

ственную ситуацию – внешнюю застылость Иеронима и внутреннюю его 
неустойчивость. И эта «динамика в статике» – не единственное совмещение 
противоположностей, напротив, весь языковой строй картины буквально 
соткан из двойственностей. Здесь все одновременно – и доступно, и зашиф-
ровано; изощренная символика для повествователя кажется недостаточной 
трудностью, и этот шутник затевает изысканнейшие уловки, чтобы подоль-
ше удержать нас у своего сочинения. При изучении работы невозможно от-
делаться от доброй улыбки, видя как тебя интригуют, умышленно водят за 
нос, даже лукаво подтрунивают, как над простаком. И, пожалуй, сама вне-
шняя простота, поначалу не вызывающая сомнения, оказывается чем-то 
вроде приманки для самоуверенной жертвы. И войдя в эту «келью» с бой-
ким пером, наблюдатель с удивлением обнаруживает, что на глазах его была 
умышленно сотканная пелена. Здесь все зыбко и, при внешнем полнословии, 
– одни недомолвки.  За всем этим отчётливо читается принцип – сказать ис-
тину, не разгласив ее профанам.  А этот принцип порождает морфологичес-
кий закон – показать и  зашифровать; внешне – выстроить, внутренне – на-
рушить. Так, например, «чистая математическая симметрия» оказывается 
цепью умышленных смещений. Иллюзорная центральная ось симметрии 
оказывается образованной скачкообразным движением вертикальных 
отрезков вниз: от замкового шва – влево к  вершине центральной стрельча-
той арки; от этой вершины – вправо к  оси импоста двойного окна; от импоста 
– снова вправо к вертикальной стойке стеллажа. Прошив горизонталь полки 
и организовав новый крест, эта ось соскакивает влево к вертикальному осно-
ванию пюпитра, а затем по лестнице скатывается к сандалиям. А в сандали-
ях этот каскад прыжков смыкается с рассмотренным выше «динамическим 
клубком» горизонтальных и вертикальных ритмов. Это еще один пример 
«динамики в статике». Если продолжить мысль о внешней выстроенности и 
внутренних диссонансах, то ясный ритм уходящих в перспективу кафельных 
плит пола, который по идее должен иметь единую точку схода, на самом деле 
не фиксируется таковой. Весьма приблизительное представление о ее нахож-
дении дает своего рода геометрическое место точек, образованное множе-
ством пересечений перспективных линий. Это пятно помещается выше рук 
Иеронима и смещено  относительно мнимой центральной оси вправо. Еще 
пример. Сегментовидный портал составлен из камней различной величины. 
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Радиусы,  образованные их стыками, так же как и в случае с плитками пола, 
пересекаются в множестве точек, расположенном на сей раз ниже рук Иеро-
нима и по другую сторону мнимой центральной оси (слева). В «примитивном 
идеале», каким представлялась эта картина К.Фоллю, эти «поля» непремен-
но бы совпадали, но, как видим, даже в столь неявных деталях Антонелло 
остается верным себе. Такое отчетливое противопоставление «точек» схода 
указывает на понимание мастером разницы между «сухой» математической 
гармонией и гармонией художественной.  

Цепь смещений продолжают центральные опоры. Просвет между пра-
вой стенкой портала и правой, ближней к нам опорой центрального свода, 
–  больший, нежели просвет между левой ближней опорой и левой стеной 
портала. Это объясняется уже рассмотренным нами смещением всего ин-
терьера вокруг вертикальной оси. В данном случае скачок более значите-
лен, чем в случае с импостами. Но это и понятно, так как опоры находятся 
значительно ближе к нам. 

Среди умышленных смещений есть и такие, за которыми отчётливо 
просматривается стремление внести «художественный беспорядок». К 
таковым можно отнести, например, несовпадение осей окна (с крестом) 
и соответствующего ему двойного окна верхнего яруса. Такая небольшая 
деталь, как визуальное равенство уровней, на которых находятся дверной 
ключ и полотенце, обыграна в том же духе: полотенце висит на небольшом 
крючке, ключ же – на гвоздике, причем гвоздик вбит чуть выше крючка, и 
эту разность уровней компенсирует тесемка, продетая в головку ключа. 

 Даже такие мелочи, как меняющийся шаг ступеней в лестнице, или 
нарочитое подчеркивание автономности центрального стеллажа и как 
следствие – разница уровней полок. Наконец, совсем уж нюансы: сдвину-
тая чуть вправо, относительно крышки кассонэ, шляпа; кончик порфиры, 
выбившийся на ступеньку лестницы; несоосность ножки карликового де-
ревца и ножки вазы;…etc – все это говорит о постоянном стремлении на-
рушить строгий порядок. И тем не менее, это прежде всего порядок, пото-
му что «беспорядки» осознанно привносятся в изображение, они заранее 
предусмотрены и вычислены. Процесс формообразования имеет здесь та-
кую направленность: сперва найти точный центр, затем децентрировать, 
причем разрушить геометрию не произвольно, а по законам той же гео-
метрии. Рассмотренные обстоятельства указывают, что перед Антонелло, 
помимо прочих, стояла важная проблема соотнесения математического и 
художественного в гармоническом строе картины, а ее бездонное символи-
ческое содержание позволяет экстраполировать эту локальную проблему 
на общее мировосприятие художника.  

Д) В средокрестии эпох.
Пора указать и на то, что двойственность этой картины не ограничива-

ется чисто морфологическими и смысловыми признаками. В историчес-
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ком плане, эта незаслуженно обходимая молчанием (по крайней мере в 
отечественной литературе) работа, привлекательна своим двойственным 
положением относительно двух эпох – Средневековья и Ренессанса. Здесь, 
еще в нерасчлененном виде отчётливо просматриваются основные идеи 
уходящего Старого и нарождающегося Нового. Причем это синкретизм 
в последней стадии отчуждения: еще немного – и бабочка окончатель-
но покинет кокон. Перед нами пограничное, и  тем особенно интересное 
явление культуры, тем более, что это не только скрепа времен, но и мост 
между двумя существующими параллельно очагами искусства Запада: 
южного, относящегося к итальянской традиции, и северного, нидерланд-
ского.  Готический интерьер с его характерными двойными окнами (три-
листники, вимперги, импосты с капителями),  пучками стройных опор, 
стрельчатыми  сводами, традиционными видами мебели – это «деко-
рация» Средневековья, причем и Севера и Юга. К готической традиции 
относится и манера, в которой выполнена фигура Иеронима. Кисти рук и 
лицо – единственные обнаженные части тела – в соотношении с общим 
пятном фигуры, читаются как совсем незначительные пятна. Кроме того, 
в духе графических изображений преувеличен рост святого; его фигура 
свободно вписывается в треугольник; тяжелые ниспадающие складки 
драпировок выполнены так, что анатомия тела совершенно не читается; 
рисунок складок, их ритм соответствует присущему всему средневековью 
принципу – «драпировки драпируют, а не выявляют». Даже при жела-
нии трудно установить – правильно ли «посажено» плечо, где точно на-
ходятся локоть и колено. Порой кажется, что фигура слегка развернута 
на нас и Иероним, отложив книгу, поднимется навстречу льву, но потом 
глаз вдруг перестает это видеть, и убеждается в неподвижности сидящего. 
К традиционным моментам относится и внешнее отсутствие времени и 
связанная с этим застылость персонажей, вечность их психологического 
состояния, как, впрочем, и рассмотренная выше, возможность интерпре-
тации изображения как сложного символического текста. Однако ново-
го здесь ничуть не меньше, чем старого. И прежде всего – это коробчатое 
пространство, выстроенное при помощи линейной перспективы! Здесь мы 
сталкиваемся, пожалуй, со всеми основными приемами организации ил-
люзии трехмерности на плоскости, характерными для Ренессанса: члене-
ние пространственных зон «кулисами»; плавные переходы между ними; 
освоение глубины и связанные с этим прорывы сквозь окна в далёкие 
горные ландшафты.    Говоря о готическом интерьере, нужно отметить, что 
«готика» здесь совершенно иначе соотнесена с человеком, чем реальные 
готические постройки и созвучна готическим постройкам Флоренции. 
При всей монументальности сооружения, оно не подавляет – это вполне 
«очеловеченная» готика (см. выше о подиуме). Что же касается живопи-
си, то наряду с традиционной манерой изображения человека, отмечаем 
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сходство головы Иеронима с ренессансными медалями,   а верхней части 
его фигуры – с ренессансным раскрашенным бюстом. Кроме того, при-
менение масла в качестве связующего вещества среди художников Ита-
лии впервые отмечается именно у Антонелло,  что подчеркивает общую 
прогрессивность мастера и указывает на жгучую актуальность решаемых 
им проблем. И все же,  основное, что делает Антонелло мастером не пе-
реходного стиля, а возрожденцем, – это содержание картины, ее сюжет, 
говорящий сам за себя. В самом центре формата, почти совпадая с точкой 
схода (а точнее находясь посередине двух указанных выше «полей»),  по-
мещена книга и рядом – человек, протянувший к ней руки.  Он облачен 
в порфиру и вознесен над землей; его труд осеняют торжественные своды 
храма. Это ли не портрет нового человека,  взятый  в достойную раму? Чем 
не Петрарка, приехавший в Воклюз после принятия порфиры на Капито-
лии! А если вспомнить о символике, то она бесспорно содержит в себе как 
основную направленность, – стремление сформулировать и превознести 
кредо гуманизма – человеческую личность. Учитывая, что главные фи-
лософские труды Кватроченто увидели свет десятилетием позже,  можно 
вообразить весь пафос этого сочинения. Ведь если отбросить актуальность 
его и отодвинуть срок возникновения на несколько десятилетий, – оно 
утратило бы многое, потому что насквозь концептуально и декларатив-
но. В том-то и ценность для нас этого произведения, что это одна из не-
многих целенаправленных попыток сформулировать – пусть еще старым 
изобразительным языком – основные положения совсем недавно утвер-
дившейся (и при том в узком кругу) концепции. Отсюда – эта глобаль-
ность и стремление вместить в одну раму весь мир, при минимуме средств 
достичь максимального эффекта. Здесь, как в  настоящем философском 
трактате, учтены все основные аспекты человеческого знания: онтология, 
эстетика, гносеология, логика, этика, теология, математика, астрономия. 

Заключая наш экскурс, сделаем небольшое уточнение по поводу «осе-
вого смещения», в частности, о его первостепенной важности не только в 
композиции, но и в смысловом отношении. Рассматривая его в свете про-
блем передачи на плоскости трехмерного изображения, – это смещение 
можно расценивать как попытку иллюстрации эффекта параллакса, то 
есть  скачка, возникающего при попеременном взгляде на модель правым 
или левым глазом.    Кроме того – перед нами попытка совмещения двух 
таких изображений в одно. Это подтверждается тем, что скачку импостов, 
а также просветов между ближними опорами и порталом – против часо-
вой стрелки, во встречном направлении, предпринято смещение боковых 
арок центрального свода. Арка, образованная левыми опорами – шире, 
чем аналогичнаяе арка справа. А это возможно лишь при взгляде правым 
глазом. Совмещение налицо. Лев еще не сделал шаг, а келья повернулась. 
Если расценивать это совмещение с сегодняшних позиций, то перед нами 
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проблема стереоизображения в своем зародыше.  Если же вспомнить о 
«четырехсложном толковании»  и расценивать изображение как символ 
человеческого духа, то в этом случае наше смещение  соотносит мир этой 
«кельи-души» со всем мирозданием. Ведь если Иероним – центр, а келья 
сдвинулась относительно него против часовой стрелки, или мы смести-
лись относительно неподвижной кельи по часовой (вспомним шаг льва), 
то направление, заданное этим импульсом, совпадает: либо – с вращением 
Земли вокруг своей оси; либо – с обращением Солнца вокруг неподвиж-
ной Земли. Рассматривать ситуацию с позиции гелиоцентризма за 83 года 
до Коперника – дело рискованное. Тем более,  что это совершенно раз-
рушает как композиционное, так и смысловое  построение работы. Если 
предположить, что Солнце стоит, а Земля вращается, то проплывающий 
мимо нас (как в башенных часах) Иероним движется спиной вперед. Если 
Солнце неподвижно – почему оно где-то сбоку? … и т. п.

 Напротив, нам представляется, что антропоцентризм, декларируемый 
в этом произведении, исходит из библейского геоцентризма, что в общем 
контексте лишь усиливает впечатление всеобъемлемости картины. На-
правление, заданное  смещением, совпадает с движением внутреннего 
пространственного потока и  направлением перемещения солнца по не-
босводу. Таким образом, вокруг Иеронима в одном направлении обраща-
ется система концентрических колец:  «круговое вращение» (интерьер); 
орбита Солнца (экстерьер), восход которого встречает павлин, а на закате 
провожает перепел; наконец, наша орбита, лежащая между внешним и 
внутренним кольцом. И снова необходимо вспомнить о символическом, 
так как относительно «конкретного» Иеронима мы, как прохожие, могли 
бы перемещаться по земле, предполагаемой на переднем плане. Но если 
видеть здесь неоплатоническую схему «Горнее- Дольнее», то мы смотрим 
на Иеронима глазами Бога, или, точнее глазами такой же формулы, ко-
торая представлена здесь, в этом бесконечном изображении, а формула 
эта – не что иное, как Божественный человек. Зритель, подобно небес-
ному телу, обращается вокруг такого же небесного тела; кроме того, мы, 
реальные, держим в руках свою формулу, которая в свою очередь, держит 
в руках следующую.  

Думается, что в связи со сказанным, не будет большим преувеличени-
ем видеть в этом неброском изображении подобие эмблемы ренессансно-
го гуманизма и, пожалуй, герба всей эпохи.

—®—
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Антифолль!
Тезисы к анализу гравюры А.Дюрера
1. Точка схода хоть и взята сбоку, но делит формат пополам – скука. 
2. Из-за слепого подчинения изображения законам линейной 
перспективы – сильные деформации стола (расстояние между ножками 
больше крышки и проч.).
3. Иероним сидит у стены, а голова чуть ли не в центре кельи.
4. Мебель вдоль стен (ренессансец со средневековым мышлением).
5. Книги валяются, причем на тех местах, где обычно сидят (не лень было 
вырисовывать столько подушек?).
6. Не умеет рисовать зверей.
7. У Антонелло – лев, здесь – «сонная кошка». У Антонелло входим через 
павлина, здесь – через развалившихся зверюг. Какой должен стоять тяж-
кий дух в этой каморке.
8. Как обмакнуть перо в чернильницу? Явно нарисована как 
диагональный противовес распятию...
9. В реалистичнейшем изображении – вдруг нибм (чтобы его не спутали 
со смотрителем зверинца, вышивающим на пяльцах?) К тому же – череп! 
(вкус?), распятие… 
10. Сандалии (сравни с Антонелло); к чему они?
11. Если голова Иеронима почти на уровне окна, то шляпа «великовата».
12. Тыква подвешена на переднем плане, а «висит» на заднем.
13. Что за функция у странного пюпитра в заднем, переполненном окне?
14. И портал, и сандалии, и череп, и животные не составляют драматур-
гии. Это бездумный набор.
15. Иероним не спотыкается? – об этот назойливый вездесущий 
(подчиненный общей перспективе – а, следовательно, он – мебель) 
значок-монограмму?  (наша иллюстрация неполная, справа не достает 
целого фрагмента).

—®—

P.S. Если отбросить нападки на Дюрера, попытаться непредвзято 
«накачать» его всеми смыслами, которые он способен вместить, то их 
окажется значительно меньше, и в своей сущности, они будут менее 
привлекательны, чем у Антонелло. 
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До тез К. Липи.
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П. Белецкий. Октябрь. 1945 г. 
Киев.  
Приватна збірка.
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Музей історії міста Києва.  
До тез К. Липи.
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