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Вступне слово

Платонівські читання 2017 року присвячені  100-річчю від дня засну-
вання НАОМА. До цієї урочистої дати ми вирішили зробити медаль 

на честь нашого п’ятирічного  ювілею. Її виконання взяв на себе Ігор Ре-
мізовський, викладач кафедри реставрації і аспірант кафедри ТІМ. Під 
час відкриття П’ятих читань нею були нагороджені 40 найактивніших 
реалізаторів і учасників нашого проекту. Серед них першим, як завжди, 
ми називаємо ім’я Людмили Семенівни Міляєвої, яка у 2002 році здій-
снила проведення Перших Платонівських читань і донині залишається 
їх постійним учасником. Її аспірант, тепер викладач нашої кафедри, Ігор 
Дудник, автор афіш Читань і дизайну усіх видань; координатор проекту 
Людмила Лисенко; постійний учасник і редактор наших видань Юрій 
Іванченко (НАМУ); почесні гості донька П.О. Білецького Олена Білецька 
і випускниця факультету 1969 року  кандидат мистецтвознавства Ната-
лія Асєєва; проректор з наукової роботи НАОМА, кандидат мистецтвоз-
навства Остап Ковальчук; співробітники і викладачі кафедри ТІМ Ольга 
Лагутенко (завідуюча кафедри ТІМ з 2017 р.), Оксана Харченко,  декан 
ФТІМ Марина Русяєва, Ганна Андрес, Наталія Белічко, Олена Боримська, 
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Ольга Денисюк, Олена Сом-Сердюкова; головуючі секцій доцент кафе-
дри ТІМ Володимир Петрашик, доцент кафедри рисунка НАОМА Юлія 
Майстренко-Вакуленко, аспіранти кафедри ТІМ Нікіта Дмитренко, Анна 
Решетньова; помічники координатора проекту, аспіранти кафедри ТІМ 
Ольга Мальцева, Марина Стрельцова, Валерія Пітеніна; постійні учас-
ники читань: випускники факультету, аспіранти, співробітники музеїв 
і НАОМА, викладачі творчих вузів, мистецтвознавці з різних міст Укра-
їни  – Ганна Паньків (ІДГУ), Оксана Широка і Анна Коржева (ЛНАМ), 
Ольга та Андрій Тарасенки (ПНПУ ім. К.Д. Ушинського), Тетяна Павлова 
(ХДАДМ), Ольга Будникова (КНУТК і ТБ ім. І.К. Карпенка-Карого), Єв-
ген Осауленко, Марта Логвин і Олена Шостак (НММБВХ), Дарья Добріян 
(КНУ ім. Тараса Шевченка), Лілія Пасічник (ІМФЕ ім. М.Т. Рильського), 
Марина Юр (ІПСМ НАМУ), Сергій Папета (КУК), аспіранти і співробіт-
ники НАОМА Наталія Василишина, Катерина Кудрявцева, Катерина  
Попович,  Анна Пузиркова, Ігор Ремізовський. З 2017 року наш проект 
отримав логотип, який вперше з’явився на бейджиках учасників і на 4-й 
обкладинці Програми Читань. Його автором стала бакалавр графічного 
дизайну НАОМА, дизайнер брендингового агентства Galagan (Київ) Дарья 
Байрамова. Ювілейну медаль отримав і почесний  гість Читань Олексій 
Васильєв, в.о. доцента кафедри живопису і композиції НАОМА. Під час 
кави-брейку Олексій під власний акомпанемент на гітарі заспівав свої лі-
ричні духовні пісні, що створили неповторну атмосферу взаєморозумін-
ня і єднання…  На Читаннях цього року прозвучало 48 очних виступів. 
78 учасників надіслали свої тези для заочної участі. Характерною прикме-
тою цього року стала активна участь у міжнародних наукових читаннях 
творчих факультетів НАОМА. Хочеться відзначити студентів 1 і 2 курсів 
магістратури кафедри техніки і реставрації творів мистецтва НАОМА, які 
під керівництвом Т.Р. Тимченко підготували 7 повідомлень про реставра-
цію па’яток українського іконопису. Магістр реставрації творів ДПМ Ігор 
Ремізовський розповів про дипломні роботи кафедри реставрації творів 
ДПМ НАОМА за останні 9 років біля стендів з фотографіями, зробленими 
власними руками. Ця наукова експозиція знаходиться на третьому поверсі 
нового корпусу. Старший викладач Ірина Сомик-Пономаренко розповіла 
про особливості викладання дисципліни «Копіювання станкового живо-
пису» на приклади робіт своїх студентів. Велику творчу активність в цьо-
му році проявили студенти і викладачі художньо-графічного факультету 
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Загальна кількість учасників – 17 персоналій, 
а загалом Одеса представила 20 повідомлень, присвячених проблемам 
викладання образотворчого мистецтва,  вивчення творчості окремих май-
стрів 20–21 ст., а також матеріалів східних колекцій Одеси.

100-річчю від дня заснування НАОМА були присвячені доповіді на-
ших вельмишановних докторів мистецтвознавства Ольги Лагутенко 
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(про майстерню Г. Нарбута), Ради Михайлової (про мистецьку школу як 
явище та поняття) і Людмили Соколюк (про Георгія Нарбута і Михайла 
Жука); студентів, аспірантів та випускників: Алли Поліщук про живопис 
В.І. Баринової-Кулеби, Катерини Шиман зі спогадів В.Г. Виродової-Готьє, 
Олесі Рибченко про сценографію Анатолія Петрицького, Олени Ляйтнер 
про педагогічну діяльність Т.М. Голембієвської, Романа Петрука про шко-
лу Миколи Стороженка, Лади Наконечної, яка досліджує систему навчан-
ня в НАОМА, Марії Скоблікової, що згадала ім’я репресованого художни-
ка, випускника нашого вузу Євгена Ситнянського.  

Від щирого серця вітаємо Тетяну Павлову, доцента ХДАДМ, з видан-
ням наступної книги під назвою «Carte blanche Анатолія Петрицького» 
з «Малої серії українського модернізму», що вийшла 2017 року у видав-
ництві «Родовід». Цій події була присвячена її доповідь (у співавторстві з 
сином Андрієм Павловим). Видання подароване кабінету мистецтв ФТІМ, 
який Тетяна закінчила у 1980 році. 

Цікаві повідомлення сходознавців були зроблені  під час роботи Сек-
ції 3. Назвемо імена Євгена Осауленка, Марти Логвин, Дмитра Маркова, 
Ольги Гарькави, дослідників з Одеси Наталію Андрущенко,  Веніаміна 
Вершинина і нашу постійну учасницю з Китаю Лай Юєге. Переконливу 
розвідку малодослідженої теми здійснила Олена Сом-Сердюкова під вра-
женням подорожі до Румунії.  Її активно проілюстроване власними фо-
тографіями повідомлення про церкви південної Буковини доби Стефана 
Великого (1457–1504) привернуло увагу наукової спільноти до унікальних 
пам’яток монументального мистецтва. 

Підводячи короткі підсумки висловлюємо щиру подяку всім учасни-
кам ювілейних Платонівських читань і бажаємо усім довгого і плідного 
творчого життя на ниві мистецтвознавчої науки.

—®—
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Секція 1. Проблеми вивчення українського 
мистецтва від давнини до ХІХ ст.

Голова: викладач кафедри ТІМ НАОМА Ігор Миколайович 
Дудник – ауд. 358

1. Людмила Міляєва, доктор мистецтвознавства, академік НАМУ, 
професор ФТІМ НАОМА. 
Знову про «Архієрейський Служебник- 
Требник» 1632 року.
Ключові слова: манускрипт, стилобат, фронтон, стиль, «маньєризм», 
титул, фронтиспіс, картуш.

Мета нашої доповіді – порушити деякі проблеми «Служебника», яких 
не торкалися попередні дослідники.

1. Не зрозуміло, навіщо Іван Боярський, світська людина, замовив 
собі рукописний «Архієрейський Служебник і Требник», адже у нього 
були канонічні видання стрятинської друкарні 1604 та 1606 років (не-
коректним є порівняння вчинку Боярського з діями сільських свяще-
ників, які й у 17 ст. замовляли собі рукописні книги, на що посилається 
Александрович. Рукопис у ті часи дійсно коштував не порівняно менше 
друкованого видання, але купити друковану книгу мала можливість або 
заможна людина, або багата громада).

2. Що мав на увазі І. Боярський, коли на титулі написав «новои-
справлен»? Ніхто, крім вищих ієрархів, не мали права виправляти ані 
Служебник, ані Требник. 

Шукаючи відповідь на заявлені на титулі слова Івана Боярського 
про те, що «Служебник» «новоисправлен», ми висуваємо гіпотезу про 
першого замовника тексту – львівського єпископа Гедеона Балабана. 
Олександрійський патріарх Мелетій Пігас надіслав з аналогічною фор-
мулою канонізований ним «Служебник», що дало право Г. і Ф. Балаба-
нам надрукувати згодом в Стрятині в 1604 р. та 1606 р. «Служебник» 
і «Требник». Остаточне вирішення цього питання лишаємо на розсуд 
досвідчених богословів-текстологів.

3. Чому так ошатно оформлений титулом, ілюстраціями і розворо-
тами кодекс має такі неохайно оформлені тексти: деякі сторінки тільки 
лише розпочаті та кинуті, 17 (?) взагалі пустих сторінок etc.

Аналізуючи оформлення манускрипту, ми вважаємо його типовим 
для маньєристичного стилю свого часу та знаходимо безпосередній 
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зв’язок ілюстрацій з титулом, декоративним оформленням не тільки 
гравюр, виданих в Стрятині, але й з дереворізами майстра Георгія – ав-
тора титулу до «Анфологіону» 1632 р., виданого львівською братською 
друкарнею і частково фінансованого тим самим Іваном Боярським.

4. Звичайно каліграф пише своє ім’я наприкінці рукопису, тут – воно 
на титулі. Ми висуваємо гіпотезу, що І. Боярський був замовником худож-
нього оформлення, а рукопис придбав у тому вигляді, в якому він дійшов 
до наших часів, за винятком того, що його згодом недбало перешивали.

Не розв’язано питання скільки майстрів працювало над оформлен-
ням кодексу, так само як незрозумілим лишається й те, що саме перепи-
сував Лаврентій Яцкович. Останнє слово тут за палеографами. 

Окремо необхідно підкреслити високий рівень майстерності львів-
ського кола художників того часу, з якими, ймовірно, були пов’язані 
автори оформлення. Ми висуваємо гіпотезу, що автором титула був не 
іноземець, як припускає Александрович, а місцевий майстер. Уславлен-
ня імені Іоана на титулі, у вигляді соіменних святих і герба замовника 
підсилена, безумовно, портретом Іоана Боярського у образі Іоана Зла-
тоуста. Таким чином оформлення стало певною меморією родини Бо-
ярських і пояснює чому у заповіті Іоан вимагав забрати манускрипт у 
митрополита Петра Могили, у якого він на той час знаходився (так він і 
залишився у бібліотеці Софійського собору у Києві).

—®—

2. Анна Акридина,  магистр изобразительного искусства, соискатель 
кафедры изобразительного искусства ЮНПУ им. К.Д. Ушинского 
(науч. руков. А.А. Тарасенко).
Декоративно-монументальное украшение Нижне-
го храма Спасо-Преображенского собора в Одессе
Ключевые слова: иконопись, интерьер храма, храмовые росписи, сти-
листические особенности, полистилизм.

Первой потребностью и заботой правительства при основании нового 
населенного пункта в века минувшие было устроение храмов. Так, 

одним из старейших храмов Одессы стал Спасо-Преображенский собор, 
освященный в 1808 г., с 1837 г. именуемый кафедральным. В 1936 году 
храм был разрушен, а в начале 2000-х годов воссоздан и дополнен ниж-
ним храмом. 

В оформлении внутреннего пространства верхнего и нижнего храмов 
прослежиается явление, характерное для искусства  конца 19 века – по-
листилизм. В отличие от верхнего храма, построенного и украшенного 
в соответствии с оригиналом по академическим образцам, убранство 
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нижнего храма создано в каноническом византийском стиле. Изображе-
ния святых в пространстве центрального нефа, росписи стен на сюжеты 
Праздников в трансепте выполнены в стиле Палеологовского Ренессанса 
Византии 14 века одесским иконописцем Александром Рудым, отдельные 
сюжеты – совместно с Сергеем Кравцовым. Стены, покрытые сплошным 
золочением, обильно украшены полихромным растительным орнамен-
том, традиционным для Византии и Киевской Руси. Потолок декориро-
ван узором в виде сетки из восьмиконечных золотых звезд, октаграмм 
на голубом фоне. Подобный мотив встречается в росписи Джотто церкви 
Сан-Франческо в Ассизи. Перед иконостасом – потолочное изображение 
Спаса в Силах. Стилистическое решение образа, вписанного в тондо, на-
поминает мозаичное изображение Спасителя в подкупольном простран-
стве монастыря Хора в Константинополе. Несмотря на то, что за основу 
отдельных элементов интерьера Нижнего храма были взяты образцы 
разнообразных стилистических направлений, общая композиция убран-
ства выдержана в едином колористическом решении, что совместно с 
золоченым орнаментом стен, потолка и иконостаса создает торжествен-
ное впечатление в постепенном движении от притвора к иконостасу: от 
земного мира – к пространству Небесному. 

—®—

3. Софія Білик, магістр мистецтвознавства, викладач кафедри  
сакрального мистецтва ЛНАМ, аспірант  (наук. керів. Р.Р. Косів). 
Вплив латинської іконографії Внебовзяття  
та Коронування Богородиці на розвиток сцени 
Успіння в українському іконописі  17–18 ст.
Ключові слова: Успіння Богородиці, Внебовзяття, Коронування, іконо-
графія.

Починаючи з 17 ст. українське мистецтво переживає новий етап роз-
витку. Криза в Церкві 16 ст. стала однією з передумов укладення Бе-

рестейської Унії 1596 р. Це посилило зв’язки із Католицькою церквою, що 
знайшло відбиття і в сакральному малярстві. 

Під впливом західноєвропейського мистецтва в українському іко-
нописі починає творитися новий стиль – “українське бароко”. Істотних 
змін зазнає як стилістика творів, так і їх іконографія. В ликах та одягах 
помітна тенденція до світло-тіньового моделювання, зникла площин-
ність – композиція будується за правилами лінійної перспективи.

Нововведення помітні також в іконографічній програмі одного з біч-
них вівтарів Богородчанського іконостасу 1698–1705 рр. авторства  Йова 
Кондзелевича. Композицію вівтаря завершує невелика ікона Коронуван-
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ня Богородиці в Небі – цілком запозичена із католицької традиції. Над-
звичайно популярна в латинській традиції сцена Коронування повністю 
відсутня в українському іконописі до 17 ст. Вперше вона з’являється на 
деревориті Львівського Октоїху 1630 р.  Сюжет  Внебовзяття Богородиці, 
що спочатку з’являється у верхній частині ікони Успіння, згодом цілком 
замінює зображення апостолів на хмарах. Так є і на іконі першої пол. 
17 ст. з Бузька. Саме в цей час сцена Внебовзяття поступово стає все по-
пулярнішою під впливом богословських концепцій Латинської Церкви, 
перетворюючись з елементу композиції Успіння на самостійне зобра-
ження. Одним з прикладів є ікона з церкви в Смільнику 1748 р. 

Незважаючи  на впливи латинської традиції, Сцена Успіння Богоро-
диці не зникла з українського мистецтва 18 ст., а зустрічалась паралель-
но зі сценами її Внебовзяття та Коронування.  

—®—

4. Станіслав Бушак, мистецтвознавець.
Картини типу «Козак Мамай» в 21 столітті
Ключові слова: народний живопис,  українське бароко, козак Мамай, 
портрет-порсуна, традиція та новація, архетип.

Зображення сидячого козака-бандуриста було і є надзвичайно популяр-
ним сюжетом українського народного образотворчого мистецтва. Цей 

образ присутній на численних картинах, деталях архітектурних споруд, 
посуді. Козак зображений переважно в характерній сидячій позі (зі схре-
щеними ногами) на тлі степового, або лісового пейзажу. В минулому ці 
картини  писали також професійні художники, внаслідок чого деякі  твори  
18 – початку 19 ст. несуть риси стилістики українського бароко. З кінця 19 
ст. за ними міцно закріпилася узагальнююча назва “козак Мамай” і вони 
стали предметом особливої уваги багатьох знаменитих колекціонерів, се-
ред яких – Дмитро Яворницький, Микола Біляшівський, Григорій Гала-
ган, Іван Гончар та ін.

Нерідко зображення козака супроводжується віршованими тексто-
вими написами, які значно розширюють сприйняття картин. Ці тексти 
перегукуються, часто дослівно, з монологами козака з вертепних різд-
вяних вистав українських театрів 18–19 ст., що вказує на спільність на-
родного живопису,  поетично-пісенного фольклору та театралізовано-
карнавальних дійств.

Протягом 19–20 ст. до образу козака Мамая все частіше звертаються 
відомі професійні митці (Тарас Шевченко, Ілля Рєпін, Георгій Нарбут, 
Давид Бурлюк, Феодосій Гуменюк, Орест Скоп, Володимир Слєпченко), 
надаючи його трактуванню нових рис як  загальноєвропейських стилів 
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так і модерністських напрямів професійного мистецтва (академічного 
реалізму, необароко, конструктивізму, символізму, експресіонізму). 

Працями Платона Білецького та його учнів (Тетяна Марченко-
Пощивайло, Станіслав Бушак) встановлено, що узагальнюючий образ ко-
зака Мамая є одним з головних пластичних архетипів української культури, 
в якому закодовані глибинні риси національного українського характеру 
– високий   жертовний героїчний патріотизм, поетичне сприйняття світу, 
іскрометний гумор, самоіронія, оптимізм та безмежна любов до свободи.

З другої половини 20 ст. і особливо після отримання Україною дер-
жавної незалежності, образ сидячого козака-бандуриста знаходить своє 
втілення, окрім станкового живопису і графіки, в нових видах худож-
нього мистецтва – монументального, станкового та прикладного. Це  
скульптура (Володимир Наконечний, Валентин та Микола Зноби), ві-
траж (Іван-Валентин Задорожний), емальєрика (Олександр Бородай),  
медальєрика, філателія, плакат, поліграфічний дизайн промислових 
товарів (алкогольні напої, сірникові коробки), театральні афіші, вишив-
ка (Любов Конопко), розпис по склу та інше.

Окрім образотворчого мистецтва, образ козака Мамая дедалі впев-
неніше входить у кіно (фільм “Мамай”, режисер Олесь Санін) та високу 
літературу (Олександр Ільченко – роман «Козацькому роду нема пере-
воду, або ж Мамай і Чужа Молодиця», Ліна Костенко – поема “Берестеч-
ко”, Леонід Горлач – поема “Мамай”).

Таким чином, образ козака Мамая, залишаючись у сфері народної 
творчості, впевнено входить в українське професійне мистецтво. Все 
нові художники нашого часу звертаються до власної інтерпретації цього 
безсмертного образу, тому можна стверджувати, що легендарний образ 
козака Мамая перейшов з давноминулої доби Козаччини у 21 століття, 
утверджуючи в своїй особі кращі засадничі риси українського воїна-
козака – хороброго захисника мирного життя українського народу та 
окриленого будівничого нової незалежної  Української держави.

—®—

5. Олександр  Голубенко, студент  2 курсу магістратури факультету 
образотворчого мистецтва НАОМА (наук. керів. Т.Р. Тимченко). 
Двобічна ікона із заповідника в Батурині:  
результати реставраційного дослідження
Ключові слова: двобічна ікона, темперний живопис, різьблення.

У 2016 р. на кафедру реставрації станкового живопису НАОМА надій-
шла з НУКЗ «Гетьманська столиця» (м. Батурин) для проведення кон-

серваційних заходів двобічна ікона датована 19 ст. Основа (44,8х38,4х2,1 
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см) являє собою прямокутну ікону з накладною рамкою,  вписану у фігур-
ний картуш грушоподібної форми зі стилізованим листям та завитками, 
виконаними у техніці плаского рельєфного різьблення. Дошку скріплено 
двома врізаними наскрізними шпугами, причому на верхній шпузі місти-
лось живописне зображення. Ікона не була призначена для хресних ходів, 
оскільки відсутні елементи кріплення до держака у нижньому торці; на-
томість, є два невеличкі отвори зверху та знизу дошки (діаметром 0,4 та 
0,3 см). 

Тонким клеє-крейдяним левкасом вкрито всю поверхню ікони, 
включно з рельєфним різьбленням та торці. Значна площа ґрунту з жи-
вописом втрачена («Розп’яття» – близько 50%, «Святі» – бл. 70%). Жи-
вопис виконано в техніці жовткової темпери. Сріблення на виступаючих 
частинах рельєфного обрамлення та внутрішньому краї накладної рами 
покладене на коричневий полімент. Покривний шар відсутній. Згідно 
з фізико-хімічними дослідженнями, у фарбових шарах ідентифіковані 
такі пігменти: свинцеве білило, вохра жовта, кіновар, азурит, сажа. 

За вибором сюжетів ікона мала приватне призначення. В сюжеті 
«Розп’яття» зліва від хреста, на тлі єрусалимських стін, зображено по-
статі української заможної городянки у сірій сукні та червоній безрукав-
ці та її сина, вдягненого у червоний жупан, підперезаний білим поясом; 
над його головою є кіноварний напис, що реконструюється як «Гри-
горий». Уздовж нижнього краю зображення містився напис на білому 
тлі, від якого зберігся лише незначний фрагмент («…ну…»). З другого 
боку ікони – постаті святителя в білому хрещатому сакосі з коричневим 
омофором та священномучениці у білій туніці й червоному мафорії. 
Очевидно, це святі покровителі осіб, зображених у сцені «Розп’яття», 
можливо святитель – це Григорій Богослов. Характерними рисами жи-
вопису є зображення рослин в оздобленні обраних сюжетів та незвична 
форма отворів (стрільниць) в стіні граду єрусалимського, специфічні 
холодні тони – сірувато-блакитний та холодний зелений, що поєднані з 
теплими рожевими, червоними та коричневими. 

За колоритом та особливостями написання фігур, архітектури, рос-
лин, регіон походження ікони, скоріше за все, – Прикарпаття. За особли-
востями техніки виконання живопису та пігментним складом пам’ятку 
можна віднести до другої половини 16 ст. чи початку 17 ст. 

—®—
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6. Дар‘я Добріян,  магістр історії,  аспірант кафедри новітньої історії 
України КНУ імені Тараса Шевченка (наук. керів. О.І. Петасюк). 
Участь Олександра Мурашка в реорганізації  
мистецької освіти у 1918–1919 роках
Ключові слова: Олександр Мурашко, мистецька освіта, реформа, Укра-
їнська Академія мистецтва, Київське художнє училище, Інститут 
пластичних мистецтв.

За часів Центральної Ради, навесні 1918 року, у Відділі пластичних мис-
тецтв при Міністерстві народної освіти виникла ідея об’єднати Укра-

їнську Академію мистецтв (УАМ) і Київське художнє училище (КХУ). У 
такий спосіб намагалися вирішити одразу два нагальних питання: рефор-
мувати училище, потреба у чому назріла вже давно, та ліквідувати брак 
професійно підготовлених вступників до Академії. Невдовзі було створено 
відповідну Комісію, до складу якої увійшов і О. Мурашко.

Зі зміною політичної ситуації про злиття двох закладів уже не йшлося: 
гетьманський уряд П. Скоропадського розгорнув масштабну реформу з удер-
жавлення КХУ, серйозний крок у якій було зроблено 9 листопада 1918 року.

Намагаючись самостійно знайти рішення, здатне задовольнити потре-
би УАМ, Мурашко запропонував введення ступінчастої системи мистецької 
освіти, що передбачала поетапне навчання в художній гімназії початкового 
рівня, середній художній школі та Академії як найвищому її щаблі.

У період Директорії межі реформи істотно розширилися, проте век-
тор діяльності Комісії дещо змінився. У січні 1919-го було визнано за 
доцільне зосередити мистецьку освіту різних напрямків довкола одного 
центру – Інституту пластичних мистецтв (ІПМ) – шляхом об’єднання 
КХУ з приватним Архітектурним інститутом, що відкрився у Києві 1918 
року. У новому закладі мали працювати чотири відділи: живописно-
скульптурний, художньо-архітектурний, художньо-педагогічний та 
художньо-промисловий.

Спершу ідея створення ІПМ не перешкоджала втіленню плану О. Мураш-
ка, оскільки Інститут, який мав давати художникам середню, а архітекторам 
– вищу освіту, не повинен був замістити УАМ. Тому організаційні процеси 
деякий час ішли паралельно. Проте чергові зміни у політичному житті Украї-
ни у березні 1919 року, а потім і остаточне встановлення більшовицької влади 
поклали край усім попереднім ініціативам, зокрема проекту О. Мурашка. У 
червні 1919 року художник трагічно загинув, перший Статут УАМ було скасо-
вано, а саму Академію реорганізовано у 1922-му в Інститут Пластичного Мис-
тецтва, перейменований через два роки в Художній інститут.

—®—
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7. Ігор Дудник,  магістр мистецтвознавства,  
викладач кафедри ТІМ НАОМА. 
Шрифти Львівської братської друкарні 1591–1616 рр.
Ключові слова: мистецтво шрифту, кирилиця, антиква, півустав,  
історія книгодрукування, Львів.

У дослідженні вперше проаналізований увесь шрифтовий асортимент 
Львівської братської друкарні періоду 1591–1616 рр. Аналіз проведе-

ний, переважно, на матеріалі збірки стародруків Національної бібліотеки 
ім. В.І. Вернадського. З’ясовано, що шрифтова практика друкарні чітко 
поділялася на дві частини. Якщо видання 1591–1593 рр.  друкувалися ост-
розькими курсивами та антиквою, то книги 1609–1616 рр. – переважно 
крилоськими півуставами. У 1609 р. з’являється новий шрифт, подібний 
до дрібного острозького курсиву, що і був виготовлений, очевидно, на за-
міну острозькому. Цей шрифт, з комплектом виразних рядкових та ви-
шуканих прописних літер, був вживаний, на відміну від острозьких і кри-
лоських шрифтів, виключно у львівських виданнях, власне, для них він і 
був створений. Висловлена гіпотеза, що автором пуансонів цього шрифту 
міг бути краківський гравер Конрад Форстер, а словолитником, який ви-
готовляв відповідну кількість літер – Матвій Кгисарчик.

—®—

8. Юрій Іванченко, радник президії НАМ України, здобувач Націо-
нальної академії керівних кадрів культури і мистецтв (керівник –  
доцент  О.Л. Зосім). 
Монументальне малярство Київського Атенею
Ключові слова: монументальне малярство, Київський Атеней, Іван 
Мазепа,Києво-могилянська академія, теологічна наука, життєвість 
образів.

До 70-х років 17 ст. монументальне муроване будівництво – головний 
об’єкт настінного розпису – майже не розвивалося. Лише з 1670-х ро-

ків ця галузь почала підніматися й знову процвітати, що пов’язане з будів-
ничою та меценатською діяльністю гетьманів Івана Самойловича та Івана 
Мазепи. Героїчний час, патріотичні ідеї, натхнені визвольною боротьбою 
часів Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Дорошенка, не могли не впли-
нути на розвиток монументального малярства, на його лад, колорит, ком-
позиційні особливості. Виникли нові системи розписів, які в тематичному, 
іконографічному, композиційному і колористичному вирішенні вже дово-
лі відрізняються від традиційного монументального і станкового маляр-
ства. Основним джерелом тогочасних творів стає не так традиція й канон, 
як догматично-моральні, церковно-історичні системи, витворені уявою, 
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породженою ідеями учених Києво-Могилянської академії як центру Ки-
ївського Атенею. Адже її теологічна наука увібрала в себе західні впливи, 
позначені реформаторством та протестантизмом. В Академії перепліта-
лися долі, світогляди вихідців із багатьох країн Європи, що вплинуло на 
вільнодумство в теології, на сміливість вирішень у малярстві при помір-
кованості дотримання старожитних канонів православ’я. Київській науці 
був притаманний полемічний характер, зініційований боротьбою проти 
ополячення під егідою католицизму. Ця активна боротьба позначилася на 
духові й характерові всього малярства в Україні 17– початку 18 ст. – періо-
ду його великого піднесення. 

Нові риси позначилися і в оновлених розписах визначних київ-
ських пам’яток, зокрема Успенського собору Києво-Печерської лаври, 
Троїцької  надбрамної церкви, церкви Спаса на Берестовому,   Святої 
Софії.  Наприклад, поновлений розпис Успенського собору відображав 
усе богослов’я, починаючи від догматів церковних та біблійних подій 
і закінчуючи зображенням служб, блаженств, таїнств, молитов. У кож-
ному з багатьох приділів собору в розписах дотримувалися загальної, 
встановленої церковною традицією схеми, але з  демократичними видо-
змінами 17–18 ст., притаманними Київському Атенею. 

На окрему увагу заслуговує портретна галерея собору. Джерелами 
для лаврських художників у створенні портретної галереї були сучасні 
портрети, а також твори українських граверів, зокрема Інокентія Щир-
ського, Іларіона Мигури. Джерелом відбору персонажів були також 
лаврські синодики, до яких вписувалися імена ктиторів та інших благо-
дійників.

Можна стверджувати, що лаврський настінний живопис вирізняєть-
ся близькістю до станкового малярства не лише композиційним ладом, 
а й камерністю, більшою життєвістю образів, що відрізняє його від ро-
сійського настінного малювання. Слід відзначити прикметну для україн-
ського монументального малярства рису: незважаючи на поширені цер-
ковною владою заборони зображувати неканонічні картини в іконописі 
та стінописі, в Успенському соборі їх було удосталь. До того ж часом вони 
зовсім виходили за межі канонів, що свідчить, що розписи робили учні 
малярської майстерні, які в Успенському соборі і Троїцькій надбрамній 
церкві дозволяли собі усілякі фантазійні відхилення, котрі зробили сті-
нопис Києво-Печерської лаври унікальним явищем. Дослідники вважа-
ють, що автори стінопису виявили глибоке знання Святого Письма та 
богослов’я, так само як і українського народного малярства і взагалі на-
родної творчості, що виявилося у колористичному вирішенні. 

—®—
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9. Анна Коржева,  магістр мистецтвознавства, викладач історії 
мистецтва і дизайну Комунального закладу Львівської обласної ради 
Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Іва-
на Труша, аспірант ЛНАМ  (наук. керів. Ю.О. Бірюльов). 
Образно-формальна специфіка портретів  
Сенявських (на прикладі дерев’яної вівтарної 
скульптури з оборонного костелу в с. Біще  
Тернопільської обл.)
Ключові слова: дерев’яна вівтарна скульптура, портрети Сенявських, 
оборонний костел у с. Біще.

1607 р. Адам Єронім Сенявський (1576–1619), підчаший корон-
ний, приєднав Біще до своїх бережанських маєтностей. 

За спогадами адміністратора костелу Внебовзяття Пресвятої Діви Марії 
кс. Станіслава Бжежанського, оборонна будівля була зведена між 1624-м і 
1638-м рр. Профінансувала будівництво костелу дружина Адама Єроніма 
Катерина з Костків (1576–1648). 

Головний архітектонічний дерев’яний вівтар костелу був чудовим 
зразком пристосування споруди з класичним ордером до готичного 
інтер’єру та вимог стилю середини 17 ст. У другій чверті 17 ст. вівтар 
пофарбували в білий колір і позолотили його декоративні деталі. Цен-
тральною іконою вівтаря була чудотворна ікона Матері Божої Біщець-
кої, яку привіз із Рима Олександр Сенявський (бл. 1599–1622), син Кате-
рини та Адама Єроніма. 

У бічних півкруглих нішах вівтаря були дерев’яні скульптури св. Єро-
німа (ліворуч) і св. Катерини Олександрійської (праворуч), а по краях 
фронтону – св. Миколая (ліворуч) і св. Єлизавети (праворуч). У великих 
на повен зріст скульптурах святих втілені образи представників родини 
Сенявських. Св. Катерину зазвичай зображають молодою дівчиною, на-
томість в даному разі вона втілює сильну й поважну жінку, якою на той 
час і була Катерина Сенявська. Св. Єлизавету, матір Івана Хрестителя, 
не зображали молодою жінкою, якою тут постає Єлизавета Потоцька 
(?–1673), дружина внука Катерини Сенявської. За формальним вирі-
шенням ці скульптури відповідають пфістерівським жіночим алегоріям, 
проте їхні обличчя індивідуальні в характері. У скульптурі св. Єроніма з 
левом біля ніг прочитуються портретні риси Адама Єроніма Сенявсько-
го. Ці три твори збереглися до наших днів без поліхромій. Сьогодні вони 
зберігаються у фондосховищі Львівської національної галереї мистецтв 
ім. Б. Г. Возницького в Олеському замку. Скульптура св. Миколая, ймо-
вірно, втрачена.

Автором дерев’яних скульптур був Ян Пфістер, придворний скуль-
птор Сенявських. Митець виконав рисунки до скульптур святих і влас-
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норуч вирізьбив у матеріалі голови й руки. Майстер помилився у роз-
рахунках: голови та руки свв. Катерини і Єроніма дещо завеликі щодо 
тіл. Схематично вирізьблені складки одягу святих видають руку не най-
кращого з помічників Пфістера.

Дерев’яна вівтарна скульптура з оборонного костелу в Біще відобра-
жає стилістику перехідного періоду від Ренесансу до маньєризму та за 
своєю образно-формальною специфікою відповідає портретам пред-
ставників родини Сенявських і авторству Яна Пфістера.

—®—

10. Павло Кравчук,  студент 1 курсу магістратури ЗФН ФТІМ НАОМА 
(наук. керів. О.О. Рижова). 
Старообрядницька ікона як невід’ємна частина 
української культури
Ключові слова: старообрядництво, українська старообрядницька 
ікона,  м. Вилкове.

Старообрядницька культура бере початок із впровадження церковної 
реформи патріарха Никона в середині 17 століття. Нововведення ви-

кликали хвилю невдоволення серед значної частини населення.
Як наслідок, уникаючи переслідувань з боку влади, прихильники 

«старої віри» шукали притулок на території сучасних Білорусі, Молдови, 
Румунії, Прибалтики та України. Найбільшими осередками проживан-
ня на просторах нашої держави стали Одеська область (міста Вилкове,  
Кілія, Ізмаїл) та Чернівецька область (с. Біла Криниця). Старообряд-
ницькі поселення й сьогодні є на території Хмельницької, Вінницької, 
Чернігівської, Житомирської, Кіровоградської областей.

Старообрядці не визнавали запозичені із Заходу стилі, техніки та сю-
жети в іконописі. Вони шанували «дониконивські» ікони, написані за 
стародавніми канонами. Різні старообрядницькі регіони почали форму-
вати власні традиції у написанні образів – не вийнятком стали й україн-
ські осередки «давньоправослав’я».

На розвиток української старообрядницької ікони вплинули тради-
ції Вєтки, Уралу, Мстери, а також живописні та архітектурні традиції 
Балкан. Храмові зібрання в м. Вилкове дають підстави вважати, що міс-
цеві старообрядці підтримували зв’язки із іконописними майстернями 
с. Мстери. Для прикладу, іконостас храму Св. Миколая Чудотворця за 
всіма особливостями свідчить, що він був виконаний саме у вказаному 
іконописному центрі.

Іконостас у давньоруському стилі у Троїцькому соборі Почаївської 
Лаври було виконано в московській іконописній майстерні провідного 
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іконописця, вихідця із старообрядницької слободи с. Мстера, Йосипа 
Чирікова.

Однак, на жаль, єдиною спробою висвітлити особливості одного з 
напрямів іконописної української старообрядницької традиції – ікона 
липова – з альбому Ю.Горбунова та Б.Херсонського «Липованская ико-
на» (Одеса, 2000).

Враховуючи розповсюдженість та напрацьовані власні іконопис-
ні традиції, українська старообрядницька ікона заслуговує на погли-
блене наукове дослідження, а також висвітлення та популяризацію як 
невід’ємна частина культурної спадщини нашого народу.

—®—

11. В’ячеслав Кузьмич,  студент 2 курсу магістратури факультету  
образотворчого мистецтва НАОМА  (наук. керів. Т.Р. Тимченко).
Іконографічна програма трисюжетної ікони  
на полотнах 19 ст. з приватної збірки
Ключові слова: іконопис, олійний живопис, полотно, Євхаристія.

На кафедру техніки та реставрації творів мистецтва надійшла з при-
ватної збірки українська ікона 19 ст., написана олією на грубому 

домотканому полотні. Колорит побудований переважно на поєднанні 
зеленкувато-сірих, синіх з червоними та вохристими тонами. Збереже-
ність твору незадовільна: прориви основи, відшарування грунту з фарбо-
вим шаром та їх втрати (близько 30%), відсутність окрайок, наявність за-
бруднень та пожовтіння лаку.

Твір належить до поширеного в Україні в 19 ст. типу видовжених по 
горизонталі народних ікон, які називають фризовими, довгастими або 
«хатніми іконостасами». Їх рисою є поєднання 3–5 різних сюжетних зо-
бражень. Дана ікона містить три сюжети (зліва направо): «Три святите-
лі», «Тайна Вечеря», «Жертвопринесення Авраама». У першому сюже-
ті зображені на повен зріст Іоанн Златоуст, Василій Великий, Григорій 
Богослов. Як архієпископи, вони зодягнені у фелони, на головах у всіх 
– митри. Це найбільш шановані серед отців церкви діячі, які є авторами 
літургій. Їхні зображення нерідко вміщували у жертовниках храмів ра-
зом із символічним зображенням Причастя. 

Центральне зображення – Тайна Вечеря, де Христос встановив таїн-
ство Євхаристії (Причастя).  Ісус Христос благословляє потир з вином 
і хліб. 

Жертвопринесення Авраамом свого єдиного сина Ісаака (зображен-
ня праворуч) є прообразом Спасителя, Який, будучи Сином Божим, буде 
відданий на хресну смерть, у жертву за гріхи всіх людей.
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Таким чином, в іконі об’єднано старозавітний епізод, пов’язаний із 
хресною жертвою Сина Божого; євангельський епізод – установлення 
Ним таїнства Євхаристії – безкровної жертви, яка є нагадуванням хрес-
них мук Христа, а також зображення отців церкви – авторів літургії, го-
ловним змістом якої є Причастя.  

Ця ікона є по-своєму унікальна, хоч названі зображення (окремо чи у 
інших поєднаннях) також зустрічаються в українському іконописі 19 ст.

—®—

12. Анна Рашевська, магістр мистецтвознавства, аспірант ХДАДМ 
(наук. керів. Л.Д. Соколюк). 
Козацька тема в художніх творах  
з колекції Дніпропетровського історичного  
музею ім. Д.І. Яворницького
Ключові слова: музейна колекція, козацька тематика, Д.І. Яворниць-
кий, народне мистецтво, Дніпропетровський національний історичний 
музей.

Формування колекції Дніпропетровського художнього музею (далі 
ДНІМ) пов’язане з ім’ям академіка  Дмитра Івановича Яворницького, 

який, щоб максимально відтворити історію козацтва, відшукував старо-
винні портрети козацької старшини в музеях і приватних зібраннях та за-
мовляв копії з них. Нині ця колекція, що відображає розвиток козацької 
тематики в українському мистецтві, починаючи з 18 ст. і до сучасності, 
представлена головним чином історичним портретним живописом. Ця 
невеличка збірка відзначається цілісністю, дає уявлення про одну з гра-
ней збиральницької діяльності фундатора колекції. 

Втім, ні портрети козацької старшини, ні унікальна колекція народ-
ної ікони козацької доби, представлена в музейному зібранні, незва-
жаючи на  актуальність, ще не ставали предметом ґрунтовного мисте-
цтвознавчого дослідження.       

Родзинкою колекції музею в контексті козацької тематики є на-
родна картина «Козак Мамай» та «Козак-бандурист», яких налічуєть-
ся 15 одиниць. Даний тип картини характерний для доби козацтва 17 
ст. та пізнішої –18–19 ст., коли образ козака вже був сформований у 
суспільній свідомості.  Ці твори відзначаються  досить високим  рів-
нем виконання: в них детально прописана зброя, одяг, кінська збруя 
та відображено побут козаків.  Образ захисника, втілений в них народ-
ними майстрами, є досить  досконалим, передає героїку тих часів та 
має глибоке символічне та фольклорне коріння. Привертають увагу 
ці твори і своєрідною стилістикою. Являючи яскраву сторінку в історії 



22  

Секція 1. Проблеми вивчення українського 
мистецтва від давнини до 19 ст.

українського  мистецтва, що відтворює історію національно-визвольної 
боротьби в Україні, вони втілюють дух тієї епохи,  доносять його до на-
шого сучасника і чекають продовження дослідження в контексті про-
блем сьогодення.

—®—

13. Ігор Ремізовський, магістр реставрації, викладач кафедри техніки 
та реставрації творів образотворчого мистецтва НАОМА, аспірант 
кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. М.В. Русяєва).
Дипломні роботи студентів кафедри техніки  
та реставрації творів образотворчого мистецтва 
НАОМА (майстерня реставрації скульптури та 
творів ДПМ за 2008–2017 рр.) 
Ключові слова: кафедра реставрації, дипломні роботи, музеї, техніки 
та технології, студенти, методики реставрації.

Унікальність і важливість кафедри безумовна. Про це свідчить багато-
річна праця з багатьма музеями України. Студенти мають можливість 

навчатися технікам виготовлення предметів декоративно-ужиткового 
мистецтва та вивчати музейні експонати, які потребують реставрації. Му-
зейні пам’ятки, які були відреставровані студентами під час навчання, за-
ймають місця на музейних виставках. Багато предметів зі срібла, бронзи, 
каменю, заліза, кераміки та дерева знаходяться в експозиціях Національ-
ного музею історії України, Національного науково-природознавчого му-
зею НАН м. Києва. Також реставровані експонати перебувають в музеях 
Чернігова, Миколаєва, Одеси, Севастополя. Білої Церкви, Львова, Жито-
мира.

Засновник відділення реставрації металу – професор О.І. Мінжулін 
(1941–2014). За період з 2008–2017 рр. студентами було захищено понад 
45 дипломів, магістерських і бакалаврських робіт.  До складу диплому 
обов’язково входять декілька різних пам’яток декоративно-ужиткового 
мистецтва: три предмети з різного металу, два-три предмета – з керамі-
ки, один-два – з дерева, каменю, шкіри або тканини. Ці історичні пред-
мети були створені в різних техніках та з поєднанням різних матеріалів. 
Перелік технік і технологій, я якими доводиться працювати у своїх робо-
тах студентам, охоплює майже всі види обробки матеріалів. Предмети з 
металу – залізо, мідь та її сплави (бронза, латунь, мельхіор) тощо. Також 
вироби, які мають в собі коштовні метали – золото, срібло та їх сплави. 
Предмети з кераміки, скла, фарфору та каменю. Вироби з органічних 
матеріалів – дерево, шкіра, тканина, кістка, перли тощо. Обов’язковим 
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є виготовлення елементу музейного експонату в автентичній авторській 
технології, в якій працювали майстри в стародавні часи. Предмети до 
диплому відбираються на загальних радах, музейними працівниками 
та професорсько-викладацьким складом кафедри. Всі процеси з рестав-
рації проводяться за методиками, під наглядом викладацького складу 
кафедри. Затвердження реставраційних заходів приймаються радою та 
затверджуються протоколами. Студенти навчаються таким технікам з 
металу: лиття, карбування, філігрань, гравіювання, різьблення, гальва-
нопластика та ін. За означений період довелося працювати з різнома-
нітними видами зброї (турецькі ятагани, шаблі, ножі, списи, сокири), 
прикрасами (брами, сережки, браслети, пестуні, намиста, ґудзики, під-
віски), срібними поясними наборами, головними уборами та шолома-
ми (кіро сірка). Також у роботі побували культові предмети – оклади 
ікон, торошілди, яди тощо. Дипломні роботи представлені в експозиції 
кафедри у вигляді планшетів з фотографіями процесів реставраційних 
заходів та елементів копій.

Відповідальність та бережливе ставлення до експонатів виховується 
у студентів з перших годин фахових занять аж до самого захисту. Ди-
пломовані випускники відділення реставрації здобувають високу квалі-
фікацію і майстерність.

Україна має тисячолітню історію. Її культурні цінності потребують 
уваги сучасних дослідників та реставраторів. Збереження та передача їх 
нащадкам є дуже важливим завданням для сучасної країни.

—®—

14. Ганна Решетньова, магістр мистецтвознавства, аспірант  кафедри 
ТІМ НАОМА (наук. керів. Л.С. Міляєва). 
Колекція родини Бродських у Національному  
музеї «Київська картинна галерея» 
Ключові слова: приватна колекція, О. І. Бродський, В. С. Бродська, На-
ціональний музей «Київська картинна галерея», фарфор.

У спогадах співробітниці Київського музею російського мистецтва (ко-
лишня назва музею) Е. Бабаєвої ми віднайшли інформацію, що у скла-

ді виморочного майна з колекції Бродських, музею було передано близько 
ста предметів російського фарфору та фаянсу, 17 творів живопису та гра-
фіки (Б. Кустодієв, З. Сєрєбрякова, Б. Свебах), меблі та ін.

Перепоною до надання предметів для вивчення з боку музею була 
відсутність біографічних даних про дружину відомого хіміка О. І. Брод-
ського – Віру Савеліївну Бродську, яка нібито збирала фарфор, що нас 
зацікавив. Звернувшись до директора Київського інституту юдаїки, 
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співробітників Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, київ-
ських архівів, ми віднайшли персональні документи членів цієї родини, 
поспілкувалися з друзями сім’ї, оглянули фотографії. 

Таким чином, ми вперше представляємо доктора хімії, професора, за-
служеного діяча науки УРСР Олександра Ілліча Бродського та його дру-
жину кандидата медичних наук Віру Савеліївну Бродську-Шереметьєву, 
як колекціонерів. Крім творів мистецтва, збереглася “Картотека осо-
бистої збірки платівок Бродського”, що налічує понад 850 наймену-
вань. Знайдено колекцію туристичних схем, автомаршрутів і карт (55 
одиниць), серед яких представлено унікальні карти російських шляхів 
1911–1912 рр., карту воєнно-сухумської дороги (Карачай-Абхазія) 1933 
р., план Москви 1939 р. зі схемою міського транспорту, карту Південної 
Америки 1937 р., Індії та Бірми 1946 р. та ін.

Окремим пунктом слід виокремити колекцію “пушкініани”, в якій 
зберігалися всі твори О. С. Пушкіна від початку його творчої діяльності 
до посмертних видань, присвячених життю поета та аналізу його робіт. 
Після смерті власника вся збірка була продана В. С. Бродською Я. І. Бер-
дичевському.

Стосовно порцеляни, то для дослідження музей надав нам перелік 
лише з 12 виробів, що надійшли в складі спадщини академіка Бродсько-
го. Чи дійсно їх така невелика кількість, чи музей не надав нам повної 
інформації – невідомо. Ми спираємося виключно на професійний під-
хід колег та уважність до нашого питання. 

Завданням науковців є розширене дослідження колекції Олексан-
дра та Віри Бродських, котрі повинні зайняти належне місце серед київ-
ських колекціонерів 20 ст.

—®—

15. Анатолій Савенков, студент 2 курсу магістратури факультету  
образотворчого мистецтва НАОМА (наук. керів. Т.Р. Тимченко).
Методика розшарування корогви на вовняній 
основі
Ключові слова: двобічна корогва «Воскресіння Христове. Святий Мико-
лай», олійний живопис, перенесення на нову основу, методика розшару-
вання О.В. Вислободова.

Це повідомлення стосується реставрації двобічної корогви «Воскресін-
ня Христове. Святий Миколай» (приватна збірка), створеної в Україні 

на межі 19–20 ст. у техніці олійного живопису по нанесеному через трафа-
рет емульсійному грунту (з крейдою та цинковим білилом). Металізоване 
покриття на значній площі ґрунту виявилося олов’яною фольгою, тонова-
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ною жовтим лаком (мікрохімічні дослідження проведені канд. хім. наук, 
доцентом М.М. Балакіною). Живопис середнього професійного рівня. 
Основа корогви – червона вовняна тканина, її нижня частина втрачена, 
верхня  –  завернута разом з живописом. Стан збереженості незадовіль-
ний: заломи живопису, втрати, прориви. Найбільшу проблему становила 
вовняна тканина, поїдена міллю, прорвана й трухла, яка фактично пере-
стала виконувати свою первісну функцію – слугувати надійною основою 
для досить щільного шару ґрунту з живописом. 

Зважаючи на те, що живопис розташований з обох боків тканини, 
було вирішено застосувати такий реставраційний захід, як перенесення 
на нову основу. Метод був винайдений на початку 18  ст. в Італії і набув 
поширення у Франції, Росії та інших країнах. Нині він вважається занадто 
ризикованим і вживається переважно для живописних творів з повністю 
деструктурованою дерев’яною основою. Ст. викладачем кафедри О.В. Ви-
слободовим у 2006 р. була запропонована методика поетапного відша-
рування живопису з ґрунтом на подібній корогві, написаній на вовняній 
тканині. Дану методику під його керівництвом було застосовано і в на-
шому випадку. Лицевий бік спершу було заклеєно двома шарами міка-
лентного паперу на 8% осетровий клей з медом (1:1 до сухої ваги клею) та 
антисептиком (оцтово-кислий цинк 1%). Корогва через заклейку зафік-
сована на планшеті скотчем по краях. Далі канцелярським лезом було 
поступово і дуже обережно відшаровано бік із зображенням «Воскре-
сіння Христового». При цьому у міру від’єднання ґрунту з живописом 
на мікалентному папері намотувався на картонний циліндр діаметром 
11см. Після повного від’єднання цього зображення, основа зрізалась із 
шару грунту на стороні з зображенням Св. Миколая і розчищалась від 
залишків тканини. Планується дублювання обох живописних шарів на 
нову міцну тканину (бавовна + лавсан), близьку за кольором. Дана мето-
дика розшарування може бути рекомендована для аналогічних випад-
ків реставрації. 

—®—

16. Ірина Сафонова,  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач   
кафедри української та іноземних мов Національної академії керів-
них кадрів культури і мистецтв, м. Київ. 
Церква Спаса на Берестові – найдавніша  
унікальна пам’ятка домонгольського періоду
Ключові слова: нартекс, трансепт, абсида, притвор, монументальний 
живопис, автентичність, фреска, храм.
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Церква Спаса на Берестові будувалася в один період часу з Десятин-
ною церквою і Софією Київською. І тому саме ця пам’ятка заслужено 

вважається перлиною української сакральної архітектури. Саме тут, у селі 
Берестове, знаходилася заміська резиденція київських князів. Сам храм 
також є родовою усипальницею Мономаховичів. Всім відомо, що тут, згід-
но літописів, був похований київський князь Юрій Долгорукий. Крім того, 
тут «спочивають» і онуки Володимира Мономаха, і діти Юрія Долгорукого 
– Єфимія і Гліб.

Церква Спаса на Берестові належить до небагатьох пам’яток Київ-
ської Русі, що дійшли до нашого часу, хоча й у значно зміненому вигля-
ді. Побудована (за наявними матеріалами археологічних досліджень) 
приблизно у 1113–1125 рр. коштом князя Володимира Мономаха, який 
зробив у ній родинну усипальницю, як уже зазначалося, на території, де 
містився князівський палац і Спаський монастир, який уперше згаду-
ється у літописах від 1072 р.

До наших часів церква Спаса на Берестові збереглася у вигляді трьох 
різночасових об’ємів. Найдавніше ядро 12 ст. є нартексом давньоруської 
споруди, мурування якої виконане способом «утоплених рядів». У 17 ст. 
митрополит Петро Могила під час реставрації церкви зберіг залишки 
церкви 12 ст., прибудувавши зі сходу три апсиди, а із заходу – невеликий 
притвор. Наприкінці 18 ст. церква мала вже п’ять бань, які перекривали 
центральну частину, притвор, головну апсиду і виступи трансепта (ко-
лишнього нартекса), що утворило оригінальний масивний силует завер-
шення, який доповнюється легким малюнком другого ярусу дзвіниці. 
Велику історичну, художню та наукову цінність становить монументаль-
ний живопис як пам’ятка 11–17 ст. У розписі церкви у 17 ст. на запрошен-
ня П. Могили брали участь грецькі майстри.

У 1970 р. під час робіт з укріплення тинькування під олійними роз-
писами 17 ст. випадково було виявлено первісні фрески. Збереглися 
вони завдяки тому, що були забілені в той час, коли вцілілий нартекс 
зруйнованої церкви використовувався як капличка. Знайдені фрески 
виконані в період Київської Русі.

Дослідження показали наявність фресок 12 ст. і в інших частинах 
нартексу, але, враховуючи цінність монументального живопису 17 ст., 
їх не розкривали.

Особливу цінність храму складає фреска «Явлення Христа учням на 
Тиверіадському морі» 11–12 ст. та фреска «Моління», яка є видатним 
твором українського живопису 17 ст., а також ктиторським прижиттє-
вим портретом Петра Могили.

Потрібно зазначити, що церква Спаса на Берестові потребує по-
дальших наукових досліджень. Написи різними мовами на стінах храму 
поки що не вивчені, як і значна частина храму. Крім того, недослідже-
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ними залишаються і поховання у церкві. На даний час необхідно вико-
нати низку заходів, які б унеможливили втрати автентичності унікаль-
ної пам’ятки.

Вражає, що цей об’єкт потерпає вже давно, він закритий і трива-
лий час не функціонує. У 2001 році його намагалися реставрувати за 
ґрантові кошти, але тільки частково вдалося щось зробити. Там і досі 
ведуться будівельні роботи, і він у занедбаному стані, зокрема підмокає 
фундамент. 

Планується найближчим часом відреставрувати церкву Спаса на 
Берестові, яка входить до Києво-Печерської лаври і включена у Спи-
сок Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це є винятково рідкісна пам’ятка, 
яка розповідає людству історію України і церкви і заслуговує на рес-
таврацію.

—®—

17. Людмила Скоробогатько, студентка 2 курсу магістратури факуль-
тету образотворчого мистецтва НАОМА (наук керів. Т.Р. Тимченко). 
«Св. Пантелеймон» – зразок іконопису епохи  
модерну
Ключові слова: ікона, модерн, стилізація.

Ікона «Св. Пантелеймон» з Білоцерківського краєзнавчого музею, що 
проходила реставрацію на кафедрі, є цікавим прикладом іконопису по-

чатку 20 ст., для якого характерним є еклектичне поєднання різних сти-
лів. Зображення святого подано на тлі далеких гір, темної смуги хвойного 
лісу та маленької берізки з пожовтілою кроною, повз яку в’ється стежка. 
Пантелеймон вбраний у візантійський одяг – білий далматик та пурпур-
ний плащ, у руках тримає скриньку з ліками та ложку. Обличчя – юне, 
рожеве, ляльково-солодкувате, з великими, широко розплющеними сум-
ними очима. 

Оточує зображення визолочена рамка з мальованим рослинним 
орнаментом вигадливих форм, де окремі деталі виконані опуклими пас-
тами (т. звані холодні емалі). Верхні кути живописного зображення за-
округлені, тож обрамлення створює враження урочистої арки.

Поєднання різностильових частин стало звичним явищем російсько-
го іконопису, починаючи з 20-х років 19 ст. «Неовізантійський» стиль 
поєднував зображення постатей у стилі академізму, нейтральне тло та 
декоративні рамки з елементами візантійського орнаменту (плетінки, 
квіти). У останній третині 19 ст. формується нова течія іконопису в сти-
лістиці модерну. Перші зразки нового стилю з’явились у іконостасі со-
бору св. Володимира у Києві. В. Васнєцов і М. Нестеров створили поста-
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ті святих на тлі російського пейзажу, що набуває характеру театральної 
декорації, а самі святі виступають як сценічні герої з рисами архаїзму 
і ляльковості одночасно. Подібна неоромантична концепція, творцем 
якої вважают В. Васнєцова (втілена також у його іконах в Абрамцевому), 
стала поширюватись у вигляді репродукцій і тиражуватись як новий 
зразок для іконописання. Однак це призвело до перетворення образів 
святих на слащавий кітч, до якого тяжіє також ікона «Св. Пантелей-
мон». Однак ця ікона є цікавим зразком церковного живопису початку 
20 ст., яких не дуже багато у наших музейних зібраннях.

—®—

18. Ірина Сомик-Пономаренко,  старший викладач кафедри техніки 
та реставрації творів мистецтва НАОМА. 
Особливості викладання дисципліни  
«Копіювання станкового живопису»  
в магістратурі кафедри техніки  
та реставрації творів мистецтва НАОМА
Ключові слова: копіювання, станковий живопис, техніка живопису. 

Складовою дипломної  роботи  в  магістратурі  кафедри техніки та рес-
таврації творів мистецтва  є виконання копії станкового живописного 

твору підвищеного рівня складності. Оригінал для копіювання для кожно-
го студента підбирається  індивідуально: згідно навчальної програми та з  
врахуванням побажань дипломника, напрямку його професійних інтересів 
та технічних навичок. Окрім складності та об’єму роботи, дипломна копія 
може слугувати  допоміжним фактором при виконанні завдання з рестав-
рації, наприклад,   виконання дипломної копії Володимиром  Петренко  з 
ікони київського художника Г. Пастушевського «Марія Магдалина» 1871 
року із зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника. Це стало в пригоді під час реставраційних тонувань. 

Особливості живописної техніки І.С. Їжакевича були досліджені ди-
пломницею Агнетою Шашковою при написанні копії  з його ікони «По-
крова Пресвятої Богородиці» з Покровської церкви на Пріорці  та вико-
ристані при описі фарбового шару в її магістерській роботі « Іконописна 
спадщина І.С. Їжакевича: особливості техніки та реставрації». 

Бажаючи опанувати техніку рельєфного левкасу та  золочення Рок-
сана   Андрушко виконала  копію  з ікони «Св. Пантелеймон Цілитель» 
поч. 20  ст. Студентка Валерія Кравченко написала  копію з  ікони “ В’їзд 
до Єрусалима” (1729), з іконостаса Успенського собору Києво-Печерської 
лаври зі збірки НХМУ. В сфері її зацікавленості була можливість вико-



29  

Секція 1. Проблеми вивчення українського 
мистецтва від давнини до 19 ст.

нати копію жовтковою темперою, чим  поставити питання про техніку 
виконання самого оригіналу.

Прикладом досконалого відтворення живописної техніки О. Мураш-
ка є  копія Анни Яцук  з картини О. Мурашка “За кроснами” зі збірки 
НХМУ. 

Виконання дипломної копії підвищеного рівня складності  дає мож-
ливість майбутньому реставратору глибше зрозуміти структуру живопис-
ного твору, відчути авторську манеру, вивчити нові технічні прийоми.

—®—

19. Сергій Стешенко, магістр мистецтвознавства, аспірант ХДАДМ 
(наук. керів. Л.Д. Соколюк).
Творчість слобожанського митця Івана Святенка                 
(поч. 20 ст.)
Ключові слова: Іван Святенко, Благовіщенський собор у Харкові, 
гризайлеві композиції, портрет В. Капніста, Товариство харківських 
художників.

Ім’я Івана Микитовича Святенка як митця і діяча культури нагадує про 
себе в різних аспектах художнього життя Слобожанщини кінця 19 – 

поч. 20 ст. Відомо, що у 1885 р. він разом з М. Раєвською, Х. Алчевською, 
П. Левченком та іншими був ініціатором створення Харківського товари-
ства любителів красних мистецтв, яке ставило за мету поширення есте-
тичного виховання у суспільстві. Як художник він брав участь у виставках 
Товариства харківських художників, заснованого у 1900 р.: на VII вистав-
ці (1906) експонував роботу «Вид із Гудимівки» і ще чотири картини; до 
ХII виставки (1908) підготував п’ять полотен, серед яких найбільшої уваги 
заслуговують «Краєвид с. Михайлівки Лебединського повіту Харківської 
губернії» та «Скасований монастир (Лебединського повіту Харківської гу-
бернії)». На ХІІІ виставці (1910) експонував «Портрет протоієрея Михайла 
Павлова».

Виходячи з тематики творів, Святенко пов’язаний, можливо, похо-
дженням з одним із старих культурних центрів Слобожанщини, яким 
був Лебедин разом із с. Михайлівкою і садибою графа В. Капніста в 
ній. Близько 1910 р. він виконав портрети графа та його дружини, а та-
кож портрет лебединського поміщика Я. Кучерова. Нині два портрети 
(портрет графині не зберігся) знаходяться у Лебединському міському 
літературно-художньому музеї (нині Сумська обл.). 

Про досить високий професійний рівень Святенка як майстра релі-
гійного малярства свідчить його участь у розписах Благовіщенського 
кафедрального собору в Харкові у 1900 – 1901 рр. Основні іконографічні 
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зображення, які сьогодні потребують термінової реставрації, явно наслі-
дують розписи київського Володимирського собору. Краще збереглися 
гризайлеві композиції митця в колишній домовій церкві 3-ї чоловічої 
гімназії в Харкові на вул. М. Гоголя, 7. Подальше вивчення храмово-
го монументального малярства Харкова потребує детальнішого дослі-
дження й творів Святенка.

—®—

20. Аліса Філімонова, магістр мистецтвознавства,  
здобувач кафедри ТІМ НАОМА.
Київські краєвиди в живописі  
В. Орловського
Ключові слова: пейзаж, Володимир Орловський, київські краєвиди, 
гравюра.

Володимир Орловський – художник–пейзажист другої половини 19 – 
початку 20 століття. Народився в Україні. Як більшість митців тодіш-

ньої російської імперії, закінчив Імператорську Петербурзьку академію 
мистецтв, в якій залишився викладати на посаді професора. Але останній 
період життя провів у Києві. 

В. Орловський протягом усієї творчості звертався до відтворення 
українських пейзажів. Проте саме після переїзду до Києва створив ха-
рактерні, широко знані краєвиди Києва у картинах «Вид з Царсько-
го саду на Поділ» (1887), «Над Дніпром» (1886) та «Вид на урочище 
Кожум’яки та Воздвиженську церкву» (1880-ті). 

Краєвид «Над Дніпром» демонструє ефектний пейзажний мотив, що 
відкривається з високого правого берега із досить детальною проробкою 
першого плану і узагальненим відтворенням задніпровської далечини-
на горизонті. В. Орловський застосовує улюблений прийом світлотіньо-
вого контрасту між затемненим пагорбом на першому плані та залитим 
яскравим світлом Дніпром й неосяжних просторів лівобережжя.

У картині «Вид з Царського саду на Поділ» В. Орловський показав 
один із найвідоміших краєвидів Києва. Володимирська гірка, Купець-
кий сад, Царський сад – улюблені місця прогулянок киян, де з високого 
правого берега Дніпра відкривається велична панорама Лівобережжя. 
Численні картини, написані з цієї точки митцями в різні проміжки 
часу дають ретроспективне уявлення про те, як видозмінювався лівий 
берег Дніпра із зростанням Київа.  Зокрема, схожі пейзажі створювали 
С. Костенко «Вечір над Дніпром» (1891), Я. Станіславський «Хмари над 
Дніпром» (1903), І. Труш «Дніпро біля Києва» (1910), М. Орлов «Ста-
рий Київ з Царського саду» [1910], Є. Вржещ «Дніпро з кручі Царського 
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саду» [1910], І. Їжакевич «Володимирова гора» (1913), М. Бурачек «Дні-
про здалеку» (1916), Т. Яблонська «Над Дніпром» (1954), О. Бізюков 
«Ранок на Дніпрі. Вогні Дарниці» (1960), С. Шишко «Весною на Володи-
мирській гірці» (1970), В. Непийпиво «Схили Дніпра» (1983). При схо-
жості сюжету кожен художник робив свої акценти у відтворенні харак-
терного пейзажного краєвиду. Зокрема, В. Орловський в своєму творі 
наголошує, що Царський сад є улюбленим місцем відпочинку городян, 
значне місце відводячи на першому плані зображенню різних груп лю-
дей. Пейзаж буквально залитий сонцем, що також є характерною рисою 
пейзажів митця, який отримав характеристику «шукача сонця». 

«Вид на урочище Кожум’яки та Воздвиженську церкву» відомий під 
загально відомою назвою «Нижній Новгород» (робота зберігається у 
Рибінському історико-архітектурному і художньому музеї-заповіднику). 
Аналогічне зображення відтворено в гравюрі Паннемакера «Історичне 
урочище Кожум’яки», що була виконана з рисунка І. Попова. Панора-
ма гравюри ідентична зображенню в картині В. Орловського, обидві 
роботи виконані практично з однієї позиції.  Отже, можна уточнити не 
тільки назву картини, а й датування. Гравюра  виконана 1887 року, що 
дає можливість припустити час виконання живописного твору другою 
половиною 1880-х років, тобто що робота створена у другий київський 
період життя і творчості В. Орловського й відображає історичні київські 
краєвиди.

—®—

21. Маргарита Хребтенко, магістр реставрації  НАОМА, аспірант 
кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. Т.Р. Тимченко).
Технологічні особливості основ українських  
ікон 17–18 ст. (за матеріалами архіву кафедри  
реставрації НАОМА)
Ключові слова: український іконопис, технологія ікони, реставраційна 
документація.

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтв НАОМА має досить ве-
ликий архів дипломних реставраційних паспортів з 1976 по 2017 рік. 

З них шістдесят сім стосуються українських ікон другої половини 17–18 
ст., які нині зберігаються в колекціях музеїв України. Тридцять шість ікон 
були атрибутовані за походженням як ікони Західної України, Волині, 
п’ятнадцять – з Лівобережної України та Київщини, ще шістнадцять – не-
відомого походження. 

Дослідження реставраційної документації дало змогу виявити техно-
логічні особливості ікон, зафіксовані в описі їх стану до реставрації за ві-
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зуальними спостереженнями та в результаті проведених мікрохімічних 
досліджень матеріалів. Основою ікон переважно слугувала дерев’яна 
дошка. Іконний щит міг налічувати від 1 до 4 дошок. Більше половини 
західноукраїнських ікон написані на соснових дошках, на Лівобереж-
жі та Київщині, частіше траплялася липа. Окрім цих двох порід дерев, 
зустрічались також дуб, верба (порода визначалась органолептичним 
шляхом). Товщина дощок в іконах із Західної України коливається від 
1,8см до 3 см, на Лівобережжі – від 2 до 4 см. Зазвичай зі зворотного 
боку врізано дві клиновидні шпуги, рідко – одна. Лише на одній іконі 
невідомого походження було зафіксовано наявність суцільної паволо-
ки, а фрагментарна (на стику дошок основи та в місцях сучків) була на 
дев’ятьох іконах Західної України та на трьох з Лівобережжя. За матері-
алом паволока переважно лляна полотняна, на двох іконах – з рослин-
ної паклі. Рослинна пакля, наклеєна по стику дощок зі зворотного боку, 
також зустрічалась на 7 іконах, а на одній з Київщини – щетинний ворс. 
Майже на всіх іконах левкас крейдяно-клейовий, лише на чотирьох, да-
тованих серединою – другою половиною 18 ст. – емульсійний.

Таким чином, можна побачити певні регіональні особливості в тех-
нології створення ікон. Отримані дані будуть корисними в подальшому 
дослідженні техніки і технології українського іконопису.

22. Агнета Шашкова, магістр реставрації НАОМА, аспірант кафедри 
ТІМ НАОМА (наук. керів. Т. Р. Тимченко). 
Атрибуція та техніко-технологічні особливості 
ікони «Покрова Пресвятої Богородиці» з діючого 
Покровського храму на Куренівці
Ключові слова: атрибуція, техніка-технологія, І.С. Їжакевич, ікона на 
металі, іконопис в добу соцреалізму, український модерн.

І.С. Їжакевич – український художник, відомий своїми сакральними 
творами в дорадянські часи, продовжував майже підпільно працювати 

над іконами за радянських часів. Такі ікони, в більшості не атрибутовані, 
знаходяться в діючих храмах Києва, наприклад, Покровському на Куренів-
ці. Ікону «Покрова Пресвятої Богородиці» з цього храму було досліджено 
та відреставровано в 2017 році на кафедрі реставрації НАОМА.

Олійний живопис корпусний, виконаний в техніці a la prima. Стиліс-
тика ікони має відчутні риси епохи Модерн. Основою ікони є щит розмі-
ром 330x170 см, зібраний з чотирьох залізних пластин, які кріпляться до 
дерев’яного підрамка. В правому нижньому куті зворотного боку – напис 
жовтуватою олійною фарбою, який, ймовірно, виконаний автором ікони: 
«Сооружена сия икона в апреле 1943 года при настоятеле Храма Св. По-
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крова на Приорке о.Тимофее Ковале, при старосте церковном П.К. Сороке, 
при председателе правления Зарубине И.П.  художником заслуженным 
деятелем искусств Ижакевичем». Решту ікон у храмі було виконано у пе-
ріод 1944 – 1945 рр., причому поруч з І. Їжакевичем працювали й інші 
художники, серед яких впевнено називають лише Ф.З. Коновалюка, най-
ближчого учня й співавтора І. Їжакевича у багатьох станкових творах. 

В результаті проведених досліджень було виявлено два шари ґрун-
ту – білого клеє-крейдяного та червоно-коричневого олійного; підго-
товчий малюнок чорною фарбою, нанесений пензлем; два різночасові 
авторські шари живопису (другий нанесений не суцільно, вірогідно, з 
метою уяскравлення вжухлого шару фарби); неавторські реставрацій-
ні поновлення (в місцях корозії металу основи та в місцях потертостей 
фарбового шару, до яких мали доступ парафіяни). Пізніші записи брон-
зовою фарбою на літерах та візерунках, позолочення німба Богоматері, 
чим спотворено малюнок голови (Їжакевич для виконання німба, літер 
та візерунків використовував жовту фарбу). Зважаючи на складну стра-
тиграфію твору, основним завданням було з’ясування ділянок автор-
ського живопису та неавторських поновлень ікони. Авторство Їжакеви-
ча було підтверджено за допомогою порівняльної характеристики ікони 
«Покрова Пресвятої Богородиці» з іншими іконами творчого доробку 
майстра, аналізу авторської техніки й технології.

—®—

23. Оксана Широка, магістр сакрального мистецтва, аспірант ЛНАМ 
(наук. керів. Р.Р. Косів). 
Походження та структура  іконографії Акафісту 
Пресвятої  Богородиці  та Акафісту Христу в укра-
їнському мистецтві (на основі гравюр кириличних 
стародруків 17–18 ст.)
Ключові слова: Акафіст Пресвятої Богородиці, Акафіст Христу, кон-
дак, ікос, іконографія, гравюра, стародруки.

Акафіст, як окремий  жанр релігійних гімнів виник у 7 ст.  Найдавніший 
з Акафістів – Акафіст Пресвятої Богородиці (7 ст.) за своєю  текстовою   

структурою  став зразком  для   Акафісту  Ісусові Христові (12 ст.) та ін-
ших Акафістів, присвячених окремим  постатям, святам та іконам. Маючи 
спільне походження,  Акафіст Христу, як і Акафіст Богородиці,  складаєть-
ся з 25-ти кондаків та ікосів, кожен з яких ілюструється окремим сюже-
том, які формують загальну  іконографію Акафісту Богородиці та Акафісту 
Христа. З винайденням та розвитком книгодрукування зразки іконогра-
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фії Акафістів розповсюдилися на теренах сучасної України, ілюструючи 
тексти видань кириличних стародруків 17–18 ст.  Гравюри стали основою 
для розписів та іконопису на тему Акафіст Богородиці та Акафіст Христа 
у 17–18 ст.  Джерелами для написання Акафістів стали Євангельські  та 
Старозавітні тексти, апокрифічні передання, твори Отців церкви перших 
століть, що зумовило  поділ   Акафіста Богородиці та Акафіста Христу на 
зображення з євангельською основою та  містичні композиції. Важливим 
для типологічного  аналізу сюжетів Акафісту є групування зображень за 
тематикою. Провідними для Акафістів Христа та Богородиці стали: тема 
Євхаристії ( Христос у чаші, Добрий пастир), сюжети запозичені зі Страс-
тей Христових,  побудовані на євангельській основі (В’їзд Христа в Єру-
салим, Воскресіння, Вознесіння, Оплакування), містичні композиції, без 
усталеної іконографії (Христос, сидячи на колінах у Богородиці рукою 
вказує на хрест зі знаряддями страстей; Юний Христос несе  свій хрест та 
знаряддя для страти), чудеса Христові (Воскресіння сина вдови, зцілення 
сліпого та ін..), сцени за текстами Євангеліє (Вдова вкидає лепту у  скринь-
ку для пожертв). Таким чином поряд зі знаною іконографією тексти Ака-
фістів  сприяли появі нових іконографічних сюжетів, сформували збірну, 
але досить цілісну за своїм змістом  та структурою іконографію. 

—®—

24. Дар’я Ювченко, студентка 2 курсу магістратури кафедри тех-
ніки та реставрації творів образотворчого мистецтва (наук. керів.                   
Т.Р. Тимченко). 
Ікона на дереві «Кришка гробниці з зображенням 
Христа». Результати реставраційного дослідження
Ключові слова: ікона на дереві, плащаниця, олійний живопис, ікона. 

Ікона надійшла на кафедру реставрації станкового живопису НАОМА з      
Білоцерківського краєзнавчого музею у 2015 році для проведення кон-

серваційних заходів. Основа  130 на 40 см являє собою прямокутну ікону у 
вигляді кришки гробниці з зображенням плащаниці. 

На плащаниці відтворено образ тіла Христового після зняття з хрес-
та. Це окремий тип богослужбової тканини, відомий у Церквах східного 
обряду з 14 ст. Вона відноситься до так званих рухомих богослужбових 
тканин, що використовуються у процесії, в обряді від Великої П’ятниці 
до Великодня. Наш випадок  написання плащаниці на дереві є дуже 
цікавий та рідкісний, адже зазвичай вони  зображаються  на полотні, 
оксамитові або шовку. 

У цьому часі можна спостерегти два основні типи іконографії укра-
їнських плащаниць: 1) плащаниці однофігурні – лише з тілом Христа та 
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написами, інколи орнаментами;  2) багатофігурні – зі сценою Покладен-
ня Христа до гробу чи, рідше, Оплакування Христа. Притому, як можна 
простежити за збереженими українськими творами 17–19 ст., однофі-
гурні плащаниці чисельно переважають. Саме такий тип композиції ми 
зустрічаємо у досліджуваній та реставрованої нами плащаниці.

Особливості композиціі: тіло Христа зображено на білій тканині, 
що огортає його складками. По периметру йде канонічний текст. Осно-
вні кольори: білий,блакитний, сірий, в охристо-коричневі відтінки, фі-
олетовий.

Всю поверхню ікони вкрито  тонким клеє-крейдяним левкасом. Срі-
блення на обрамленні покладене на червоний полімент. Зображення  
виконано в техніці багатошаровий олійний живопис. Незначна площа 
ґрунту з живописом втрачена.Також присутні забруднення. За особли-
востями техніки виконання живопису та пігментним складом пам’ятку 
можна віднести до другої половини 19 ст.

Першочерговим завданням була консервація пам’ятки. Було викона-
но такі процеси: укріплення фарбового шару, підведення грунта в міс-
цях втрат, очищення від забруднень і тонування живопису в тон автор-
ського. Таким чином у ході консерваційно-реставраційних заходів  було 
зупинено процеси руйнаціі та надано твору експозиційного вигляду.

—®—
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Голови: аспіранти кафедри ТІМ НАОМА Ганна Олексіївна  
Решетньова і Нікіта Олександрович Дмитренко – ауд. 416, 417

1. Ігор Абрамович, студент 2 курсу магустратури ЗФН ФТІМ НАОМА 
(наук. керів. В.І. Петрашик).
Творчість Олега Тістола у контексті сучасного 
українського мистецтва
Ключові слова: Олег Тістол, «необароко», «нова українська хвиля», 
естетична революція, національні стереотипи, національна традиція.

Показовою постаттю сучасного українського мистецтва є художник 
Олег Тістол, творчість якого демонструвала появу в сучасному україн-

ському мистецтві так званого «необароко», що стало гаслом відродження 
національної самосвідомості у контексті нового етапу історії вітчизняного 
мистецтва – з формуванням так званої «нової хвилі». 

Творчість Олега Тістола увійшла до активного поля сучасної україн-
ської культури на зламі пострадянської епохи, у час утвердження укра-
їнської державності. Саме тоді на художню сцену вийшло нове поколін-
ня митців, творчість яких здобула назву «нова українська хвиля». Вона 
внесла у вітчизняну художню свідомість такі риси, як інтелектуальність, 
аналітичність, іронія, критика, сприяючи суттєвому зрушенні в худож-
ньому поступі і долученню українського мистецтва до актуального за-
гальносвітового контексту. 

 Однією з найпомітніших, найяскравіших тенденцій у мистецтві «но-
вої хвилі» стало необароко. Звернення до естетики саме українського 
бароко Олег Тістол втілить у полотнах кінця 1980-х, алюзії щодо істо-
ричної тематики та її міфів, одразу заявивши про себе як про непере-
січного художника. Створені у відповідній стилістиці великі живописні 
полотна Тістола свідчать, що митець відчув в українському мистецтві 
глибокий злам у свідомості, в розумінні національної культури, власне 
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у «картині» як найтрадиційнішій моделі художнього висловлювання, 
і в малярстві, де «нова еклектика» відкривала шляхи до нових форм 
втілення. Картини Олега Тістола кін. 1980-х – поч. 1990-х «Прощання 
слов’янки» (1987), «Возз’єднання» (1988), «Їх» (1988), «Зиновій Богдан 
Хмельницький» (1990), «Вправа з булавами» (1993), що іронічно, з ре-
тельно прихованою особистою емоційною причетністю відтворювали 
світ українського бароко «з його розмахом і пафосом, гротесковою ква-
зіакадемічністю і фольклорною наївністю, сумішшю піднесеного і при-
земленого, прекрасного й потворного» (Т. Гундорова).

Цілком закономірним і показовим щодо загального спрямування 
творчого шляху О. Тістола є звернення до теми національних стереоти-
пів і міфів, що постало глибоким художньо-естетичним дослідженням 
української свідомості, історії та культури. У трактуванні художника 
термін «стереотип» ніби втрачає негативне значення, стаючи складо-
вою культури, невід’ємною частиною традиції та художньої мови. 

Змінюючи свою візуальну мову, форми вираження, тематику творчого 
дослідження, О. Тістол залишається вірним «картинному баченню». Він 
створює особливий художній простір на площині полотна, де зображені ним 
предмети, знаки та символи постають елементами самоцінної художньої 
реальності. А об’єктом дослідження художника залишається національна 
традиція, яка зокрема й набула відповідних рис у сучасному контексті. 

—®—

2. Ірина Адамська, кандидат історичних наук, асистент кафедри іс-
торії мистецтв історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка.
Журнальна графіка на службі радянської  
пропаганди: формування образу «внутрішнього 
ворога» в Україні у 1920-х роках
Ключові слова: радянська графіка, пропаганда, Україна, медична періо-
дика, образ ворога.

Нова економічна політика привнесла значні зміни у суспільний розвиток 
УРСР. Проте лібералізація не означала свободу, в тому числі й від біль-

шовицької ідеології. Саме в цей період радянська влада за допомогою різних 
засобів пропаганди створює та поширює в суспільстві низку стериотипів. 
Окремі образи, закладені в суспільну свідомість у 1920-х роках, продовжува-
ли функціонувати упродовж всього радянського періоду, а в деяких випадках 
навіть фігурують у свідомості окремих груп людей пострадянських країн. 

Важливою категорією в радянській пропаганді були «внутрішні во-
роги». Значну увагу більшовики приділяли формуванню негативного 



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

закладах. Інструментарій мистецтвознавця

39  

образу «попа», «буржуя», «кулака», «генерала». Відбувалося вписання 
цих образів в історію. «Стара» Росія та всі хто з нею були пов’язані, а 
також суперники більшовиків часів революції представлялися «ворога-
ми народу» зокрема за безтурботне ставлення до соціальних проблем 
суспільства.

Задля поширення та утвердження негативного ставлення до пред-
ставників перерахованих соціальних груп, більшовики активно вико-
ристовували художні засоби. Графіка ще з періоду революції стає одним 
з найбільш популярних видів мистецтва. У 1920-х роках її активно ви-
користорують для оформлення періодичної преси, в тому числі спеці-
алізованої. Яскравим прикладом може слугувати науково-популярний 
медичний журнал «Шлях до здоров’я». Редакція журналу запрошувала 
до співпраці відомих художників-карикатуристів. Для оформлення ви-
дання створювали зображення, які часто можна віднести до популяних 
в той час течій авангардизму. 

Журнали, здавалося б далекі від політичних чи історичних тем – як 
видання, присвячені питанням охорони здоров’я, насичували історич-
ними та політичнми питаннями. Значна кількість ілюстративного ма-
теріалу, з одного боку, сприяла кращому засвоєнню населенням осно-
вної інформації, пов’язаної з охороною здоров’я. Водночас, зображення 
і тексти статей несли додаткову інформацію, зокрема про «внутрішніх 
ворогів народу», що мала сприйматися опосередковано або засвою-
ватися на рівні підсвідомості. Графіка в цілому та журнальна графіка 
зокрема стає одним із головних засобів радянської пропаганди 1920-х 
років.

—®—

3. Ліліт Акопян,  студентка 2 курсу магістратури ХГФ ПНПУ імені  
К.Д. Ушинського (наук. керів. А.І. Носенко).
Особливості вирішення простору міського середови-
ща на прикладах пейзажного живопису Одеси
Ключові слова: Одеська школа живопису, міський пейзаж, простір, 
пленер, світло, повітря, етюд, пейзаж-картина.

Насичена світлом атмосфера Одеси створює сприятливі умови для 
розвитку пейзажного жанру. Тут зародилась і продовжує традиції 

унікальна пленерна школа живопису. Зображення простору міського се-
редовища є одним з важливих завдань у процесі навчання на художньо-
графічному факультеті. Тому важливим етапом стає осмислення досвіду 
визнаних митців у вирішення задач побудови просторового середовища 
міського пейзажу. 
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Було розглянуто пейзажі Одеси у широкому часовому діапазоні: від 
романтичного пейзажу 19 ст. до творів сучасних одеських художників. 
Традиції романтизму у трактуванні образу Південної Пальміри прояв-
лено у картинах І. Айвазовського. Важливим акцентом є зв’язок міста 
з морською стихією, що займає головне місце. Етюди раннього періоду 
творчості М. Врубеля і В. Кандинського показують штудійне освоєння 
закономірностей зображення реального пейзажного простору з нату-
ри. Образ Одеси у композиціях майстрів ТПРХ має ліричний характер. 
Основним методом є пленер з втіленням у живописі кольорового багат-
ства натури, що проявляється під дією світло-повітряного середовища. 
Камерним полотнам притаманна поетичність у відтворенні образів при-
роди і міста. 

Живопис зрілого періоду митців кінця 20 – початку 21 ст. – зокре-
ма, А. Гавдзинського, Д. Фруміної, В. Литвиненка – визначають як імп-
ресіоністичний. Занурені у простір предмети набувають якостей безті-
лесності. Активується насичене щільне просторове середовище. Твори 
майстрів ліричного камерного пейзажу мають етюдний характер. Місь-
кі пейзажі майстрів пейзажу-картини Ю. Єгорова, О. Слешинського, А. 
Лози, О. Попова мають якості видової панорамності, пластичної вираз-
ності, гармонії пропорцій, ритмічної ясності. Точність тонального вирі-
шення надає переконливості умовному експресивному колірному ладу. 

Цілісний образ Одеси складається з розмаїття характерних мотивів. 
На відміну від художників ТПРХ, що зображували садиби, парки і дачні 
передмістя Одеси, сучасні живописці частіше пишуть місто у його русі. 
Предметом зображення стають класичні ансамблі і прості, але з особли-
вим колоритом квартали Молдаванки, Пересипу, Слобідки. Романтич-
на спрямованість творчості проявляється у зображенні порту, виду на 
місто з моря.

—®—

4. Ганна Андрес,  кандидат історичних наук, доцент кафедри ТІМ 
НАОМА. 
Перспективи організації співпраці і взаємодії 
«ВНЗ – дитячі школи мистецтв» в галузі  
мистецької освіти
Ключові слова: музей, музей у складі ВНЗ, освітня функція, струк-
тура, положення про музей, Закон України «Про музей та музейну 
справу».

Музеї відіграють ключову роль у збереженні і популяризації спадщини 
та формуванні моралі й смаку суспільства. Музеї при ВНЗ мають по-
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тужний потенціал для здійснення ефективної науково-дослідної, фондо-
вої та виставкової діяльності. Особливе значення має освітня складова. Ці 
музеї створюються для збереження колекцій та їх широкого використання 
в навчальному процесі.

Відповідно до інформації МОН України, станом на 2011 рік в Україні 
нараховується понад 100 музеїв у складні ВНЗ. Законом України «Про 
музей та музейну справу» від 1995 р. (ст. 7, 8, 9) передбачена процедура 
створення таких закладів, а саме: рішення про створення музеїв при-
ймають їх засновники; музей діє на підставі статуту (положення), що за-
тверджується його засновником; музеї, створені у складі підприємств, 
установ, організацій, навчальних закладів, реєстрації не підлягають. 

Тому, в процесі створення музеїв ВНЗ особлива роль відводиться іні-
ціативі професорсько-викладацького складу та адміністрації закладу. 
Необхідно чітко визначити місце музею у структурі вишу, а педколек-
тив повинен активно долучатися до освітнього процесу студентів на базі 
новоствореного структурного підрозділу. Це практична реалізація на-
вичок студентів на базі музею в якості самостійної роботи (як це вимагає 
сучасний виховний процес).

При розробленні стратегічного плану роботи музею необхідно вра-
ховувати специфіку ВНЗ. У свою чергу, багатосторонню підтримку в 
процесі організації та активного розвитку діяльності музею повинна на-
давати адміністрація закладу.

НАОМА як один із найстаріших мистецьких ВНЗ України має істо-
рично сформовану колекцію, але не має в своїй структурі повноцінно-
го музею. Це є вкрай необхідним для забезпечення якості навчального 
процесу та збереження мистецької спадщини минулих поколінь.

—®—

5. Наталія Белічко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
ТІМ НАОМА. 
Виставкова діяльність В. Розвадовського у 1915–
1940-х роках
Ключові слова: В’ячеслав Розвадовський,  пересувні народні виставки 
культурно-просвітницька діяльність. 

В’ячеслав Розвадовський – український художник, який звертався у 
своїй творчості до пейзажу, побутового жанру, зображенню етногра-

фічних типажів із відтворенням емоційних характеристик персонажів. 
Знаний також як перший організатор в Україні пересувних народних ви-
ставок, що подорожували українськими губерніями переважно по селах та 
невеликих містечках. Після закінчення Петербурзької Академії мистецтв 
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оселився в Кам’янці-Подільському, де заснував художні (рисувальні) класи 
для талановитих дітей з бідних родин. А в 1908 році В. Розвадовський був 
змушений залишити це місто й переїхати в Галичину, що тоді перебувала 
у складі Австро-Угорщини. У 1911–1912 роках В. Розвадовський – учасник 
Всеросійського з’їзду художників у Петербурзі. Тоді ж від Академії отри-
мав призначення на посаду викладача в Ташкентському Алексєєвському 
комерційному училищі.

Опинившись поза межами Батьківщини, В. Розвадовський не поли-
шив творчої роботи й організаційної культурно-просвітницької діяль-
ності. 1915 року він став організатором «Художественной выставки кар-
тин, устроенной в пользу Ташкентского отдела Общества повсеместной 
помощи пострадавшим на войне низшим чинам и семействам павших на 
поле брани». До каталогу виставки увійшло більше чотирьохсот картин. 

В. Розвадовський брав участь у Першій сільськогосподарській та 
промислово-кустарній виставці СРСР, що відбулась 1923 року в Москві. 
Після виставки отримав диплом вдячності за упорядкування альбому 
оригінальних рисунків кустарної промисловості Середньої Азії, а також 
диплом 1-го ступеня за  організацію в павільйоні Туркреспубліки ви-
ставки предметів місцевого мистецтва.

У 1940 році відбувалась персональна виставка художника, присвяче-
на його сорокарічній діяльності, де разом із останніми роботами, ство-
реними в Узбекистані, було виставлено полотно «На Україні», а також 
багато зарисовок із побуту та етнографії Гуцульщини. Закінчилось жит-
тя видатного українського митця в Узбекистані 1943 року. 

—®—

6. Михайло Бердиш, студент 2 курсу магістратури ЗФН ФТІМ НАОМА 
навчання (наук. керів. О.Ю. Денисюк). 
Постать Сергія Полуботька у становленні сучасно-
го ковальства України
Ключові слова: Сергій Полуботько, Свято ковалів, Ковальська фабрика 
«Арма», сучасне ковальство України, виставка «Знаки», ковальський 
фестиваль, Орнаментальне ковальство.

Сергій Полуботько – член Національної Спілки архітекторів України 
та Спілки майстрів народного мистецтва України, голова Спілки май-

стрів ковальського мистецтва України, заслужений художник України. 
Один із організаторів виставок “Орнаментальне ковальство” та міжнарод-
них фестивалів “Свято ковалів”. Директор ковальської фабрики «Арма». 
Закінчивши художній факультет Івано-Франківського педагогічного ін-
ституту, С. Полуботько від 1988  року зайнявся ковальством. Беручи участь 
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у чеському фестивалі «Гефайстон», митець познайомився з професором 
Альфредом Габерманом, на запрошення і  під керівництвом якого прой-
шов навчання в Європейському центрі підготовки фахівців із збереження 
архітектурної спадщини в м. Венеції, Італія (1992). Відтоді активно працює 
в галузі орнаментального та архітектурного ковальства і кованої скульпту-
ри. Багато років присвятив вивченню, розвитку та розповсюдженню ко-
вальського ремесла як мистецтва. Учасник багатьох міжнародних коваль-
ських імпрез та виставок (Великобританія, Чехія, Італія, США, Франція, 
Білорусь, Литва, Бельгія, Австрія). 

Беручи участь у численних міжнародних  ковальських виставках, 
конференціях  і фестивалях, Сергій Полуботько представляв Україну 
і відкрив шлях українському ковальству до світової спільноти. За його 
участі створена Спілка ковалів України, він стояв біля витоків найбіль-
шого ковальського фестивалю України, популяризував художній метал, 
організовуючи різноманітні заходи та виставки, зокрема і студентські, 
зробив чималий внесок в культурний розвиток свого міста.

Сергій Полуботько присвятив себе улюбленій справі і цілком від-
дався їй. Тож його життєвий шлях і творчість потребують дослідження, 
аналізу та вивчення як діяльність одного з найвидатніших майстрів ху-
дожнього металу сучасної України.

—®—

7. Аліна Буханевич,  студентка І курсу магістратури НАККК і М (наук. 
керів. Н.Ю. Белічко). 
Графіка Костянтина Калиновича: мистецтво крізь 
призму часу                                                      

Ключові слова: К. Калинович, часослов, офорт, книжкова ілюстрація,  
символіка образів.                              

Костянтин Калинович у своїй творчості звертається до традиційної те-
матики живопису Північного Відродження. Для його творів характер-

на містифікація та прихований підтекст, який він розкриває, створюючи 
роботи з глибоким філософським змістом.

Народився у 1959 році в м. Новокузнецьк. Творча біографія митця 
розпочалась у Ленінграді. У 1992 році художник закінчив Львівську 
українську академію друку. Є членом-кореспондентом Королівського 
Товариства Живописців та Граверів (Великобританія), володіє великою 
кількістю міжнародних призів і нагород. 

Черпаючи натхнення з «Розкішного часослову герцога Беррійсько-
го», який був створений мініатюристами братами Лімбургами у 15 ст., 
К. Калинович створює серію графічних аркушів, де зображено шість 
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місяців: «Sєptєmbris», «Octobris», «Novєmbєr», «Martius», «Junius», 
«Augustus». На кожній роботі присутній напис: “Hommage a Herman. 
Paul. Jun Limburg”, що з французької перекладається як «данина поваги 
Герману, Паулю, Яну Лімбург». У відповідну мініатюру Лімбургів К. Ка-
линович вводить новий елемент тондо, в якому подає власне компози-
ційне зображення. Тондо нагадує дзеркальний шар, а відблиск на його 
поверхні у жанрі ванітас символізує відображення ілюзії, а не справж-
нього явища. 

Аркуш «Sєptєmbris» художник стилізує під місяць «Вереснь» із ча-
сослова герцога Беррійського. У цій роботі вбачається характерний для 
митця скритий підтекст. Звичайних селян він уподібнює до янголів, зо-
бражуючи їх на небі. Небесне та земне сполучають сходи, які у період 
Середньовіччя трактували одним із предметів, що використовували при 
Розп’ятті Христа, тобто символом його страждання. У тондо зображено 
процес виноробства, в якому вбачається паралель з релігійним сюжетом 
«Христос виноградна лоза». 

Графічний аркуш «Novєmbєr» подано згідно оригіналу, але головні 
персонажі піддаються новому трактуванню. Пастухи зображені з риль-
цями свиней, а останні, у свою чергу, з обличчям людей. В роботі про-
водиться паралель про двоякий характер людей, що підкреслює зобра-
ження у тондо людини, яка повернена до глядача спиною, оскільки у 
творах мистецтва даний прийом часто використовується для виявлення 
нещирості персонажу. 

На гравюрі «Martius» незмінними залишаються деякі елементи з 
оригіналу Часослова, а саме частина замку на горизонті. В центрі ком-
позиції тондо із зображенням селянина за роботою.

У кожному графічному аркуші виявлено  характерний прийом                                
К. Калиновича – відтворення власних сюжетних задумів, включених у 
тондо. Таким чином, у побутовий аспект впізнаваних композицій братів 
Лімбург привноситься філософський підтекст, містифікація, фантастич-
ність в розкритті образів і сюжетів. Звертаючись до мови братів Лімбург, 
художник у сучасному трактуванні виводить на перший план моральні 
аспекти, актуальні і для сьогодення.

—®—



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

закладах. Інструментарій мистецтвознавця

45  

8. Игорь Введенский,  кандидат психологических наук, доцент Ака-
демии психологии и педагогики Южного Федерального университе-
та. Ростов-на-Дону.  
Визуальные концепты в графическом творчестве                      
А. Аксинина
Ключевые слова: графика, А. Аксинин, визуальные концепты, 
визуальные символы и метафоры, интермедиальность, Кафка, 
Кэрролл, Дюшан, Босх. 

Склонность к интермедиальности от природы была свойственна 
художнику Александру Аксинину (1949–1985). В ходе своей твор-

ческой жизни Аксинин неоднократно обращался к самым различным 
литературным произведением (Пушкин и Гоголь, Достоевский и Каф-
ка, Кэрролл и Свифт, христианская Библия и китайская «Книга пере-
мен») и философским суждениям (Платон и Хайдеггер, Фрейд и Яс-
перс). Причем, это практически никогда не были иллюстрации, а скорее 
визуальные концепты, отвечающие на замыслы или перекликающиеся 
со смыслами литературных и философских произведений. В 1975–1976 
гг. Аксинин делает четыре листа черной тушью к «Процессу» Ф. Каф-
ки: «Чердак судебной канцелярии», «Механизм свободного выбора», 
«Суд», «Кара». В этих работах уже проступают черты концептуального 
подхода: в них нет ни персонажей, ни изображенных ситуаций – только 
какие-то машинные конструкции и механизмы, столы и ящики. При-
чем по подходу и исполнению эти работы весьма близки другим рабо-
там 1974–1975гг.: «Машина дождя», «Усилитель экстаза», «Большой 
ритуальный аппарат». Эти машины и механизмы совсем из другого 
мира, чем те, которые встречаются на полотнах футуристов и сюрреалис-
тов.  Изображенные механические конструкции в этих работах отсылают 
к проблематике целибатных машин – (термин, применявшийся Марсе-
лем Дюшаном, дадаистами и психоаналитиками), и который обознача-
ет механизмы, работающие вхолостую, вырабатывающие энергию без 
конечной цели или результата. При создании цикла офортов по «Али-
се в стране чудес» Кэрролла, отказываясь от изображения конкретных 
ситуаций и персонажей, Аксинин создает ряд визуальных символов и 
концепций: времени и пространства, множественности миров. Так уже в 
первом офорте цикла «Безумное чаепитие» изображена открытая короб-
ка. Здесь, по словам Тыниса Винта, явственно проступает код скрытой 
реальности, приоткрывающий завесу над тайным имманентным миром. 
Этот визуальный концепт будет неоднократно использован художни-
ком в своих последующих графических работах. Ранний офорт Акси-
нина (1977), посвященный львовскому искусствоведу Юрию Бирюлёву, 
является своеобразным визуальным манифестом художника в его по-
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нимании искусства и предназначения художника. Лестница познания, 
опирающаяся на конструкцию из гигантских ушей Босха и носа Гоголя, 
на которой изображена фигура, в чем-то соединяющая средневекового 
монаха или алхимика с современным интеллектуалом в очках. У по-
дножья этой конструкции – сонм отброшенных лестниц Витгенштейна, 
символизирующих проделанную работу, и сова – символ мудрости и 
знаний, которая являясь амбивалентным символом одновременно озна-
чает мрак и смерть. Это свойство амбивалентности, любимое художни-
ком, в этом офорте подчеркивается использованием визуального приема 
Мориса Эшера – скрытого фигурой изменения внутренней и внешней 
сторон преодолеваемой стены. Аксинин неоднократно в своем творче-
стве обращался к работам Босха и Брейгеля, Леонардо да Винчи и Кар-
ло Кривелли, Эдуарда Мане и других художников. При этом Аксинину 
было свойственно своеобразное анаморфическое восприятие и одномо-
ментно противопоставление, углубленный диалог и концептуализация. 
В сериях «Слова» и «Звуки» художник продолжает поиски визуальных 
метафор для письменных слов и звуков речи.

—®—

9. Ирина Винницкая,  студентка 2 года магистратури ХГФ ЮНПУ  
им.  К.Д. Ушинского (науч. руков. Н.А. Лоза). 
Роль этюда  в создании пейзажа
Ключевые слова: этюд, композиция, пейзаж, пленэр. 

С давних времен человек созидал и восхищался красотой окружающей 
его природы. Однако воплотить все ее великолепие ему не удавалось, 

так как природа была лишь вспомогательным элементом в создании икон, 
жанровых сюжетов или портретов. Изображение природы, ее преображе-
ний и отношения художника к его окружающей среде: лесам, полям, мо-
рям, долинам и горным вершинам называется пейзажем.

 Лишь в 16 веке пейзаж становится самостоятельным жанром живо-
писи и с того времени проходит разные этапы развития и преображения. 
Своего  рассвета он достигает с развитием пленэрной живописи. Пленэр 
– это способ работы живописца на природе, с натуры, на открытом воз-
духе. Именно с этого момента огромную роль в создании композиции 
начинает играть этюд. Композицией картины называют построение сю-
жета на плоскости в границах «рамы», а этюдом – состояние природы, 
эффектов освещения, колористических особенностей, неожиданных 
композиций.

Работая над этюдами художник ставит перед собой определенную 
задачу – будь то передача состояния природы, настроения или изуче-
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ния объекта натуры. Роль этюда очень важна для создания композиции, 
как говорил М.В. Нестеров: «Если вы в этюде наврете, то в картине бу-
дет еще больше неправды».

На сегодняшний день этюд играет немаловажную роль в создании 
композиции пейзажа. Этюд – произведение живописи, от начала до 
конца написанное с натуры. Работая над ним, художник ставит перед 
собой задачу живо, правдиво воплотить увиденное в живописном про-
изведении. Поэтому, благодаря этюдам композиция в дальнейшей пей-
зажной картине  художника обладает точностью и правдивостью.

—®—

10.  Яна Виноградова-Олік,  студентка 2 курсу магістратури ХГФ 
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського (наук. керів. О.О. Полисаєва). 
Форма і простір в моделюванні художнього  
образу в декоративній композиції
Ключові слова: форма, простір, художній образ, декоративна композиція.

Проблема створення художнього образу в декоративній композиції 
безпосередньо пов’язана з питаннями синтезу окремих складових 

– форма, формування простору і об’єму, симетрія і асиметрія, масштаб, 
ритм і пропорції, нюанс і контраст, перспектива, угруповання, колірне ви-
рішення і т.д. 

Форма є однією з найважливіших засобів створення художнього об-
разу. Вона є певним чистим аркушем паперу, на якому малюється сюжет. 
Саме на поверхні форми людське око може побачити колір, фактуру, 
освітленість, без форми немає тіні. Форма несе певне художнє наван-
таження, створюючи образ, і в той же час, форма простору впливає на 
сприйняття образу людиною, навіть якщо вона цього не помічає або не 
усвідомлює.

Художній образ формується від об’єктивного до суб’єктивного, що 
надає  необмежену кількість варіацій вирішень простору. Простір в кар-
тині – це місце дії, поле зіткнення фізичних і духовних сил. Разом з тим 
це також середовище, в яке занурені предмети і істотний компонент їх 
характеристики. Не можна зобразити один простір, простір для нічого. 
При передачі простору у декоративній композиції цінується не точність 
зображення дійсності, бо це не фотографія, а ступінь художнього уза-
гальнення. 

Природа, що нас оточує, є прекрасним об’єктом для художньої стилі-
зації. Один і той же предмет можна вивчати і відображати безліч разів, 
постійно відкриваючи його нові сторони залежно від поставленої задачі. 
Справжні художники-творці вирішують завдання передачі настрою, вве-
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дення художніх узагальнень, перенесення зображуваних образів в нові 
форми – в результаті виходить стилізація, що дає твору індивідуальність 
на відміну від простого плагіату в природи. Кінцевим результатом цього 
стає дещо нове, те, чого нема в навколишньому світі. 

—®—

11.  Вероніка Вовк,  студентка 2 курсу магістратури ХГФ ПНПУ                    
ім. К.Д. Ушинського (наук. керів. А.А. Тарасенко).
Актуальність настільних видавничих систем  
в науці та освіті
Ключові слова: настільні видавничі системи, верстка, каталог, гра-
фічна розробка, поліграфія, оригінал-макет, комп’ютерні технології.

Настільні комп’ютерні видавничі системи необхідні в застосуванні в 
різних сферах бізнесу, науки, культури, освіти. Безліч людей різних 

професій щодня стикаються з необхідністю видання друкованих матері-
алів. Також тема видання власних праць актуальна і для науковців – це 
наукові книги, статті, тези наукових робіт тощо. Використання настільних 
видавничих систем необхідно і для сховища художніх робіт, якому важли-
во забезпечити максимальне збереження творчої спадщини. Одним з го-
ловних рішень цієї проблеми досі залишається поліграфічне відтворення 
цих робіт у каталогах.

Настільні видавничі системи – це програми для професійного ма-
кетування і верстки видавничої продукції – рекламного листка, чорно-
білої або кольорової газети, кольорового журналу, чорно-білої або бага-
токолірної книги.

Така видавнича система ліквідує необхідність в ручному наборі 
образотворчого матеріалу і може бути створена будь-якою людиною, 
що має персональний комп’ютер. Вона дозволяє створювати макети 
сторінок, що включають малюнки, для брошури і каталогів, інфор-
маційних бюлетенів та інших допоміжних друкованих матеріалів, які 
раніше виготовлялися професійними художниками і фахівцями за 
макетами.

Найбільш популярними прикладами є: Adobe InDesign, Page 
Maker, Frame Maker, MS Publisher, QuarkXPress, Page Plus, Compu Work 
Publisher, Corel Ventura  та ін.

В епоху інформаційних технологій, можна видати свою працю само-
стійно або ж прискорити процес її обробки, скориставшись сучасними 
комп’ютерними технологіями для верстки ілюстративних і текстових 
матеріалів В основному настільні видавничі системи використовують-
ся для оформлення документів, на відміну від текстових редакторів, 
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які спрямовані на редагування і набір тексту. Процес верстки полягає в 
оформленні розташування тексту та ілюстрацій. Мета верстки – це роз-
робка оригінального макета, придатного для розмноження документа 
поліграфічним способом.

—®—

12.  Юрій Горпинич,  студент 1курсу магістратури ФЗН ФТІМ НАОМА 
(наук. керів. Л.О. Лисенко). 
Скульптура Миколи Малишка як повернення до 
витоків образотворчості
Ключові слова: Микола Малишко,творча манера,скульптура, живопис, 
графіка. 

Актуальність даної теми зумовлена недостатністю висвітлення творчої 
діяльності автора широкому загалу.
Мета роботи полягає в дослідженні скульптурного доробку М. Ма-

лишка.
Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:
- дослідити та проаналізувати наявні літературні джерела;
- проаналізувати процес становлення творчої манери  автора;
- охарактеризувати розвиток скульптури як одного з основних на-

прямків у художній діяльності М. Малишка;
- висвітлити особливості творчої манери кінця 20 – початку 21 ст.
Творчість Миколи Малишка нерозривно пов’язана з Україною та 

водночас є зрозумілою і становить інтерес для зарубіжної аудиторії. 
Це підтверджується великою кількістю виставок та проектів за участю 
митця як на Батьківщині, так і за її межами. Але життєвому і творчому 
шляху живописця, графіка та скульптора М. Малишка не присвячено 
жодної ґрунтовної наукової праці.

Скульптор багато навчається вивчаючи та аналізуючи досвід попе-
редників. Червоною ниткою в скульптурному доробку митця проходить 
мотив людського образу, що є одним із головних рис даного періоду 
творчості М. Малишка. Можна простежити гуманістичні ідеї в творчому 
доробку майстра.

Помітною стає тенденція до монументалізації скульптури автора. 
Багатий живописний та графічний досвід переосмислюється скульпто-
ром і використовується в  роботі з об’ємом. 

З приходом нового століття розпочинається новий етап розвитку 
скульптури М. Малишка. Його роботи стають ще більш виразними. Ак-
тивно дедалі використовуються колірні тонування. Фірмовим знаком 
автора стає рубана шорсткувата поверхня творів. 
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У процесі дослідження творчого шляху скульптора М. Малишка ана-
лізуються наявні на сьогодні мистецтвознавчі публікації, що торкаються 
різних аспектів як художнього доробку митця, так і його життя.

Ведеться пошук невідомих фактів біографії майстра і визначення за-
гального впливу соціального середовища як джерела формування його 
творчої особистості. 

—®—

13.  Віктор Григоров,  магістр живопису, аспірант кафедри  
ТІМ НАОМА (наук. керів. О.К. Федорук). 
Традиції народного мистецтва України  
в монументальних творах 50 – 80-х років 20 ст.
Ключові слова: монументальний живопис, народне мистецтво, архі-
тектура, образно пластична система.

При дослідженні монументального мистецтва кінця 50 – 80-х років  
яскраво виділяються мотиви народної творчості в творах професій-

них художників-монументалістів. Мистці не просто запозичували ті чи 
інші традиційні елементи, техніки виконання, а  й творчо переосмислюва-
ли та синтезували досвід народних майстрів з сучасними реаліями часу. 

Така тенденція спричинена різними факторами. По-перше, у 
художників-монументалістів було значно більше можливостей худож-
нього вираження, на відміну від творців станкового живопису, де пану-
вав строгий соцреалізм. Така ситуація обумовлена простотою радянської 
архітектури, котра задавала більш декоративний та площинний вектор 
формуванння монументальних панно, які мусили гармонійно вписува-
тись в архітектурне міське середовище.  Однотипність радянської архі-
тектури другої половини 20 ст. ставила одним із завдань перед мону-
ментальним мистецтвом естетизувати міський простір та надати йому 
унікальності серед інших подібних забудов на теренах всього Радянсько-
го Союзу. По-друге, сильна обмеженість контакту вітчизняних мистців з 
тогочасними тенденціями в мистецтві західного світу направляла їх на 
дослідження та продовження у своїй творчості попереднього досвіду в 
українській культурі, і зокрема традиційного народного малярства. Тут 
варто зазначити, що підхід у кожного митця був індивідуальний – від 
прямого цитування певних образів до передачі тільки колористичних 
відношень. Серед видатних імен можна назвати наступні: І. Литовчен-
ко, М. Литовченко, В. Прядка, С. Кириченко, А. Гайдамака, В. Мельни-
ченко, А. Рибачук, М. Малишко, В. Пасивенко та інші.

Окрім переосмислення та створення професійними художниками 
нових образно-пластичних систем на базі народної творчості, можна зу-
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стріти практику, коли над оформленням об’єктів працювали не тільки 
професійні художники-монументалісти, а й народі майстри. Тому твори 
різняться за художньою технікою та глибиною змісту.

Ряд творів знайомив глядача з різноманітними та яскравими образа-
ми народного малярства, українськими традиціями,  передавав особливі 
авторські відчуття та погляди, натомість інші – створювали певний на-
бір уніфікованих атрибутів та прийомів, характерних для національної 
культури. За рахунок такої уніфікації відбувалось знецінення традицій 
та культури.  

Отже, в радянському мистецтві художникам-монументалістам вда-
валось  якісно продовжити українські національні традиції в тогочасних 
умовах.  

—®—

14.  Ольга Денисюк, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
ТІМ НАОМА. 
Невідома епістолярна спадщина скульптора  
Григорія Крука
Ключові слова: епістолярна спадщина, скульптор Григорій Крук, 
українські митці-емігранти, мистецтво української  діаспори, листи 
Г. Крука.

Ім’я Григорія Крука – одного із найвідоміших у світі українських скуль-
пторів 20 століття сьогодні вже добре знане у мистецьких колах України. 

Проте, існує ще чимало «білих плям», невідомих або маловідомих сторінок 
його життя і творчості. Важливим доповненням до досліджень творчого до-
робку майстра є його епістолярна спадщина. Зауважимо, що у слові Г. Крук 
був не менш цікавим, аніж у пластиці. Це підтверджують його численні лис-
ти до рідних, односельчан, друзів, колег та знайомих з різних куточків світу. 
Частина з них сьогодні зберігається у кімнаті-музеї, що була організована 
Петром Боднарчуком на початку 1990-х рр. при школі села Братиші (Тлу-
мацький р-н Івано-Франківської обл.), де народився митець. 

Більша частина епістолярної спадщини Г. Крука зберігається  пере-
важно у приватних архівах, передусім, у США, Німеччині, Канаді, Ве-
ликобританії. Один із таких приватних архівів був переданий родиною 
українських емігрантів з Філадельфії – Лідією і Миколою Бульбами до 
України та став предметом нашого аналізу. Це: листи (10), вітальні лис-
тівки (6), запрошення на виставку у Відні (1) та фотографії творів (24) 
Г. Крука, що датуються в основному 1962–1963 роками та розкривають 
деталі життя, творчі плани скульптора цих років. З них довідуємося, що 
дане листування з сім’ю Л. і М. Бульби, було розпочате  після повер-



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

52  

нення з подорожі до США, в рамках якої відбулося дві персональні ви-
ставки Г. Крука у Філадельфії та Нью-Йорку (1961 рік). Саме у будинку  
М. Бульби митець жив тривалий час, гостинність яких з великою вдяч-
ністю згадує у кожному листі. Відмітимо, що родина Л. і М. Бульби то-
варишувала та близько знала багатьох українських митців-емігрантів, 
тому не дивно, що у листуванні з ними Г. Крук часто пише про С. Борач-
ка, П. Мегика, П. Андрусіва, В. Кивелюка.

У цих листах Г. Крук ділиться своїми творчими планами, описує труд-
нощі у роботі, підготовці до виставок, ділиться своїми планами, роздума-
ми про життя українських емігрантів. З листів довідуємося і про деталі 
влаштування персональної виставки митця у Відні, зокрема, було долуче-
но запрошення на цю виставку, висвітлено умови оргкомітету. В цьому ж 
році Г. Крук плекав надію видати грунтовну книгу-каталог зі своїми робо-
тами, до збору коштів на яку мав долучитися  В. Джус – засновник Україн-
ського інституту Америки в Нью-Йорку, але через неприйнятні умови для 
скульптора вона так цього року і не була видана (лист від 31.03.1963).  

Нехай вищезазначений архівний матеріал є всього лиш невеличкою 
частиною епістолярної спадщини митця, все ж він може стати добрим 
підгрунтям для більш повного відтворення дослідниками важливих віх 
життя і творчості Г. Крука. Оприлюднені на конференції матеріали бу-
дуть передані до однієї із архівних установ України.

—®—

15.  Марина Железняк,  студентка 2 курсу магістратури ХГФ ПНПУ 
ім. К.Д. Ушинського (наук. керів.  Л.Р. Богайчук). 
Орнаментальна композиція в розпису тканини
Ключові слова: орнамент, елемент, декоративно-прикладне мисте-
цтво, композиція.

Орнамент з часів свого виникнення до нашого часу є одним із засобів 
зображення художніх творів декоративно-прикладного мистецтва: 

виробів з дерева, металу, глини, скла, різноманітного текстилю. Орнамент 
у тканині завжди відігравав велику роль не тільки в колористичному пла-
ні, а й в смисловому навантаженні. У своїй дипломній роботі я розглядаю 
трансформацію рослинних мотивів в орнаментальну композицію на тка-
нині. Створюючи орнаментальні композиції на тканині ми збагачуємо об-
раз сучасної жінки. 

Розглядаючи різні епохи, розумієш, що кожна з них має певний куль-
турний контекст, в якому орнамент стає наочним його проявом. У ньому 
міститься стиль і художні особливості представленої епохи. Це дає можли-
вість розглянути багато епох і перенести його на сучасний мотив. Орнамент 
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є самостійною художньою структурою, яка володіє власною образністю і 
складною системою виражальних засобів.  Він не розчиняється у предметі, 
а здатен перенестись з одного предмета на інший, вступаючи в інші типи 
синтезу, з різними видами мистецтв, здатний зберегти образність, вираз-
ність і певний ступінь цілісності в ситуаціях, які є руйнівними для творів 
інших видів мистецтв – у фрагменті, схемі, промальовуванні.

Актуальність звернення до мови орнаменту, в контексті декоративно-
прикладного мистецтва, безсумнівна, так, як художній орнамент, що 
представляє певну мову знаків, символів є основоположним елементом 
в системі передачі культурної спадщини.

Ідею орнаменту як основи концепції об’єкта розвивають сьогодні багато 
дизайнерів з текстилю. В даний час саме поняття орнаменту стало значно 
ширше. Прикрашаючи та облагороджуючи предмети повсякденного життя, 
орнамент відіграє роль природної ланки між мистецтвом і виробництвом, 
як одна з найнеобхідніших в людській діяльності гнучких форм творчості. 
Орнамент є знаковим для сучасних дизайнерів, художників, на основі якого 
можна створювати орнаментальні композиції сучасного світу.

—®—

16.  Вероніка Зайцева, викладач кафедри дизайну Інституту  
мистецтв Київського університету ім. Бориса Грінченка, аспірант  
(наук. керів. Ю.Л. Афанасьєв).
Візуалізація поеми «Енеїда» Івана Котляревського 
в ілюстраціях Миколи Бутовича
Ключові слова: ілюстрація, мистецтво, графіка, традиції, тенденції.

За своє 200-т річне існування «Енеїда» перевидавалася в Україні та різ-
них країнах світу. Яскраве та хвилююче слово генія української літерату-

ри Івана Котляревського «Енеїда» знайшло своє відображення у закордон-
ній творчості українського художника Миколи Григоровича Бутовича (1895 
– 1961). Майстер книжкової  ілюстрації та видатний карикатурист; боєць 
Армії УНР у 1917–1921 роках походить з давньої козацької родини, знаної 
ще в 17 столітті. Закінчивши Лейпцизьку Академію графічних мистецтв, Бу-
тович поселився і працював у Львові та інших містах Західної України.

Після Другої світової війни опинився у Західній Німеччині, звідки в 
1948 році переїхав до США, належав до «Об’єднання Мистців Українців в 
Америці». Підтримував стосунки з багатьма діячами української культури 
і літератури.

Робота над поемою Котляревського для митця стала працею всього жит-
тя, як наслідок, роботи Бутовича є дуже різними за стилістикою, настроєм, 
зображувальними засобами. Художник відмовляється від історизму і етно-
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графізму. Так, його козаки, зокрема Еней, героїчні і мужні, натомість боги 
і богині радше комічні і досить стилізовані. Творчий підхід художника су-
проводжується легкою іронічністю – це дозволяє чітко передати сюжет і на-
стрій поеми, водночас не перенавантажуючи ілюстрації гостро-соціальними 
темами. До останнього митець сподівався, що йому вдасться видати свою 
«Енеїду», частина малюнків була створена вже в останні роки життя. Окрім 
традиційного для візуальної «Енеїди» поєднання українського та античного, 
Бутович додав елементи американської культури – модерністських західних 
практик, що сповна проявилися в формах та колористиці зображень.

—®—

17.  Ольга Зінчук, художник-реставратор ЛФ ННДРЦУ, аспірант 
ЛНАМ (наук. керів. Т.О. Панфілова). 
Міжнародний симпозіум «Watercolor Week 
Worshop» у Львові
Ключові слова: симпозіум, Львівська школа акварелі, акварельний пле-
нер, акварельний лист, майстер-клас, творчі роботи.

З 19 по 23 вересня 2017 року у місті Львові проходив Міжнародний сим-
позіум «Watercolor Week Workshop». Він відбувався в рамках святку-

вання 30-ї річниці створення Спілки дизайнерів України. 
Організатори мали на меті встановити творчі контакти, спровокува-

ти ведення культурного діалогу, розширити поле обміну досвідом між 
учасниками та створити платформу для комунікації і зародження нових 
спільних проектів.

У рамках проекту для учасників були заплановані різноманітні заходи. 
Серед них: екскурсії денним та нічним Львовом, власне відкриття симпо-
зіуму, урочисте відкриття виставки творів митців Львівської школи аква-
релі, виїзний акварельний пленер в Музеї народної архітектури та побуту 
імені Климентія Шептицького, створення спільної роботи – акварельного 
листа завдовжки 10 метрів – «Мотиви Львова». Також учасники мали змо-
гу відвідати майстер-класи з акварелі відомих художників-акварелістів: 
Ігоря Мосійчука, Ігоря Юрченка та Валерія Заліщука. Ще однією знако-
вою подією став майстер-клас Сергія Іванова на тему «Художньо-графічні 
можливості використання акварелі в естампній графіці».

По завершенню симпозіуму були виставлені створені під час пленеру 
творчі роботи. Учасникам симпозіуму було вручено сертифікати.

Насичена програма симпозіуму сприяла розвитку акварельного мис-
тецтва без кордонів.
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18.  Олена Зублевич, студентка 2 курсу магістратури ХГФ                    
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського (наук. керів. О.О. Котова). 
Значення колористичного балансу в формуванні 
візуального середовища та його практичний  
аспект в освіті студентів художніх спеціальностей
Ключові слова: візуальна екологія, колористика, цифрові методи на-
вчання.

Сьогодні набуває розповсюдження термін «візуальна екологія». Це 
нова галузь науки, пов’язана з теорією образотворчого мистецтва, 

архітектурою, урбаністикою та дизайном. Вона вивчає психофізіологічні 
засади зорових механізмів і розробляє екологічні принципи створення 
матеріальних об’єктів, що відповідають нормам комфортного візуального 
сприйняття. Адже візуальне наповнення середовища істотно впливає на 
емоційний та фізичний стан людини, її продуктивність.

 Колір – один з найвпливовіших факторів візуального середовища. 
Відомо, що грамотно підібраний колір знижує зорову напругу, оптимі-
зує умови роботи, створює сприятливі просторові ефекти. Дисонуючі, 
перевантажені колористичні сполучення шкодять візуальному серед-
овищу. Існує ряд досліджень щодо масштабів та наслідків оптичного 
забруднення в містах.

 Зростаюче усвідомлення значення колористичного балансу в фор-
муванні візуального середовища підкреслює необхідність ґрунтовного 
вивчення теорії кольору студентами художніх спеціальностей. Адже 
саме вони займатимуться розробкою дизайну предметів повсякденного 
оточення та ужитку. 

 Сьогодні розвиток технологій уможливлює використання в освіті 
цифрових засобів образотворчого мистецтва. Виконання завдань на 
розвиток колористичної грамотності можливо як за допомогою тра-
диційних матеріалів, так із використанням комп’ютерних програм-
графічних редакторів. Поєднання традиційних та новітніх методів 
навчання може мати велике практичне значення, оскільки готує сту-
дентів художніх спеціальностей до розробки дизайну об’єктів візу-
ального та медіа-оточення. Можливості, особливості та перспективи 
такого освітнього підходу потребують подальшого вивчення та погли-
блених методичних розробок.
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19.  Юлія Каменецька, магістр графіки, аспірант кафедри  
ТІМ НАОМА (наук. керів. Н.Ю. Белічко). 
Вплив сучасної мистецької техніки (комп’ютерна 
графіка) на розвиток українського екслібріса
Ключові слова: екслібрис, ex libris, комп’ютерна графіка, книжкова 
графіка, книжковий знак, графічний редактор.

Сучасне мистецтво 21 століття у своїх численних напрямах виражаєть-
ся різними засобами. В мистецтві книжкової графіки,  а саме – мис-

тецтві екслібриса, дуже поширеною стає новітня техніка малювання 
– комп’ютерна графіка. Ще в 90-х. роках починають з’являтися перші 
екслібриси виконані українськими художниками у цій техніці. Розвиток 
технологій дозволив використовувати цілі пакети програм-редакторів від 
всесвітньо знаних компаній (наприклад Adobe) для зручного та якісного 
малювання 2D графіки. 

З’явився  більш спрощений  аналог екслібриса – QR код. На відмі-
ну від екслібриса, який має обмеження у форматі та кількості інформа-
ції – QR код, у своєму малому масштабі за площиною, вміщає набагато 
більше, проте ця інформація візуально шифрується. Зараз більшість 
бібліотек позначають свої книги цим знаком, що є прямим відлунням 
традиційного екслібриса. Багато художників в Україні звернулися свого 
часу до комп’ютерної графіки в екслібрисі і створили серії робіт. Оригі-
нальні роботи українських авторів В. Окрутного та Р. Виговського скла-
даються у тематичні серії. Також хочеться відзначити графічною вираз-
ністю художників комп’ютерного екслібриса А. Левицького та П. Шаму. 
Традиційно, техніка комп’ютерної графіки у каталогах позначається 
латинськими літерами CAD.

Незаперечно, сучасна техніка 21 століття – комп’ютерна графіка, що 
так вдало використовується для екслібриса, вагомо вплинула на підхід 
до створення мініатюрного книжкового твору. Численні виставки екс-
лібрисів українських художників за кордоном наочно доводять профе-
сійний підхід та модерну ідейність  майстрів.
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20.  Роман Кикта, викладач комунального закладу Львівської облас-
ної ради Львівського державного коледжу декоративно-ужиткового 
мистецтва ім. І. Труша, аспірант ЛНАМ (наук. керів. Р.М. Яців).
Трансформації у творчій практиці Михайла  
Дзиндри кінця 1960 – 1970-х рр.: період  
«скульптури пластичних асоціацій»
Ключові слова: модернізм, скульптура, абстрактні форми, барельєфи, 
композиція.

Творчість скульптора Михайла Дзиндри унікальна своєю експресією не 
тільки в індивідуальному пластичному самовираженні, а й у підходах 

осмислення та радикальному самозапереченні. Зумовило таку зміну по-
шуку пластичної самоідентифікації Михайла Дзиндри  знайомство та роз-
мова 1964 року із Олександром Архипенком після чого митець здійснив 
фундаментальну ревізію своїх поглядів, у яких панівною стала концепція, 
згідно якої «Краса у мистецтві скульптури – це пластична гармонія, основу 
якої складає простота форми. Проте, її простоту інколи путають з бездар-
ним невмінням образно висловитись».  Ці моменти яскраво відображені 
в підході до творчого процесу через катарсичне ставлення до нового мис-
тецького пошуку. Нова концепція творчості стимулює  скульптора до абсо-
лютно іншого світосприйняття, зокрема, через знищення всіх попередніх 
скульптурних творів, яких вже тоді налічувалося більше 70-ти. Результа-
ти творчих практик Михайла Дзиндри повною мірою продемонстровані 
з 1968 року – композиції набувають абстрактних формальних вирішень, 
він активно застосовує контрформу та ажур, обтічні пластичні вирішення, 
образ інтерпретується не відповідно до засад міметичності, а цілком у по-
стмодерністичному ключі. Окрім того, в авторському концепті було те, що 
роботи подавались без назв, з метою надання широти інтерпретації творів 
реципієнтами.

—®—

21.  Олена Кіс-Федорук, магістр ФТІМ НАОМА, здобувач ХДАДіМ 
(наук. керів. Л.Д. Соколюк).             
Павло Ковжун як майстер екслібрису
Ключові слова: художнє життя Львова 1920 – 1930-х рр., львівська 
графіка, мистецтво книги, книжковий знак, дитячий екслібрис.

Талант Павла Ковжуна як художника-графіка досяг найбільшого роз-
квіту у ділянці книжкового оформлення та екслібрису. З активізацією 

мистецького  життя у 1920-х рр. по всій Україні, небувалим піднесенням 
української літератури і книговидавництва, залученням до європейського 
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культурного руху виникає необхідність і в розвитку українського книжко-
вого знаку. Пошуки його національної  своєрідності знайшли відображен-
ня в екслібрисах Г. Нарбута,  В. Кричевського, М. Самокиша,  О. Судомо-
ри,  М. Жука, М. Сосенка, М. Кульчицької та інших українських майстрів 
графіки. Втім, особливою активністю у цій галузі відзначився П. Ковжун, 
який з 1921 р. розгорнув свою діяльність у Львові. В мистецтві екслібрису 
він досяг особливої свободи у виборі сюжетів і високої майстерності плас-
тичних засобів при їх втіленні.

У 1932 р. заходами АНУМ було організовано велику виставку укра-
їнського екслібрису. Твори Ковжуна становили її окремий відділ. Їх ви-
сокий професійний рівень широко обговорювався на шпальтах укра-
їнської та польської періодики. Прикметним підсумком виставки став 
випуск першого в Україні, ґрунтовно опрацьованого і чудово оформле-
ного альбому “Екслібрис”, редактором був Ковжун. У галузі екслібрису 
митець мав ще одну важливу заслугу. Він перший в Україні поставив 
питання про “екслібрис дитячий” – знаки, створені спеціально для ді-
тей. Художник також увів, по суті, новий елемент мистецького оформ-
лення книжки, започаткувавши проектування спеціальних видавничих 
марок («Логос», «Громада» та ін.), які містилися на задній палітурці, та 
загальних книжкових знаків, які мали місце для вписування прізвища 
власника і друкувалися разом із виданням. Ці елементи істотно збага-
тили можливості книжкового дизайну, скоро стали популярними й по-
чали сприйматися як фірмові знаки їх автора.

 На VІI Міжнародній виставці екслібриса в Лос-Анжелосі П. Ковжун 
отримав нагороду за екслібрис, присвячений Товариству письменників 
і журналістів імені І. Франка.

—®—

22.  Тетяна Ковальчук, старший  викладач  кафедри  теорії  і  методи-
ки ДПМ та  графіки  ПНПУ ім К. Д. Ушинського. 
Методичні та техніко-технологічні основи об’ємної 
паперопластики
Ключові слова: стилізація,  папір, художній образ, композиція.

Роботу в техніці об’ємної паперопластики краще починати з рельєфної 
композиції на площині з виразних смужок паперу. Наступні завдання 

– перетворення площини аркуша на об’єм. Прості прийоми роботи з па-
пером є основою при виготовленні як площинних, так і об’ємних структур 
будь-якої форми.

Для  створення художнього образу  необхідно розкрити і наочно   
продемонструвати   засоби   переробки природних   форм  дійсності. При 
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цьому акцентується увага на  конструктивні   особливості, визначається 
геометрична сутність форми, демонструються засоби формоутворення 
об’ємної форми моделі, її образу.

Приступаючи   до   пластичного, стилізованого перетворення моти-
вів яких-небудь форм у декоративний образ, необхідно  показати,  як  
виконуються замальовки-пошуки образного початку майбутнього ви-
робу з паперу. Наприклад, виконання декоративних форм тваринного 
світу необхідно починати  з виконання замальовок із трьох сторін: фас, 
профіль і з тильної сторони. Після цього ведеться пошук композиційно-
го й образного вирішення майбутньої роботи з паперу. Пошук об’ємно-
конструктивних особливостей виробу починають із виявлення великої 
просторової форми, потім приступають до деталей і декоративного 
оформлення, прикраси.

Різноманітні за формою мотиви рослинного і тваринного світу, 
предмети побуту є невичерпним джерелом   творчості для всіх народів 
у всі часи. В спілкуванні з навколишнім світом людина дістає уявлення 
про красу,   гармонію і досконалість. Але створюючи художній образ, 
художники не   зображують  предмет з фотографічною точністю, а пере-
творюють його за допомогою   засобів художнього вираження. Творчо 
переробляючи мотиви природи в художні образи   декоративного мис-
тецтва майстри намагаються досягти значних узагальнень. Декоративне 
трактування об‘єктів – це процес активного відбору найбільш суттєвих   
особливостей форм з орнаментальним образом.

Основним принципом, яким треба користуватись при виконанні ро-
боти з паперової пластики – це   переробка реальної форми в декоратив-
ну, або стилізація.

—®—

23.  Ірина Кондратенко,  студентка 2 року магістратури ХГФ ПНПУ 
ім. К.Д. Ушинського (наук. керів. А.А. Тарасенко). 
Застосування засобів комп’ютерної графіки для 
редагування освітніх видань
Ключеві слова: комп’ютерні технології, книга, видавництво, графіка.

Комп’ютерні та інформаційні технології з кожним днем стають 
дедалі досконалішими та прогресивнішими. В умовах розвитку 

світового прогресу необхідно, щоб педагогічна освіта розвивалась та-
кими ж темпами, йшла в ногу з часом, тому що студентам необхідна 
сучасна інформація на основі загальної програми  курсу. Тому кожен 
педагог повинен постійно стежити за новаціями у своєї галузі та сво-
єчасно передавати інформацію студентам. Програма навчання пови-
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нна постійно оновлюватись та змінюватись, набуваючи сучасної до-
сконалості.

Водночас, такий винахід, як книга, не залежить від сучасного про-
гресу. Вона подібна таким винаходам, як колесо, окуляри, ложка, її не 
можна позбутися, можна зробити краще, удосконалити, наприклад зро-
бити в електронному вигляді. У свою чергу, електронні книги вже ро-
блять інтерактивними та мультимедійними. 

Для створення книги треба знати правила оформлення видань. Щоб 
педагог мав можливість своєчасно подавати інформацію студентам, 
йому було б зручно оформляти матеріал у вигляді освітніх видань, які 
можна роздрукувати або в електронному вигляді передавати студентам 
для ознайомлення та вивчення. Для цього раніше треба було звертатись 
до спеціалізованих видавництв, які займаються оформленням та друком 
подібних матеріалів, що передбачає вклад коштів та часу. Зараз є багато 
можливостей для студентів і педагогів власноруч оформити необхідний 
матеріал та розповсюджувати його в електронному чи друкованому ви-
гляді за допомогою комп’ютерних програм. Щоб скоротити час, який 
необхідний для вивчення таких програм, треба створити посібник, який 
допоможе педагогам та студентам з оформленням простого освітнього 
видання. Його можна буде використовувати для навчання студентів саме 
цій програмі, також самостійно оформляти свої роботи у вигляді книг чи 
каталогів. Таким чином, впровадження подібних освітніх видань з засто-
суванням засобів комп’ютерної графіки допоможе не тільки студентам, а 
й викладачам для досягнення більш продуктивного навчання.

—®—

24.  Наталія Корчина,  студентка 1 року магістратури ЗФН ФТІМ НА-
ОМА (наук. керів. Л.О. Лисенко). 
Стіна Пам’яті А.Ф. Рибачук та В.В. Мельниченко 
як невід’ємна частина архітектурного ансамблю 
Парку Пам’яті на Байковій горі м. Києва
Ключові слова: Стіна Пам’яті, Парк Пам’яті, Байкова гора, київський 
крематорій, А.Ф. Рибачук і В.В. Мельниченко, А.М. Мілецький, кращий 
проект 1968 року.

Історія створення «Стіни Пам’яті» на Байковій горі в м. Києві, залитої бе-
тоном у 1982 році, невід’ємно пов’язана із задумом і втіленням проекту 

обрядово-поховального меморіального комплексу «Парк Пам’яті», який 
після варварського знищення горельєфів називається просто “київський 
крематорій”.
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Офіційно автором архітектурного комплексу був А.М. Мілецький, 
хоч його проектуванням і створенням, від початку до кінця, займали-
ся А.Ф. Рибачук і В.В. Мельниченко. Вони продумали і поєднали ерго-
номіку кремаційно-обрядового комплексу з глибоким меморіально-
філософським задумом, відійшли від ідеї кремації, як «утилізації» тіла, 
змінили саму концепцію А.М. Мілецького, який вирішував своїм фор-
проектом винятково технологічні проблеми, і створили не кладовище, 
а Парк Пам’яті. 

На етапі виношування ідеї проекту художники вивчили досвід кре-
мації в різних культурах від минулого до сьогодення. У пошуках концеп-
ції храму пам’яті вони мандрували багатьма республіками СРСР і Украї-
ною, вивчили різні фольклорно-етнографічні традиції похорону.

Довготривалі пошуки дали блискучий результат – за концепцію та 
пластику проект меморіально-поховального (обрядового) комплексу 
«Парк Пам’яті» був визнаний кращим проектом 1968 року. 

Щоб надати найвищої поваги акту кремації, художники окреслили 
місцерозташування залів прощання концентричними колами урочис-
того амфітеатру терас колумбарію і піднесли цей складний подіум із 7 
сходинок на вершину Байкової гори, пам’ятаючи про історичне розмі-
щення храмів і каплиць – священних місць для поклоніння та збере-
ження пам’яті. Технологічний кремаційний корпус автори сховали під 
землею, він пов’язаний із залами прощання 75 метровим тунелем.

У проекті було три зали прощання. Дві з них перекривалися оболо-
нами (вони функціонують з 1974 року), а третя, що утворювалась між 
ними, мала залишатися відкритою просто неба для громадських пана-
хид. Її оболона чи стеля, за задумом, ставала Стіною Пам’яті, умовно 
розгорталася в просторі комплексу від пропілеїв біля адміністративного 
корпусу на вході до залів прощання довжиною у 213 метри, висотою від 
4 до 14 м, площею понад 2000 м2, і вагою каркасів  95 тон. 

Стіна утримувала 13 сюжетів на тему “Людина в світі”, які переплі-
талися і складали єдину цілісну композицію. Розглядати її планувалося 
з відстані, попід стіною автори розташували басейн на 4000 м3 води за-
для створення філософського настрою до споглядання і роздумів. Вод-
на гладінь штучного озера символізувала смерть і перехід від життя на 
землі до певного ефемерного загробного світу, який для живих і є спо-
гадами про події, що відбулися за життя людини. 

Роздивляючись рельєфи Стіни Пам’яті, близькі та родичі мали б 
рефлексувати і згадувати земний шлях померлого. Горельєфи було зро-
блено за авторською технологією, і залишалося тільки їх розписати в 
техніці енкаустики та легкоплавкими кольоровими поливами, площа 
розпису – понад 7000 м2. Над озером вбачалося встановлення підвісно-
го мосту для проходу до залів прощання – проводів в останню дорогу.
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У моделюванні території колумбарію А.Ф. Рибачук та В.В. Мельни-
ченко виходили з витоків українського обряду поховання в землю та ідеї 
рівності всіх людей перед смертю. Всі надгробки мали бути однаковими, 
в єдиному розмірі і кольорі в рівень із землею. І тільки урни для праху 
автори пропонували робити вручну, з глини, кожну неповторної форми, 
як відображення самобутньої особистості померлого.

Автори вважали, що сутність померлої людини має бути похованою 
під землю, прихованою від погляду, а її життя мало узагальнюватись в 
рельєфах Стіни Пам’яті, серед тисяч схожих шляхів минулих і прийдеш-
ніх поколінь.

Якщо реконструювати Парк Пам’яті і відновити Стіну Пам’яті за 
проектом авторів 1996 року, комплекс може привернути до себе ува-
гу знавців мистецтва і туристів звідусіль, бо подібних за масштабом та 
ідейним задумом крематоріїв у світі не існує.

—®—

25.  Наталія Кубриш, кандидат мистецтвознавства, доцент ОДАБА.
Образ Прометея в монументі «Героям революції» 
Івана Кавалерідзе
Ключові  слова: монумент, скульптура, образ, титан, Прометей, міф, 
скульптор, герой.

Творчість І. Кавалерідзе формувалася під впливом революційного ро-
мантизму, світоглядну основу якому давали ідеї визволення людства 

з-під влади капіталу і віра у всесвітню місію пролетаріату. У романтично-
му міфі героїзації революції і громадської війни із маси виділяється но-
вий герой-титан і постає як продукт і елемент міфу. Відокремлюючись від 
маси, цей герой не має конкретної соціально-ідеологічної характеристи-
ки. Образ титана-реформатора у творчості І. Кавалерідзе знайшов своє 
відображення вперше в монументі «Героям революції» (1918). В експресії 
пластичного вирішення композиції і ліплення фігури відчувається вплив 
пластики Бурделя («Пам’ятник загиблим на війні 1870–1871»). Кавалері-
дзе показує два різночасові стани героя: Прометей прикутий і розкутий. 
Хронологічно послідовні події сполучені в одному просторі монументу. Це 
принцип не історичного часу, а міфологічного. Композиційне вирішення 
монумента «Героям революції» має оптимістичне звучання, оскільки об-
раз визволеного Прометея є також символом творчої сили, вічної енергії 
життя. Образ Прометея у пам’ятнику «Героям революції» (1918) сприй-
мається як титан-реформатор, що дає нове життя і відповідає міфологе-
мі нового світу, що народжувався в боротьбі. Ця ж ідея знайде втілення в 
пам’ятнику Артему (1924), в якому образ конкретного історичного персо-
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нажа (революціонера Ф. Сергєєва) переростає в міфічний образ людини-
титана – творця Нового світу. Образ Прометея тісно пов’язаний не тільки 
з темою боротьби і визволення, а й з актуальною на той час темою жертви. 
Масштабність образів, народжених на основі міфопоетичного світосприй-
няття, знакова виразність композицій роблять монументальні твори І. Ка-
валерідзе приналежними не тільки конкретному історичному часу, а й 
культурі загалом. На прикладі монумента «Героям революції» показана 
трансформація героя в мистецтві першого десятиліття радянської влади: 
від маси – до міфічного героя – лидини-титана. Кавалерідзе вдалося здій-
снити важливе для монументальної скульптури завдання зв’язку часів: 
минулого, сучасного і майбутнього. 

—®—

26.  Катерина Кудрявцева,  магістр образотворчого мистецтва, здо-
бувач кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. О.К. Федорук).
Аналіз структури композиції на прикладі картини                               
А. Петрицького «Інваліди»
Ключові слова: станковий живопис, композиція, структура, А. Пе-
трицький.

Композиція картини як результат організації її елементів складається 
із закономірно пов’язаних деталей, що об’єднуються у цілісну структу-

ру, де кожен елемент набуває унікального значення в контексті цілісного. 
Вивчення структури композиції твору сприяє кращому розумінню його 
художньої мови та глибшому осягненню змісту.

Розглянемо структуру композиції на прикладі відомого живопис-
ного твору А. Петрицького «Інваліди» (1924 р., колекція Національно-
го художнього музею України). Про цю картину писали І. Врона та Д. 
Горбачов, відзначаючи присутність трагічної тиші застиглої скорботи й 
тривоги, нерухомість й обважнілість форм людських постатей, де серед 
трагедії розкривається краса людської душі, а на прикладі однієї сім’ї 
показано тяжкий досвід цілого покоління.

Аналіз структури композиції засвідчує, що домінантними чинни-
ками є темний і «важкий» колорит, побудований на обмеженій палі-
трі сріблястих та коричнюватих відтінків, де пастозне накладання шару 
фарби візуально збільшує вагу зображених фігур і простору. Конструк-
тивна основа композиції ґрунтується на фронтальному розміщенні фі-
гур так, що справляє враження тісного простору. Такі чинники будують 
візуальний образ обмеження руху і простору, що уособлює фізичні об-
меження людей. Пластичний зв’язок форм складається з великих мас і 
маленьких форм, у тому числі окремих мазків у їх колірному втіленні, 
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– всі вони об’єднується ритмом і беруть участь у побудові статичності і 
напруженості, якими просякнутий увесь твір. Але не менше значення 
має й обрана художником тема і персонажі, виразні життєві образи яких 
не тільки постають як такі, але і стають символом трагічних наслідків 
війни.

Отже, можемо зробити висновок, що всі компоненти картини від 
теми, сюжету, конструктивної основи та всієї пластично-колірної побу-
дови, включаючи нюанси кольору, окремі мазки та особливості накла-
дання шару фарби, є елементами структури композиції.

—®—

27.  Наталія Кукіль,  магістр мистецтвознавства, аспірант кафедри 
ТІМ НАОМА (наук. керів. О.В. Ковальчук). 
Монументальні твори Григорія Синиці:  
генеза задуму та втілення
Ключові слова: монументальний твір, задум, художній образ, доскона-
ле втілення.

Найбільш яскраво талант заслуженого художника України, лауреата 
Держаної премії ім. Т. Шевченка Григорія Івановича Синиці (1906 

– 1996), проявився в монументальних творах, в яких він створив художні 
образи глибокі за змістом, великої емоційної сили впливу на глядача, 
новаторські своєю художньою мовою (мозаїки в м. Донецьк:«Прометей», 
«Жінка-птах» та інші). Але монументальні твори – це не завжди мозаїки 
чи фрески в інтер’єрах та на фасадах будівель. Монументальність форми 
зумовлюється передусім мовою живопису, а не розмірами та технікою 
виконання. Адже справжня сутність монументального мистецтва по-
лягає в великій змістовності образів, у глибоких почуттях, які вони ви-
кликають. Існують специфічні риси обробки форм для досягнення цієї 
мети. Важлива складова – це здатність самого творця відчувати почуття 
великої емоційної сили та вміння втілювати їх у пластичні образи. Ця 
здатність була великою мірою властива Г. Синиці – людині великої жит-
тєвої та творчої енергії. Його шлях в монументальному мистецтві був 
насичений пошуками своєї художньої мови, експериментами в царині 
композиції та форми. Іноді шлях від задуму твору до його досконалого 
втілення тривав роки.                                                                    

У монументальному живописному творі «Скам’янілий час» (1968) 
тема збереження національної культури втілилася в образі Кирилівської 
церкви –  символі високих ідей, духовної скарбниці українського народу. 
Умовний поділ вертикального формату картини на нижню і верхню час-
тини з протиставленням світу буденності зі світом «храму» надав твору 
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філософського змісту. Появі цього твору передувала картина «Передзвін 
віків» (1962), в якій художнє втілення  було наближене до побутового 
трактовання теми. 

Один із найдосконаліших по композиції та колірному вирішенню 
твір «Половецькі мадонни» (1974) присвячений темі єдності минулого і 
майбутнього. Кам’яні статуї язичницького святилища стають втіленням 
зв’язку між світами богів і людей, уособлюють Вічність. Шлях до цього тво-
ру почався з картин «Скіфський степ» (1968) та «Кумири»  (1972), у яких 
не були подолані сталість і застиглість форм. Непереборна сила людини, її 
здатність завоювати весь простір Всесвіту  – така тема абстрактного твору 
«Політ» (1992) втілена в образі крил, які з великою потужністю, зосеред-
женою в зігнутих площинах дуг, стрімко летять через холодний простір 
Всесвіту. Картина вражає довершеністю узагальнених форм, чіткою роз-
робкою кольорової гами, втіленням руху крил через фон, який створює 
зоровий ефект вібрації. Образ «крил» пройшов довгий шлях перетворень 
від реалістичного зображення птахів з широкими крилами – захисників 
Запорозької Січі в картині «Хортиця» (1972) до стилізації з виявленням 
лише їх функціональності в абстракції «В космос» (1984).  Треба зауважи-
ти, що не завжди появі нових монументальних робіт у творчості Г. Синиці 
передували схожі, але не з досконалим втіленням задуму твори. Та кращі 
його роботи мали своїх попередників.

—®—

28.  Наталія Кульгавець-Кючюк, викладач кафедри музичного та об-
разотворчого мистецтва Ізмаїльського державного університету.
Деякі проблеми теорії та викладання  
декоративного мистецтва
Ключові слова: декоративне мистецтво, композиція.

Число тих, хто займається декоративним мистецтвом (ДМ) є великим, 
секції такого роду працюють в середніх школах, школах мистецтв та 

будинках творчості школярів, на курсах, в гуртках. У жанрах ДМ працю-
ють численні професіонали, в декоративному плані воліють висловлюва-
тися багато аматорів та представників інших мистецьких професій. Проте 
незважаючи на це небагато робіт на виставках і прилавках магазинів раду-
ють вишуканістю образів та своєю принадливістю. 

Викладання предмету, тим більш його композиція, давно носить ба-
гато в чому «довідковий» характер, оцінки форми виражаються чи не 
виключно в естетичній формі (красиво, некрасиво). Це пояснюється, 
по-перше, тим, що загальноприйнятої теорії ДМ немає. По-друге, нема 
ясності в жанровій структурі. По-третє, є труднощі методичного плану: 
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різнобій у термінології, уявленнях про етапність роботи і т. д. У свідо-
мості не тільки учнів та студентів, а й викладачів ДМ не має специфіч-
ної образності. Очевидні, перш за все, нерозуміння специфіки, невдачі в 
композиції, демонстрація незнання загальних її законів, прийомів ком-
позиційної творчості.

Зате знову зміцніли тенденції «прикрашення», вони проникли в ар-
хітектуру, дизайн. Майстри і фірми, що працюють в різних прикладних 
жанрах, нерідко пропонують малоцікаві речі, а то й кітч. Значна час-
тина продукції імпортована, вона часто вражає елементарністю задуму, 
банальністю оформлювальних рішень. У цьому морі тонуть добротні 
речі, як і справжні витвори мистецтва. Спантеличують численні постмо-
дерністські об’єкти, які мають явну спорідненість з ДМ. 

У художній підготовці фахівців першочерговими є питання компо-
зиції. Виявлення специфіки ДМ повинно бути в співставленні з архі-
тектурою та дизайном. Проблеми архітектурного проектування декору, 
освітлення повинні вивчатися окремо. Підхід до проблем жанру культу-
ри з боку «великого» ансамблю є єдино правильним.

—®—

29.  Юлия Кутякова, студентка 2 курса магистратуры ХГФ ЮНПУ  
им. К. Д. Ушинского (научн. руков. Л.Р. Богайчук).
Актуальность ручной росписи одежды
Ключевые слова: техника батик, тучная роспись, крашение, холодный 
батик.

Используя ручное окрашивание ткани в технике батик можно созда-
вать сегодня эксклюзивные единичные изделия. Наличие различных 

по химическому составу красителей для окрашивания тканей дает воз-
можность использовать методы уникальных тканей, образующие яркие и 
устойчивые в процессе эксплуатации цвета.

Роспись по ткани является древнейшим методом украшения одежды. 
В современной жизни батик одежда завоевывает все большую популяр-
ность. Ослепительно смотрятся на тончайшей ткани сказочные цветы 
и нежнейшие пейзажи. А стильные и элегантные шарфы, расписанные 
в технике батик, с удовольствием добавит к своему гардеробу любая 
модница. Модные аксессуары, выполненные в технике батик, легко 
дают изюминку всему образу женщины. Рукотворные наряды, которые 
расписываются кистью художника никогда не выйдут из моды. Одежда 
батик – это эксклюзивность и неповторимость.

Существует несколько видов батика – горячий, холодный, шибори, 
узелковый, свободная роспись. Они отличаются способом резервиро-
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вания. Особенностью росписи в технике холодном батике является то, 
что она подходит и для создания панно, и для росписи одежды, аксес-
суаров, элементов интерьера. Холодный батик – уникальная техника, с 
помощью которой мастера создают настоящие шедевры. 

Наличие разных красителей для ткани дает возможность любо-
му художнику использовать различные методы окрашивания и виды 
ручной росписи, каждый раз совершенствуя свою технику. Наиболее 
распространенной техникой ручного окрашивания ткани является ба-
тик, который характеризуется простотой в исполнении и доступен как 
профессиональным художникам, так и обычным, интересующимся 
творчеством и рукоделием людям. Технология крашения текстильных 
материалов ручным способом представляет немаловажный раздел в 
декоративно-прикладном искусстве. 

—®—

30.  Ольга Лагутенко, доктор мистецтвознавства, профессор кафе-
дри ТІМ НАОМА. 
Експресіонізм, футуризм, сюрреалізм: майстерня 
Г. Нарбута
Ключові слова: майстерня Г. Нарбута, рукописний журнал «Елеас», 
графічні рукотворні техніки, художні мови експресіонізму, футуриз-
му, сюрреалізму, абстрактних композицій, Арина Ага.

Наукове дослідження такого яскравого явища, як майстерня Г. Нарбу-
та в стінах УАМ продовжується, але залишається й по сьогодні ма-

ловідомим рукописний журнал «Елеас», створений студентами – учнями 
знаного графіка. Він існує в єдиному примірнику й містить російськомовні 
студентські вірші та образотворчі роботи, виконані в графічних рукотвор-
них техніках (туш, олівець, гуаш, акварель) і засобами аплікації.

Цей журнал говорить навіть відвертіше про буремні роки і про не-
ймовірно напружене емоційне сприйняття подій, ніж будь-яка творча 
робота зрілого майстра. Для молодого покоління, що переживало добу 
творчого становлення наприкінці 1910-х, пошук справжнього, істинного 
у мистецтві і житті співпадає з добою війн і революцій, з домінуванням 
насильства і смерті.

Вміщені у журналі вірші вирізняються манерою, яку можна впев-
нено назвати експресіонізмом. Місто виступає в них як місце злочину 
й водночас як виконавець вбивства і як його жертва, місто, в якому за-
пановує влада демона. Людина, керована страхом, в ситуації кризи ви-
являє найгірші здібності. Тому жорсткий гротеск властивий і поезії, і 
особливо графіці.
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В ілюстраціях до віршів спостерігаємо художні засоби футуризму, 
експресіонізму, сюрреалізму, мову символів, а також пластичну мову 
абстрактних композицій.

У футуристичному за динамічним ритмом рисунку Арини Аги по-
верх чіткої й жорсткої геометрії проступає сюрреалістичне видіння з 
образами очей, а ім’я авторки розкидано червоними літерами як бриз-
ками крові по жовтому полю кальки.  

Учнями Георгія Нарбута по майстерні були Арина Ага, Марта Бурк, 
Ірина Адамська, Лесь Лозовський, Марко Кирнарський. Ім’я Аги раніше 
ніде не повідомлялося, оскільки воно не було вказано у Федора Ернста, а 
далі його перелік учнів повторювався у пізніших публікаціях. Виходячи 
з аналізу ілюстрації, ми вперше з’ясували це і’мя, оскільки воно вписане 
в композицію.

Композиція «Наш професор» завершує часопис. Вона є символічною: 
два червоних серця покладено на шмат газетного тексту, на площини, 
вкриті чорним штрихом, поруч з ними накидані (наклеєні) випалені ци-
гарки. Аплікація з газетного аркуша і цигарок засвідчує, що реальність 
життя проникає до самих незахищених оголених сердець, але ці серця у 
їхній близькості можуть протидіяти бруду оточення, вони здатні витри-
мати і напругу творчого пульсу.

Журнал «Елеас» значно розширює існуюче на сьогодні уявлення про 
творчість учнів Георгія Нарбута. Вони працювали не лише над створен-
ням нового типу національної книжки, а й власних авторських роботах 
проявили здатність природньо використовувати мову мистецтва екс-
пресіонізму, футуризму, сюрреалізму, мову символів, мову абстрактного 
мистецтва.

—®—

31.  Сергій Луць, кандидат мистецтвознавства, викладач циклової 
комісії ДПМ Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв. 
Передумови поступу авторського ювелірства 
України на межі 20 – 21 століть
Ключові слова: авторське ювелірство, модерн, мотиви, дизайн експе-
риментаторство.

В авторському ювелірстві України на зламі 20 – 21 ст. системно відбу-
валися різноманітні творчі трансформації, поступово формуючи фун-

дамент для подальшого становлення та розвитку новітнього українського 
ювелірного мистецтва. Переоцінка попереднього художньо-технічного 
досвіду в 1980–1990 рр. виводить українське ювелірство на позиції, де до-
мінантною є відмова від усталених стереотипів та пошуків нової образно-
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пластичної мови. Використання різноманітних матеріалів в оригінальній 
комбінаториці асоціюється з принципами роботи майстрів-ювелірів по-
чатку 20 ст., таких як: Рене Лалік, Вільгельм фон Кранах, Оскар Массін, 
Чарльз Роберт Ешбі, Люсьєн Гайар, Жорж Фуке та ін., де певною мірою 
стираються межі між ужитковою та декоративною функціями ювелірного 
предмету. Доволі часто в композиціях українських ювелірів, як і в дизай-
ні відомих ювелірних компаній (фірма Джоела Артура Розенталя – JAR, 
США, Нью-Йорк та ін.) трапляються вироби, що вирізняються поєднан-
ням обробленого каміння у вигляді кабошонів, оправлених у посрібле-
ну мідь, титан, алюміній тощо. Як і в ювелірстві епохи модерну, у творах 
українських художників-ювелірів зустрічаються флористичні та зооморф-
ні мотиви, що транслюються у вигляді зображень тваринок, змій, мете-
ликів, квітів, зірочок, бантів, завитків, а також абстрактних геометричних 
елементів: сфер, кіл, спіралей тощо. Як і європейський ювелірний дизайн 
1970–80 рр., українське авторське ювелірство 90-х рр. 20 ст. наділено 
ознаками поєднання індивідуального романтизму і експериментаторство. 
Воно також стало джерелом натхнення й основою для розвитку нових ме-
тодів ведення творчо-виробничого процесу в зазначеній царині.

—®—

32.  Олена Ляйтнер, магістр живопису НАОМА, пошукувач кафедри 
ТІМ НАОМА (наук. керів. О.В. Ковальчук). 
Педагогічна діяльність Т.М. Голембієвської
Ключові слова: український станковий живопис, творчий метод, 
Т.М.Голембієвська. 

Протягом десятиліть Тетяна Голембієвська залишається яскравим 
прикладом художниці, якій вдається успішно поєднувати творчість 

та педагогічну діяльність. ЇЇ професійні та громадські погляди, самобут-
ність таланту та людська небайдужість впливає на її оточення, на збе-
реження київської живописної академічної традиції, що було стимулом 
започаткування національної художньої академії у 1996 – Академії мис-
тецтв України.   

За п’ятдесят років роботи у  КДХІ (НАОМА), Голембієвська пропра-
цювала викладачем станкового живопису (1968–1989), протягом трьох 
років очолювала живописні майстерні Київського відділення творчих 
майстерень Академії мистецтв СРСР та з 1998 року є керівником групи 
аспірантів-стажистів станкового живопису Національної академії обра-
зотворчого мистецтва та архітектури.  

З самого початку творчо-педагогічній манері викладання Голембі-
євської були притаманні пристрасність, небайдужість, гуманізм, які од-
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разу ж позитивно відзначалися студентами та колегами КДХІ. Голембі-
євська завжди була впевнена як у власному живописі, так і у питаннях 
навчання студентів. Її таланту властиві аксіологічне мислення і водно-
час потяг до гармонії.

Творчо-педагогічний метод викладання живопису Тетяни Голембі-
євської є унікальним, що напевно, робить її феноменом двох епох укра-
їнської культури.

—®—

33.  Юлія Майстренко-Вакуленко, кандидат мистецтвознавства,  
доцент кафедри рисунка НАОМА. 
Використання оптико-технічних засобів у рисунку  
Ключові слова: рисунок, академічний рисунок, камера-обскура, камера-
люціда, методика викладання академічного рисунка.

Використання художниками у творчому процесі різних допоміжних 
технічних засобів для відтворення, копіювання й масштабування зо-

бражень і досі сприймається мистецькою спільнотою пострадянських кра-
їн здебільшого негативно, як брак професійної майстерності. Наслідком 
цього стала наявна прогалина у вивченні цього питання. Натомість про 
його актуальність свідчить значна увага, приділена даній темі західноєв-
ропейськими науковцями. 

Детальний огляд різних допоміжних методів, які використовували  
у своїй роботі митці з часів Відродження й до 20 століття, здійснено ні-
мецькою дослідницею У. Кайзер (1982). Використання митцями 16–19 
століть оптико-технічних приладів (камера-обскура й камера-люціда) 
досліджували, зокрема, британські науковці М. Кемп (1990) та Ф. Штед-
ман (2001), а також художник Д. Хокні разом зі своїм другом, фізиком 
Х. Фальком (2001). Наведені ними докази підтверджують використан-
ня оптико-технічних приладів такими митцями, як Д. Веласкес, М. да 
Караваджо, Ж.-О.-Д. Енгр, Ж.-Б. Шарден, Я. Вермеєр та іншими, що в 
свою чергу дає пояснення, чому в творчій спадщині цих майстрів не збе-
реглося підготовчих рисунків та начерків. Результати цих досліджень 
викликали гостру полеміку у науковій спільноті й зумовили необхід-
ність проведення трьох конференцій, присвячених мистецтву й оптиці: 
у Нью-Йорку (2001), Флоренції (2008) та Римі (2010). Висновки роботи 
останньої конференції, що підтвердили висунуті теорії, були сформульо-
вані А. Тілеманном у звіті «Знання оптики в історії живопису» (2011), 
виконаного для німецького дослідницького інституту мистецтвознав-
ства ім. Макса Планка, розташованого в Римі. Подальше вивчення цієї 
теми включено до перспективи проектів та діяльності інституту.
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Результати проведених досліджень, які проливають світло на особли-
вості роботи старих майстрів, дозволяють під іншим кутом поглянути на 
ряд тенденцій в сучасній мистецькій освіті. Хоч академічні традиції не 
схвалюють використання подібних методик у навчальному процесі, слід 
надавати студентам всебічну інформацію, оскільки вона є актуальною у 
світі сучасних технологій.

—®—

34.  Володимир Маліков, провідний науковий співробітник Музею 
українського живопису (м. Дніпро). 
Стародавня історія Кримських земель у живопис-
ній серії дніпровського художника Сергія Бурбела
Ключові слова:Сергій Бурбело, Дніпро, Крим, історія, культура, нічний 
краєвид, живопис, авторська техніка.

Сергій Бурбело народився 1 жовтня 1985 року у Дніпропетровську (нині 
м. Дніпро). Закінчив з червоними дипломами живописне відділення 

Дніпропетровського обласного театрально-художнього коледжу, архітек-
турний факультет Придніпровської державної академії будівництва та 
архітектури. Член Національної спілки художників України з 2014 року. 
Учасник двадцяти п’яти молодіжних, Всеукраїнських, колективних ху-
дожніх виставок з 2005 року. Експонент чотирьох персональних виставок 
живопису в музеях Києва та Дніпра.

С. Бурбело працює переважно у жанрі пейзажу, звертаючись до 
пленерної форми роботи. Останні чотири роки творчості присвятив 
живописній серії «Qirim» (латинізований кримськотатарський варіант 
топоніму Крим), в основу якої покладені роздуми автора над історією 
півострова. Розробка тематичного циклу не завершена і триває донині.

Образ Криму в творчості багатьох митців часто стає співзвучним 
усталеним уявленням людей про природу півострова. Однак С. Бурбе-
ло зовсім по іншому відчуває тему. Усі краєвиди художник занурює в 
умови глибокої ночі, коли ландшафтно-архітектурні форми знайомої 
місцевості втрачають звичні риси. Митець відмовляється від описової 
достовірності, прибирає з картинної площини інші природні об’єкти, 
творячи позачасовий краєвид. 

С. Бурбело користується особливою мистецькою мовою, якій власти-
ві утаємниченість та символічне звучання. Майстер ретельно розробляє 
складний тоновий живопис, експериментує із світлотіньовими контр-
астами, вправно передає характер нічного середовища, уникаючи тьмя-
ності та створюючи багату тональну палітру. Емоційність та внутрішня 
напруженість творів підсилюються присутністю тонких нюансів, що пе-
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редають ефект місячного сяйва. Експерименти з левкасом надають ро-
ботам особливої фактурності та рельєфу.

Серію «Qirim» С. Бурбело розпочав у 2013 році. Він акцентує увагу на 
місцевості, її історії та культурі, уникає зайвих деталей. Назвами живо-
писних робіт стали топоніми, за якими криється історія як невичерпний 
пласт досліджень. У культурному та історичному аспектах серія спону-
кає до глибокого вивчення теми, філософських роздумів, особливо в 
умовах реалій сьогодення.

—®—

35.  Кетевані Маркарова, бакалавр мистецтвознавства, студентка 2 
курсу магістратури ФТІМ  НАОМА (наук. керів. Н. Ю. Белічко).
Скульптурні образи Івана Кавалерідзе.  
До 130-ти річчя митця
Ключові слова: Іван Кавалерідзе, скульптура,  Ф. Шаляпін, Г. Сковоро-
да, пам’ятник Т. Шевченку.

У мистецькій лабораторії відомого скульптора І. Кавалерідзе можна ви-
окремити три образи, до яких він звертався протягом творчого шляху. 

Це Т. Шевченко, Г. Сковорода та Ф. Шаляпін.
Першим повнофігурним монументальним твором, присвяченим ве-

ликому українському поетові, є пам’ятник роботи І. Кавалерідзе, вста-
новлений у 1918 році в Ромнах. За спогадами скульптора, в рішенні ес-
кізу він спирався на свій проект 1911 року, але там Шевченко сидів на 
прямокутному п’єдесталі. В роменському варіанті І. Кавалерідзе нама-
гався передати зв’язок поета із рідною землею, яку уособлював п’єдестал 
– бетонний моноліт у вигляді кургану.

Неперевершеним за своєю скульптурною ідеєю є пам’ятник Кобзаре-
ві в Полтаві (1926 р.), вирішений у поєднанні двох напрямків: кубістич-
ному та реалістичному. Поет також зображений сидячим на моноліті, 
обробленому кубами. Завдяки блискучому моделюванню скульптурних 
форм образ Шевченка набув символічного характеру.

Грандіозним за задумом був проект пам’ятника Шевченку для Ка-
нева, який виконав невтомний експериментатор І. Кавалерідзе у 1926 
році. Цей проект скульптор бачив у поєднанні природного ландшафту 
– гори, із вирізаною з її верхівки велетенською напівлежачою постат-
тю. Концепція задуму продовжувала думку єднання людини з рідною 
землею. 

Образ Г. Сковороди, філософа-мандрівника доби бароко, був втіле-
ний у пам’ятниках Харкова, Лохвиці, Києва, а також у бронзових та гіп-
сових рельєфах.
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Образ відомого оперного співака Ф. Шаляпіна, з яким скульптор був 
знайомий,  оспіваний у станкових роботах, що зображують артиста у різ-
них ролях. 

Отже, у різноманітній галереї образів, до яких звертався І. Кавалері-
дзе, окреме місце відведено улюбленим особистостям митця.

—®—

36.  Дарина Метельницька, аспірант ХДАДМ (наук. керів. В.В. Чечик).
Московський період у мистецтві А. Петрицького 
(1922–1924): творче становлення майстра
Ключові слова: малі станкові форми, авангардні тенденції, кубістичні 
композиції, реалізм, образотворча модель.

Московський період у творчості А. Петрицького є часом становлен-
ня творчої моделі майстра. Час формування юного художника 

(1910–1920-ті рр.) відзначається певним «лівим» ухилом, який пізніше 
змінився спокійнішим, реалістичнішим образотворчим мистецтвом. 
Творчі прояви Петрицького, з перебігом часу, віддалялись від усталених 
класичних форм, фотографізму, «академічної скрупульозності та куль-
тової підсолодженості» (вираз С. Григор’єва). Петрицький перебував 
на навчанні у Москві з 1922 по 1924 рік за відрядженням Наркомпросу 
УРСР. Його московськими викладачами стали місцеві живописці, мис-
тецьке подружжя: О. Древін та Н. Удальцова. За час навчання в Москві у 
Петрицького з’явилась низка міських пейзажів, що за ладом нагадували 
експерименти європейських митців (А. Дерен, М. Вламінк, М. Утрілло 
та інші); портретистика ж Петрицького позначена кубофутуристични-
ми тенденціями («Жіночий портрет. Ольга» (1922), «Актриса» (1922)). 
Натюрморти є умовними кубістичними композиціями, певним наслі-
дуванням творів учителів. Переважна більшість робіт Петрицького не 
дійшла до нашого часу через пожежу в Москві 1924 року. Петрицький 
невипадково обрав для навчання майстерню Древіна-Удальцової, адже 
у часи тотального панування конструктивізму, «диктату» декоративно-
прикладного мистецтва, точились дискусії про те, що станкові форми 
скоро зникнуть з мистецького вжитку. Для Петрицького ж станковий 
живопис набув особливого і первинного значення: на підґрунті малих 
живописних форм вибудовується його модель як театрального декорато-
ра. Недивно, що у Москві юнак шукає товариства живописців – А. Ленту-
лова, О. Осьмьоркіна (свого старого товариша по Київському училищу), 
П. Кончаловського, І. Машкова. 

Попри значну зайнятість у театрі, Петрицький надавав станковому 
живопису вагомого значення. Інтерес до камерних станкових проявів 
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(пейзаж, портрет, натюрморт) утвердився у московський період та ма-
гістральною лінією пройшов крізь усю творчу біографію видатного ху-
дожника.

—®—

37.  Вікторія Мироненко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафе-
дри кінотелеоператорства КНУТКіТ ім. І.Карпенка-Карого.
Проблеми тілесності в українській фотографії 
2000-х років
Ключові слова: фотографія, тілесність, тіло, репрезентація, еротика.

Фотографія 2000-х років дала  багато несподіваних прикладів інтерпре-
тації оголеного тіла. Покоління художників, платформою для твор-

чості яких стає візуальний матеріал української нової хвилі, частіше за все 
захоплене ідеєю щоденного документування власної інтимності, ідеєю 
розширення меж своєї сексуальності, активної самопрезентації, а іноді 
навіть використанням тіла для трактування національної самоідентифі-
кації. Фотографію періоду нульових творить покоління цифрової ери, яке 
працює з іншими питаннями і темами, ніж покоління 1990-х. Еротична 
фотографія 2000-х приймає всі візуальні інтерпретації тіла як своєрідну 
гру. Але при цьому у покоління 2000-х є своя особливість: фотографія, що 
працює з тілесністю розділена для них на два протилежні полюси: перший 
–  це ідеальне цифрове тіло, клішовані образи, запозичені з масової куль-
тури, і другий – це тіло реальне – той об’єкт, який не є ідеальним, іноді, є 
навіть відверто некрасивим, але головне – природний, максимально на-
туральний. У першому разі оголене тіло зведено до зовнішньої привабли-
вості, а сама фотографія скомпрометована прив’язкою до ідеології масової 
культури (Р. Пашковський та ін.). У другому разі оголене тіло залишається 
або інтимним переживанням, або матеріалом для випадкових експери-
ментів (С.Мельниченко, А. Лазуренко та ін.). В разі «ідеальної еротики» 
оголеність – це скоріше ідеальна форма, а її існування в середовищі – не 
більш ніж яскраве, бездоганне зображення. І зовсім інакше працюють з 
тілом фотографи, для яких репрезентація оголеності – це акт особистих 
переживань. Така фотографія радше стихійна, непродумана, природна, 
що відповідає сприйняттю молодих людей, де важлива не так тілесність 
як матеріал, як сексуальність як відчуття.

—®—
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38.  Рада Михайлова, доктор мистецтвознавства, професор КНУТД.
Мистецька школа як явище та поняття
Ключові слова: образотворче мистецтво, художня школа, мистецька 
практика, творчий процес, стиль, традиції.   

Одним із важливих загальнонаукових питань є поняття школи. 
Пов’язана з творчим досвідом, накопиченням знань та навичок, їх за-

своєнням та поширенням серед сучасників і прийдешніх поколінь, ця де-
фініція потребує дослідження, роз’яснення, наукового тлумачення в кон-
тексті художньої освіти, мистецької практики, творчого процесу в цілому. 

Назва «школа», що потрапила в українську мову з польської  szkoła  
(від латинської schola), походила з грецької σχολή – «дозвілля, відпочи-
нок», адже спершу означало «вільне проводження часу». Надалі слово 
стало означати «заняття на дозвіллі» як форму навчання, яку  впрова-
дили грецький філософ Платон (5–6 ст. до н.е.) та римський – Плутарх  
(1–2 ст. н.е.), чиї філософські бесіди вважалися учбовими. Відтак, «шко-
ла» почала означати «ті, кого повчають» (Ушаков,1940, т. 4). Нині по-
няття «школа» в практичному сенсі передбачає наявність навчального 
закладу початкової, середньої, вищої або спеціальної/спеціалізованої, 
наприклад, художньої освіти. Відвідання школи має на меті опануван-
ня сумою певних знань, що здійснюється за допомогою вивчення низки 
навчальних предметів і підтверджується свідоцтвом про базову освіту. 

У трактуванні школи найчастіше звертаються до її визначень як сис-
теми загальної освіти, сукупності навчальних закладів; приміщення, 
де знаходиться заклад; колективу учнів навчально-виховного закладу; 
учнів і учителів такого закладу; спеціального навчального закладу, учи-
лища, курсів, де здобуваються професійні знання, кваліфікація; набу-
вання знань, досвіду, навичок, а також  сам набутий досвід, практичні 
знання; форми поширення досвіду й підвищення загального культур-
ного рівня; набутого життєвого досвіду; системи практичних при-
йомів вивчення, засвоєння чогось; оволодіння чимось; напряму в на-
уці, мистецтві, літературі, суспільно-політичній думці (Ожегов, 1986), 
навчально-виховного закладу, системи освіти, набутого досвіду, напря-
му в науці, мистецтві, пов’язаного з єдністю основних поглядів, спадко-
ємністю основних принципів, методів творчості (Безклубенко, 2010).

Щодо визначення поняття «художня школа», суттєвий аспект має  
науковий, літературо-художній і суспільно-політичний напрям, якому 
належать певні відмінні властивості (Ушаков, 1935). Водночас, худож-
ню школу сприймають також як  керівництво з вивчення конкретно-
го мистецтва, що не виключає її бачення як літературного, філософ-
ського або художнього напряму, котрий має послідовників (Чудинов, 
1910), історичні традиції (Соколюк, 1979; Шмагало, 2005; Старченко, 
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2013; Половець, 2014;), регіональну специфіку (Фомічова, 2014; Руса-
кова, 2016).

Узагальнюючи дані щодо явища та поняття «школа», наголосимо, 
що  дана дефініція, у відповідності до визначення художньої, може 
трактуватися як: 1. спеціальне місце навчання із цілеспрямованим зміс-
товним контентом; 2. передача професійного досвіду, майстерності та 
вмінь, поєднаних із конкретною світоглядно-філософськими уявлення-
ми про світ та образотворче мистецтво; 3. свідоме дотримання традицій, 
в тому числі  композиційних та стильових, у системі:   а) географічно-
локаційного порядку (напр., французька школа, петриківська школа, 
регіональна школа); б) персоніфіковано-локаційного порядку (напр., 
школа П.П. Рубенса, школа П. Білецького, майстерня І. Кавалеридзе); 
в) фахово-локаційного порядку (напр., академічна школа, скульптурна 
школа, дизайнерська школа) тощо.  

—®—

39.  Аліна Мулик, аспірант ЛНАМ (наук. керів. Д.О. Янковська). 
Проведення  міжнародного молодіжного табору  
в Підкамені як практика неформальної  
культурної освіти
Ключові слова: Підкамінь, культура, освіта.

Культурний діалог молодих ініціативних людей – це  процес, який при-
носить нові практичні знання, задоволення, а головне – прекрасні ре-

зультати.
Львівська міська громадська організація „Спілка Форум” у співпраці з 

УГКЦ  провела міжнародний молодіжний волонтерський табір – партнер-
ський проект European Heritage Volunteers у cелищі Підкамінь Львівської 
області, з 22 липня по 5 серпня 2017 року за участю волонтерів з Франції, 
Іспанії, Німеччини, Туреччини, Лівану та України. Ключовою метою табо-
ру була підготовка карти збереження настінних розписів Вознесенського 
храму в Підкамені та допомога монастиреві. Цілями табору були:

– висвітлення теми збереження культурної спадщини України;
– підвищення рівня обізнаності щодо української культурної спад-

щини;
– популяризація волонтерства в Україні;
– заохочення міжкультурного обміну;
– творчий розвиток молоді.
Волонтерський неформальний проект прагнув доповнити певні про-

цеси оновлення в сфері вивчення культурної спадщини та мистецтва за 
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допомогою концепції “навчання впродовж усього життя”. В ньому були 
присутні фундаментальні принципи неформальної освіти – доступність і 
добровільність, які у поєднанні з концепцію “навчання впродовж життя” 
роблять неформальну освіту оптимальним інструментом для пізнання.

Результати таких спільних проектів можуть бути по-справжньому 
приголомшливі, адже завдяки проведенню табору вдалося виконати по-
передні креслення та картограми збереження настінних розписів, досяг-
нути позитивних змін в упорядкуванні монастиря і, головне, познайоми-
ти різнонаціональну молодь з українською культурною спадщиною. 

—®—

40.  Вікторія Найденко, студентка 1 курсу магістратури ХДАДМ 
(наук. керів. Л.Д.. Соколюк).
Індійські джунглі в творчості Олега Лазаренка
Ключові слова: мистецтво Індії, традиції і новітні тенденції, «Слобо-
жанське буриме», постмодерністська культура, «мозаїчний кольоро-
пис».

Індія – одна з найдавніших цивілізацій у світі і разом з тим одна з най-
молодших сучасних держав, що, порвавши з колонізацією, здобула 

незалежність лише сімдесят років тому.  В Індії тісно переплітаються ар-
хаїчність та сучасність, давні традиції та новітні європейські впливи. Для 
людини із західним світоглядом осягнення культурних та мистецьких 
процесів цієї країни є досить непростим. Тим не менше чимало європей-
ських дослідників та митців невпинно вивчають  Індію: живопис, мініатю-
ри, побут, природу, храмові комплекси, музику та ін. А художники з різ-
них кінців світу продовжують приїздити сюди, аби відчути цнотливу красу 
природи цієї країни, а часом і глибше визначитись у власних мистецьких 
пошуках.

  Таємниці індійських джунглів заволоділи уявою одного з таланови-
тих представників сучасного творчого об’єднання в Харкові «Слобожан-
ське буриме», дизайнера і живописця Олега Лазаренка, відомого своїм 
оригінальним творчим методом, завдяки якому зображуваний об’єкт він 
сприймає крізь призму проектності. Цей живописець не просто пише 
свої твори, а конструює їх, вибудовуючи  багатошарові модульні сітки, 
переходячи від плоских елементів до об’ємних. Він відкидає класичну 
повітряну перспективу, експлуатуючи досягнення постмодерністської 
культури (фотографії, «оп-арта»). Герої його проектів  наче оживають 
на полотні і починають переміщуватись в часі, в шарах століть.  

2013 року Лазаренко вирушив до Індію. Художника зацікавили храмо-
ві печерні комплекси – Аджанта та Елора, фрески яких стали  своєрідним 
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«посібником» для подальшого розвитку його незвичайної техніки, яку 
сам митець називає «мозаїчним кольорописом». Тваринний світ Рантар-
борського заповідника, де мешкав митець, став  своєрідним  тотемом його  
живопису,  а забарвлення звірів багато в чому визначали палітру.

Результатом  подорожі до Індії Олега Лазаренка стала серія робіт 
«Джунглі – серце Індії», виставка яких відбулася в містах України та 
Індії. 

—®—

41.  Лада Наконечна, художник, аспірант кафедри ТІМ  НАОМА 
(наук. керів. О.А. Лагутенко). 
Система у спадок: до 100-річчя НАОМА
Ключові слова: Національна академія образотворчого мистецтва та 
архітектури (НАОМА), Українська академія мистецтва (УАМ), спад-
ковість.

Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури в Киє-
ві (далі – Академія) з кожною її реорганізацією і зміною назви за по-

рівняно короткий час існування (з 1917 р.) кардинально трансформувала-
ся декілька разів. Мистецькі дисципліни, навчальні програми, практики, 
сама структура і, навіть, розуміння того, чим є або має бути мистецтво, у 
деякі періоди існування Академії мали разючу відмінність. Це пов’язано з 
факторами історичного, політичного, соціального, економічного характе-
ру, а також тими рішеннями, які здійснювали учасники – художники й не 
тільки – кожен окремо в певних обставинах. 

У час відзначення 100-річчя заснування Академії слід подивитись у 
минуле неупереджено, на історію, яка спричинила теперішній стан, на 
спадок, що вже давно чекає на осмислення. Сьогодні, коли стверджуєть-
ся повернення до традиції індивідуальних майстерень, погляд спрямо-
вано на час заснування Української академії мистецтва (УАМ).

Програми УАМ формували художники – керівники майстерень. Їх 
мистецькі практики були спричинені різними традиціями – реалістич-
ної, імпресіоністичної, модерної (як у німецькому, так і російському ва-
ріантах) шкіл, а також авангардними ідеями, суголосними часу. Отже, 
чого варті сьогодні індивідуальні майстерні, якщо майже всі професори 
були виховані однією школою, а саме школою єдиного методу соціаліс-
тичного реалізму, який був запроваджений в Академії після заборони 
будь-яких інших шляхів розвитку й формальних пошуків, зокрема мо-
дерністичних і пролеткультівських.

Наразі в Академії свобода вибору форм висловлювання студентів 
обмежується лише системою класичного розподілу на дисципліни. Уся 
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увага спрямована на індивідуальний пошук студентом власної манери. 
Результатом стає твір, який розглядається як окремий, від’єнаний від 
інших сфер людської діяльності, об’єкт. У радянський час уся мистецька 
сфера була частиною єдиного ідеологічного механізму: участь художни-
ка в розбудові соціалістичної реальності була закладена в колективне 
ціле, художнику не потрібно було виходити за межі загальноприйнято-
го розуміння мистецтва. Саме таку структуру й систему сучасна Акаде-
мія отримала у спадок від радянської (1934–1992 років), а проголошене 
повернення до системи індивідуальних майстерень Української академії 
мистецтва (заснованої 1917 року) є лише декларативним.

—®—

42.  Марина Наумчук, аспірант ЛНАМ (наук. керів. О.М. Голубець).
Інтеграція технологій в сучасне мистецтво та  
комунікація з традиційною мистецькою освітою
Ключові слова:сучасне мистецтво, наука, фестиваль «ТЕТРАМАТИ-
КА», новітні виражальні засоби, художники України та Греції.

Сучасне мистецтво являє собою синтез різних напрямів: образотворчо-
го, музичного, перфомативного – які в свою чергу активно взаємоді-

ють з сучасними технологіями та  медіа. 
На цьогорічному фестивалі «ТЕТРАМАТИКА» було представлено ряд 

подій, серед яких і предмет нашого дослідження – частина мистецько-
освітнього  проекту «Освіта й творчий експеримент» – міждисциплінар-
на робота, яка охопила собою середовище академічної освіти (Львівську 
національну академію мистецтв), сучасне мистецтво та науку. Презен-
тована робота поєднує в собі традиційне мистецтво текстилю та новітні 
виражальні засоби – аудіо, інсталяцію, інтерактивність. 

Роботи художників України та Греції (Тереза Барабаш, Остап Мануляк, 
Михайло Барабаш, Марія Варела, Марінос Коутсоміхаліс, Афродіті Псар-
ра) продовжили діалог між традиційним та новітнім, продемонстрували 
творчий потенціал технологій та можливості їх взаємодії з мистецтвом.

Митці сьогодні мають можливість співпрацювати з інженерами, 
програмістами, використовувати нові медіа в своїх роботах, спільно 
створювати нові твори. Такий напрям роботи є новим для українських 
художників, його варто вносити в навчальний процес та пропагувати 
різним ґатунком. 

—®—
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43. Петро Нестеренко, завідувач проблемною науково-дослідною 
лабораторією НАОМА. 
Книжкове оформлення та каліграфія  
Віталія Мітченка – творчий звіт
Ключові слова: В. Мітченко, книга, каліграфія, виставки, нагороди. 

У жовтні 2017 року в Музеї книги і друкарства України відкрилася ви-
ставка Заслуженого діяча мистецтв України Віталія Мітченка, про-

фесора кафедри  графіки Національної академії образотворчого мисте-
цтва та архітектури. Він є дипломантом виставки-конкурсу ім. Георгія 
Якутовича (2003, диплом I ступеня), лауреатом премії ім. Івана Огієнка, 
лауреатом галереї «Мистець» ім. Олександра Данченка (2011). З 1976 по 
1986 рік працював художнім редактором, старшим художнім редактором 
у видавництві художньої літератури «Дніпро», а з 1999 по 2004 рік був 
його головним художником. З 2004 по 2008 рік – головний художник 
видавництва «Грамота». 

 З 1986 по 1999 рік працював старшим викладачем на кафедрі графі-
ки Української академії мистецтв, після перерви з 2008 року на посаді 
професора викладає мистецтво шрифту в НАОМА.

 До свого 70-річчя художник відкрив персональну виставку «Ман-
дри» в Музеї книги і друкарства України на території Національного 
Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Це творчий звіт 
художника за чотири десятиліття творчої праці. 

 З 1977 року В. Мітченко постійний учасник книжкових виставок, 
станкової графіки в Україні та за кордоном. Займається макетуванням, 
оформленням та ілюструванням книжок, станковою графікою. Він є ав-
тором низки статей з історії та теорії кириличних шрифтів. У 2008 році 
видав посібник «Естетика українського рукописного шрифту». Улюбле-
ною справою майстра є каліграфія. Він учасник численних міжнарод-
них виставок каліграфії в Україні та за кордоном, зокрема в Харкові, 
Санкт-Петербурзі, Москві (2008), Києві, Великому Новгороді (2009, 
диплом), Києві (2010, 2012), Хорватії, Сербії та Грузії. Цим видом гра-
фічного мистецтва професійно займається невелика група ентузіастів, 
а виставки рукописного шрифту завжди користуються великим успіхом 
у глядачів. Однією з особливостей мистецтва каліграфії, вважає худож-
ник, є її імпровізаційність. «Залишаючи відбиток на папері, інструмент 
фіксує впевнений жест художника, послідовність (дукт) написання окре-
мих елементів букви, слова, фрази. Глядачі ніби присутні на творчому 
процесі, співпереживають його разом з художником, мають можливість 
спостерігати за рухами пензля або пера автора».

 Багато сил художник віддає макетуванню та оформленню книжок. 
За багаторічну працю на цій ниві В. Мітченко отримав понад 20 дипло-
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мів та інших відзнак на республіканських та закордонних конкурсах 
книги, зокрема найвищу нагороду – «Гран-прі» за антологію «Украї-
на: поезія тисячоліть», «Роксоланія: вигнання з раю», том 1, «Вітчиз-
ни дим: повернення до себе», том 2 (Москва, VII Міжнародний конкурс 
країн співдружності).  

 Художник перебуває в розквіті свого таланту. Його творам прита-
манні інтелектуальна насиченість, лаконізм художньої мови, висока 
графічна культура, професійне володіння техніками графічного мис-
тецтва.        

—®—

44. Андрій Нікітін, старший викладач кафедри рисунка НАОМА,  
здобувач кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. Н.Ю. Белічко).
Майстер-клас – невід’ємна складова навчального 
процесу
Ключові слова: майстер-клас, рисунок, практичний метод, навчальний 
процес.

На сучасному етапі розвитку вищої художньої освіти загально-
академічна кафедра рисунка НАОМА справляє значний вплив на 

формування світогляду і професійної підготовки фахівців усіх спеціаль-
ностей.

Поряд з педагогічною діяльністю, яка включає в себе науково-
дослідницькі та навчально-методичні розробки одночасно з прак-
тичними заняттями зі студентами, на кафедрі була введена нова 
навчально-методична форма – майстер-клас. Завдяки цьому викладачі 
мають можливість впроваджувати теоретичні основи викладання ри-
сунка практичним прикладом малювання завдання безпосередньо за 
участі студентів, тобто розкрити систему та послідовність виконання 
рисунка: вибору матеріалу, компонування аркуша, побудови натурної 
постаті, уточнення її пластичної особливості, виявлення світлотіньової 
та тональної градації, лінійної та штрихової виразності. Впровадження 
майстер-класу в загальну академічну навчальну практику в подальшо-
му набуло популяризації. Цей практичний метод, з підкреслено осо-
бистою манерою виконання того чи іншого митця, був дуже корисним 
для успішного набуття необхідного обсягу знань, а також цікавим при 
міжнародному культурному обміні в галузі образотворчого мистецтва й 
сприяв підвищенню престижу рисувальної школи академії. Неоднора-
зово досвідчені професори кафедри запрошувались до вищих навчаль-
них закладів мистецтва КНР на «Майстер-клас» для ознайомлення з їх 
науково-методичним досвідом викладання академічного напряму. Так, 
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у 2005 році професор В. Нікітін був запрошений на майстер-клас з ри-
сунка та живопису до Цінхуанського університету мистецтва, професор 
С. Зорук – до Нанківського університету. Це була презентація європей-
ської школи образотворчого мистецтва.

Неодноразово проводив показові уроки образотворчого мистецтва – 
майстер-клас професор О. Белянський як у вітчизняних,  так і зарубіж-
них навчальних художніх закладах. Зокрема, у 2004 р. – в Чженьзянь-
ському університеті, а в 2010 р. – майстер-клас на 2 курсі спеціалізації 
«Живопис» та в рамках  щорічної виставки «Освіта в Україні» разом з 
доцентом В. Свинарьовим.

Свій великий досвід художника та викладача О. Белянський скон-
центрував і систематизував у навчальному посібнику «Короткочасний 
рисунок. Майстер-клас». 

Отже, запровадження майстер-класу як форми навчання вносить 
нові тенденції в розвиток навчального процесу. На своєму прикладі 
викладачі не тільки теоретично, а й на практиці, образно пояснюють 
принципи створення роботи та демонструють технічні навички студен-
там. Тим самим спонукаючи учнів до візуального сприйняття покроко-
вого ведення роботи.  

—®—

45.  Анна Носенко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
образотворчого мистецтва ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. 
Традиції Одеської школи і традиції модернізму. 
Одеська естетика
Ключові слова: Одеська мистецька школа, пленер, традиція, модернізм, 
нонконформізм.

Впродовж 2015 – 2017 років Одеська обласна організація Національної 
спілки художників у різних містах України презентувала масштабний 

художній проект «Одеські мистецькі традиції». Головне концептуальне 
завдання проекту – представити глядачам основні напрями творчого по-
шуку художників, які полягають у продовженні традицій Одеської живо-
писної школи та модерністських експериментах зі змістом і формою.

Однією з визначальних особливостей образотворчого мистецтва 
Одеси є збереження традиції пленерного живопису, що починає відлік 
з кінця 19 ст. Сьогодні пленер для митців має більше аспектів розумін-
ня і застосування: це не тільки метод роботи над етюдом у безпосеред-
ній взаємодії з природою, а й метод спостереження і запам’ятовування 
гармоній світло-кольорових станів, що збагачує палітру художників при 
роботі у майстерні над створенням не тільки фігуративних, а й декора-
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тивних і абстрактних композицій. Досвід пленеру зумовлює особливу 
мальовничість образотворчого мистецтва Одеси, яскравість і прозорість 
палітри, цілісність, наповненість світлом і повітрям, надає основу для 
створення переконливих художніх образів.

У 1970-ті роки всупереч домінуючій ідеології тоталітарного ре-
жиму митцями було створено «Нову одеську школу». Художники-
нонконформісти декларували вільне мистецтво як «вихід в оновлений 
світ обличчям до своєї душі, до свободи та відповідальності перед нею». 
Головною тенденцією арт-простору модерністського мистецтва Одеси 
є ствердження індивідуального відчуття світу. Програмною стає тема 
«екзистенції» – існування людини як неповторної особистості у навко-
лишньому світі. У створеному митцями умовному художньому просторі 
живописних та графічних творів концентрується ментальне і психоло-
гічне переживання авторів, яке втілюється в універсальних позачасових 
«формулах» або миттєвих емоціях. Експресія композицій і кольору про-
буджує глядача до «співпереживання».

Сьогодні дедалі більшої актуальності набуває напрям на відновлен-
ня втрачених сенсів, названий наприкінці 20 ст. «after-постмодернізм». 
У протиборстві з хаосом деконструювання митці прагнуть відродити 
зрозумілі всім людські істини, віру в гармонію – зв’язок людей, приро-
ди і Вищого начала. Тому не випадково художники черпають натхнен-
ня в культурних традиціях українського народу, спадщині сакрального 
мистецтва, природних формах, де втілені першообрази, близькі кожній 
людині. 

—®—

46.  Надія Павліченко, кандидат культурології, старший викладач 
кафедри культурології НаУКМА. 
Український колекціонер і/чи меценат:  
історія та сучасність
Ключові слова: колекціонер, меценат, художній ринок, музей, «Дружнє 
коло».

У Києві кінця 19 ст. з’явилася нова аристократія – вихідці з родин про-
мисловців, які намагалися наздогнати петербурзьку знать і почали 

прикрашати власні нові маєтки творами мистецтва, у середовищі замож-
них містян поширилось колекціонування. Зауважимо, що роль приватної 
ініціативи в розвитку мистецтвознавства, колекціонування та музейни-
цтва у досліджувані періоди була надзвичайно важливою, навіть більш 
вагомою, ніж роль держави. Саме завдяки діяльності ентузіастів було не 
тільки відкрито перші публічні збірки, а й установи державні. Позитив-
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ний вплив того, що публіка мала доступ до кращих зразків мистецтва, 
важко переоцінити.

Але, як зокрема це видно в колекціонерській діяльності старшого по-
коління родини Терещенків – Федора Артемовича чи Миколи Артемо-
вича, вони віддавали перевагу тодішнім визнаним «класикам». Те саме, 
по суті, спостерігаємо, коли говоримо про сучасні інвестиції в художній 
ринок. У твори сучасних прогресивних художників українські споживачі 
вкладати кошти часто не ризикують – купують «мертвих художників», 
чиї роботи на порядок дорожчі, але вже стали частиною історії, тому 
гарантовано збережуть цей статус. 

Вважається, що покупець мистецтва зростає у власних очах. Він 
знає, що мистецтво не може бути дешевим, і пишається тим, що може 
дозволити собі меценатство. На жаль, ситуація, коли не особистий смак, 
а мода, популярність чи репутація впливають на вибір споживача – не 
новина, тому не дивно спостерігати таке і стосовно художнього ринку. 

Позитивним прикладом сучасного меценатства вважаємо діяльність 
«Дружнього кола» НХМУ. Воно постало з ініціативи громадськості у ве-
ресні 2013 р., і з того часу об’єднує людей, для яких справа честі й вод-
ночас задоволення – бути причетними до життя головного мистецького 
музею країни. Стати учасником «Дружнього кола НХМУ» може кожен, 
хто здійснить посильний благодійний внесок на рахунок музею. Навза-
єм учасник отримає привілеї та особистий формат спілкування з музе-
єм. Участь у «Дружньому колі» НХМУ поновлюється щорічно.

—®—

47.  Татьяна Павлова,  кандидат искусствоведения, доцент ХГАДИ; 
Андрей Павлов, аспирант ХГАДИ (научн. руков. О.В. Соболев). 
Малоформатные книжные серии искусствовед-
ческой тематики в Украине (на примере издания 
«Мала серія українського модернізму»,  издатель-
ство «Родовід», Киев)
Ключевые слова: малоформатные книжные серии, «Малая серия укра-
инского модернизма», книжный дизайн.

Каждая книжная серия, посвященная той или иной искусствовед-
ческой теме, представляет определенное ее видение, организацию 

материала и его представление. Малоформатная  серия предъявляет к 
ее создателям особые требования избирательности и емкости. Сегод-
ня такие издания в Украине все еще остаются маргинальными. Но в 
целом мы наблюдаем расширение диапазона за счет появления книг, 
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локализующихся в определенном регистре искусствоведения, а также 
появление серийных изданий с четко выраженной  единой структурой, 
узнаваемой стилистикой. «Малую серию украинского модернизма» (из-
дательство «Родовід», Киев) открывает книга Т. Павловой «Василий 
Ермилов ждет весну» (дизайн – А. Павлов, И. Павлов, М. Норазян), ко-
торая была вдохновлена французской энциклопедической коллекцией 
карманных иллюстрированных книг Découvertes Gallimard, созданной в 
1986 году Пьером Маршаном (насчитывает уже 732 книги), с ее деви-
зом: «Вы никогда не видели столько изображений между первой и по-
следней страницей книги». Несмотря на сравнительно малый формат, 
книга о Ермилове, так же, как и последующая, «Carte blanche  Анатоля 
Петрицького» (дизайн  – А. Павлов), – представляют такой вид научного 
исследования, который основан на широком круге источников, помимо 
произведений художника включающий архивные документы, фотогра-
фии, письменные источники, которые помогают воссоздать историчес-
кий контекст. Отметим, что в последнее время в смежных гуманитарных 
науках изменилось отношение к изображению как объекту второстепен-
ного значения. Наработки искусствоведения в выборе и репрезентации 
изображений очень велики. Ведь изображение, помимо иллюстрирова-
ния творческой биографии художника, создает эмоциональный эффект 
восприятия, влияя на общую рецепцию издания. Именно поэтому ак-
тивное привлечение дополнительных изображений (фотографий, до-
кументов, кинокадров) открывает новые возможности для понимания 
истории искусств. 

Несмотря на то, что  в основу верстки книг из «Малой серии укра-
инского модернизма» положен классический принцип, имеющий це-
лью представить искусство украинских художников (которое уже ста-
ло классикой), – в использовании визуальных источников, присущих 
авангардному искусству, перенимаются приемы дизайна, коренящиеся 
в сфере субкультур. Они перекликаются с авангардными ходами, состав-
лявшими прерогативу футуристической книги, также бывшую особого 
рода субкультурой. Это не удивительно, поскольку движущей силой этих 
явлений является молодежная энергия бунта против окостеневших пра-
вил, узаконенных в господствующей культуре. 
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48.  Ганна Паньків, викладач кафедри музичних та образотворчих 
мистецтв Ізмаїльского державного гуманітарного університету, здо-
бувач кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. Л.О. Лисенко).
Особливості класифікації роду в образотворчому 
мистецтві
 Ключові слова: рід в образотворчому мистецтві, живопис. 

Проблема морфології мистецтва була введена в естетику Гегелем на по-
чатку 19 ст. Структурною основою естетичної концепції Гегеля стало 

історико-теоретичне дослідження взаємовідносин між п’ятьма головни-
ми мистецтвами: архітектурою, скульптурою, живописом, музикою і по-
езією. Цю систему можна назвати «лінійною», де мистецтва розташовані 
за принципом послідовного «очищення» від впливу факторів предметно- 
матеріальної дійсності. Разом з цим вчений здійснив аналіз закономірнос-
ті розпаду найбільш «легкого» поетичного мистецтва на роди: епічний, 
ліричний і драматичний.

Так вже склалося історично, що дослідження літературних родів, 
ґрунтується в першу чергу виходячи із змістового принципу. Родова ж 
структурність пластичних  мистецтв (зображальної творчості), зокрема 
живопису, обумовлюється більшою кількістю чинників. Тому є ширшою 
і складнішою для точного визначення. 

Література (або музика) як продукт мистецтва часового та образот-
ворче мистецтво як продукт просторового, представляють два різних 
типи індивідуалізації творчості, два онтологічно побудованих по різно-
му типи художніх об’єктів, два різних способи існування – становлення і 
буття. Отже, аналогії між членуванням родових дефініцій в різних мис-
тецтвах мають лише поверховий, загальний характер.

А.Г. Габричевський (збірка робіт «Морфологія мистецтва») намічує 
такі «первинні якісні енергії», або категорії: для мистецтв просторо-
вих — простір, маса, поверхня, світло, колір, пластика, лінія, мазок; для 
мистецтв часових — час, звук, слово, жест тощо. Перелік цих стихійних 
категорій, як для часових, так і для просторових мистецтв, не є класифі-
кацією, стректурованою за єдиною ознакою, тому не є остаточною. Га-
бричевський, прихильник морфології мистецтва як онтологічного під-
ґрунтя для художнього продукту, допускає виникнення нових мистецтв, 
у яких вже означені, а можливо й нові, інакші, «елементи» проявлять 
себе в нових сполуках та взаємодіях.

—®—



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

закладах. Інструментарій мистецтвознавця

87  

49.  Лілія Пасічник, кандидат мистецтвознавства, вчений секретар 
ІМФЕ  ім. М.Т. Рильського НАН України.
Олена Кульчицька та її роль в ювелірному  
мистецтві України
Ключові слова: Олена Кульчицька, модерн, ювелірне мистецтво, техні-
ка гарячої емалі, прикраси. 

Одним з найбільш яскраво виражених проявів українського модерну 
в ювелірному мистецтві України початку 20 ст. є творча діяльність 

видатної постаті в українській культурі Олени Кульчицької (1877–1967), 
яка здійснила визначальний вплив не лише на мистецтво своєї доби, а 
й на естетичний розвиток художників наступних поколінь. Широчінь 
та масштабність образного мислення, новаторство в пошуках нової сти-
лістики, активна творча діяльність цієї  художниці є яскравим явищем в 
українському малярстві, графіці, декоративно-прикладному мистецтві. 
Кожен вид творчості вона збагатила новими формами, неповторністю 
та самобутністю індивідуального стилю.

О. Кульчицька була одним із перших професійних художників 
України, яка свідомо звернулася до ужиткового мистецтва, прагнучи 
відродити його, звільнити від еклектики та міщанства шляхом звер-
нення до народної творчості. Саме в ювелірних прикрасах, аксесуарах 
одягу (пояси, ґудзики, пряжки) та предметах побуту (оправа люстерка), 
практично відродивши давню техніку гарячої емалі, зокрема набірної, 
О. Кульчицька створила безліч творів у цій техніці – декоративні пла-
кетки, скриньки, ювелірні прикраси. Створюючи емалеві прикраси, ху-
дожниця вдало поєднувала елементи традиційних прикрас народного 
строю з естетичними претензійними вимогами модерну.

Органічно поєднавши у своїй творчості європейський культурний 
досвід і творчий інтелект українського митця, О. Кульчицька зробила 
колосальний внесок у розбудову культури України, обравши домінан-
тою життя служіння високому мистецтву свого народу. Діяльність цієї 
художниці стала своєрідним поштовхом до відродження декоративно-
прикладної творчості в Галичині на початку 20 ст.
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50.  Володимир Петрашик, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри ТІМ НАОМА.
Онуфрій Бізюков – видатний послідовник школи 
Михайла Бойчука
Ключові слова: бойчукіст, монументальне мистецтво, конструктив-
ний метод, форма, фреска, темпера, посткубізм.

Перша третина 20 століття була для українського мистецтва періодом 
виходу на новий шлях розвитку національної мистецької культури у 

річищі відновленої західноєвропейсь¬кої синхронності. Беззаперечними 
доказом цього є явище «школи Михайла Бойчука». 

Проте про окремих учнів-послідовників М. Бойчука на жаль мало-
відомо, зокрема до них належить Онуфрій Бізюков, що пережив переслі-
дування, виправні роботи, але доля його врятувала. Він прожив до 80-х 
років минулого століття, зберігши та розвинувши засади бойчукізму.  

Згадки про художника зустрічаються починаючи з його участі в худож-
ній виставці в Миргороді 1917–1918 рр. У журналі «Мистецько-технічний 
виш», що видавав Київський художній інститут за 1928 рік у № 1 на с. 67 
вказано: «Студенти Малярського фак-ту т. т. Гвоздик, Бізюків та три ху-
дожники… працювали під керівництвом проф. Бойчука М. Л. над оздо-
бленням будинку Селянського Санаторію ім. ВУЦВК, що будується в м. 
Одесі на Хаджибейському Лимані. Роботу виконано фресковою техні-
кою. Це перший, оскільки нам відомо, починок у Радянському Союзі 
виконання робіт фресковою технікою». Починаючи з 1929 року О. Бізю-
ков постійний учасник республіканських виставок. Таким чином, його 
прізвище та перелік творів можна віднайти у каталогах відповідних ви-
ставок. 

 У зв’язку із арештом 1935 року та висилкою на виправні трудові ро-
боти, а також мобілізацією до лав армії та роками фронту про художни-
ка та його творчість практично не згадувалось. 

У 1920-х – на поч. 1930-х рр. О. Бізюков багато уваги приділяв настін-
ним розписам, зокрема, в інтер’єрі творчої майстерні Київського худож-
нього інституту. Особливо виразними є станкові твори митця кін. 1920-х 
– поч. 1930-х рр.: «Тирса», «Навантажують», «Пилярі», «На пароплаві, 
біля котла», «На плоту», де яскраво виражена ідея ствердження синте-
зованого розуміння форми, лінії та змісту. Для творів Бізюкова цього 
часу характерна пластичність, композиційність та архітектонічність. 
Під архітектонікою він розумів побудову речей ладом ритму, рівноваги, 
цілісності і контрасту. Він вважав, що саме в архітектоніці і закладена 
мистецька цінність твору на відміну від натуралістичного мистецтва.

Кубістичні експерименти вирізняють авторський почерк Бізюкова 
початку 1930-х рр. Його творчий код неможливо сплутати з іншими 
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художниками-бойчукістами. Як справедливо відзначив мистецтвозна-
вець П. Білецький: «О. Бізюков вже на початку свого творчого шляху 
мав власне обличчя. Його картини легко було впізнати на тлі експози-
цій кінця 1920-х – 1930-х років». 

Пройшло багато років. І лише у 60-ті рр. О. Бізюков намагався від-
родити ідейну та малярську манеру бойчукізму в низці своїх малярських 
композицій. Це переважно натюрморти, оголені постаті та окремі пей-
зажі. Такі композиції як «Оголена на тлі моря» (поч. 1960-х), «Заплі-
тає волосся» (1963), «Лежача ню» (1967), «Біля човна» (кін. 1960-х) – 
свідчать про реінкарнацію художником ідей та прийомів «бойчукізму» 
1920-х рр., у яких автор стверджує нетлінні засади усталеної та зрит-
мізованої композиції, поєднання локальності насичених колірних пло-
щин та стилізованої умовності.

Таким чином, можна зробити висновок, що Онуфрій Бізюков серед 
учнів М. Бойчука виявляв потенції художника-авангардиста. 
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51.  Роман Петрук, магістр монументального живопису,  
асистент-стажист кафедри живопису і композиції НАОМА  
(наук. керів. О.П. Цугорка).
Школа Миколи Стороженка в контексті НАОМА. 
Майстерня живопису і храмової культури в НАОМА
Ключові слова: Микола Стороженко, Майстерня живопису і храмової 
культури, НАОМА, іконостас, українське необароко, сакральне мисте-
цтво, живопис.

Створення Майстерні живопису і храмової культури (МЖХК) в Наці-
ональній академії образотворчого мистецтва і архітектури Миколою 

Стороженком у 1994 році є унікальним явищем у системі художньої освіти, 
адже багато храмів потребують відновлення, відбудови, реставрації.  При 
цьому важливим є стиль, що має національні ознаки, де враховується  до-
свід та надбання попередніх поколінь.

Формування художників, здатних бути співтворцями сакральної 
культури, відбувається в МЖХК Миколи Стороженка. Ним створена 
програма курсів навчання у Майстерні: академічне вивчення натури, 
штудіювання складок, аналітичне копіювання творів сакрального мис-
тецтва (кращі зразки Візантії та бароко), розроблено проект авторсько-
го живописного вирішення іконостаса, що виховує мислення і є шля-
хом до написання дипломного твору – ікони на 4 курсі в навчальний 
іконостас Академії , а пізніше і для роботи над дипломним проектом 
на 6 курсі.
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 В цьому надзвичайно гостро проявився талант Учителя, керівника, 
який уміє згуртувати своїх студентів і спонукати їх до мислення, вихова-
ти усвідомлення і розуміння того, що ти робиш, що таке мистецтво, і як 
підійти до вирішення проблем творчості. 

Для Миколи Стороженка головне завдання в розробці програми 
МЖХК було згуртувати студентів в єдину творчу команду однодумців 
для втілення поставлених завдань у мистецтві.

—®—

52.  Іван Пилипенко, живописець, доцент кафедри живопису і компо-
зиції НАОМА. 
Викладання фахових дисциплін у майстерні мону-
ментального живопису і храмової культури НАОМА
Ключові слова: майстерня монументального живопису, програма ви-
кладання,  фахові дисципліни, традиція.

Навчання в майстерні монументального живопису і храмової куль-
тури (існує в Академії з 1994 р.) має свої особливості, зумовлені 

специфікою монументального мистецтва. Програма підготовки має де-
кілька складових: академічно-наукову (рисунок, живопис, композиція), 
копіювально-релігійну (аналітичне копіювання творів релігійного маляр-
ства), теоретичну (заняття з техніки і технології матеріалів, історії мисте-
цтва з поглибленим вивченням мистецтва Візантії, Київської Русі, україн-
ського бароко) та практичну роботу студентів. 

Фахова спеціалізація студентів відбувається на третьому курсі і завершу-
ється виконанням дипломної роботи. Фахові дисципліни, що викладаються в 
навчально-творчій майстерні живопису і храмової культури, дозволяють сту-
дентам  набути певних умінь і навичок для практичного втілення проблеми 
синтезу різних видів храмового мистецтва, створення гармонійного цілісного  
ансамблю. Виконання освітньої програми передбачає вирішення визначених 
практичних завдань: а) створення архітектурного проекту (чинна ієрархія); б) 
рішення купольної системи, напівсфер (конх); в) здійснення стінопису (тема-
тична ієрархія); г) вирішення орнаментальної системи храму; д) створення 
проектної моделі іконостасу; е) іконописання (створення ікон). 

Набутий рівень мистецької професійної освіти, досвід спільної пра-
ці у поєднанні з отриманими ґрунтовним знанням релігійних канонів, 
християнської іконографії, біблійних та євангельських сюжетів дозво-
ляють учням майстерні виконувати у матеріалі реальні мистецькі ко-
лективні проекти на стінах споруд. 
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53.  Валерія Пітеніна, мистецтвознавець, аспірант кафедри ТІМ НА-
ОМА (наук. керів. О.А. Лагутенко). 
Історія створення букваря «Ярина» 1918 року:  
дослідження архівних документів
Ключові слова: буквар, буквар «Ярина»,  А. Воронець, Ю. Магалевський, 
Г. Нарбут, книговидавництво, М. Козик, А. Середа, Г. Павлович,  
К. Трохименко.

Початок 20 століття, а саме 1917–1920 роки, були «зоряним» часом для 
дитячої літератури України. Незважаючи на політичні та економічні 

складнощі, видання нової навчальної дитячої літератури набуло винятко-
вої актуальності.

На жаль, підручників того часу збереглось не багато. Ще менше є дій-
сно визначними з художньої точки зору. Але сам процес створення, за-
твердження і видання літератури є важливим для розуміння епохи.

Державний архів органів влади та управління (ЦДАВО) має в своїх 
фондах низку документів про створення букваря «Ярина». Ці докумен-
ти досі не опубліковано.  Видання букваря було ініційовано А. Воронцем 
у 1918 році.  За конкурсною програмою, організованою новою владою, 
він отримав можливість друкувати перше видання 1918 року у Відні. До 
оформлення «Букваря» було залучено М. Козика, А. Середу, Г. Павло-
вича і К. Трохименко.  Обкладинку створив Г. Нарбут, що на той час 
вже був професором Академії. Затверджувала ескізи комісія у складі 
М. Жука, Г. Нарбута, Ф. Красицького, М. Бойчука, М. Бурачека. Архівні 
документи  дають можливість ознайомитись з протоколами засідань ко-
місії, обговоренням ілюстрацій та деякими економічними чинниками, 
важливими для книговидання  тієї епохи.

Обкладинка, або як написано «обгортка», книги, виконана Г. Нарбу-
том, дає певне уявлення про стилістику видання. Великими геометрич-
ними  формами  художник створює  на обкладинці жорстку композицію 
з акцентом на назві. Але, на відміну від грошових знаків та марок, вико-
наних того ж 1918 року, рослинний орнамент, що заповнює кути,  менш 
геометризований і стилізований. Його наближено до барокових форм. 
Вважаємо, таке компромісне вирішення  було найбільш придатним для 
дитячого підручника, що мав бути легко сприйнятим дитячою аудиторі-
єю, але й одразу ж ідентифікуватися як українське видання.

Буквар «Ярина» 1918 року існує сьогодні лише у приватних колекці-
ях. Педагогічний  музей України та ЦНБ ім. Вернадського є зберігачами 
другого, пізнішого, видання цього букваря з ілюстраціями Ю. Магалев-
ського 1922 року.
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54.  Алла Поліщук, аспірант кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. О.Ю. Денисюк).
Національні культурні традиції у живописі                        
В.І. Баринової-Кулеби
Ключові слова: національні традиції в малярстві, українська культура 
в живописі, традиційний український живопис, творчість  
В.І. Баринової-Кулеби.

Віра Іванівна Баринова-Кулеба – відома як шанований та визнаний 
майстер українського традиційного живопису, професор, викладач 

кафедри живопису НАОМА, академік АМУ. Майстриня знана своєю осо-
бливою любов’ю до національних культурних традицій, що повною мірою 
відображається у її полотнах. Твори художниці стали своєрідними збері-
гачами, в яких втілені картини з життя не певної родини, а відтворений 
спосіб життя цілих поколінь.

Українські культурні традиції, особливо середини-другої половини 
20 ст. знайшли втілення чи не на всіх сюжетних картинах художниці, 
проте особливо яскраво простежуються у циклах робіт. Найбільш зна-
ний з поміж них – «Сорочинський  ярмарок», присвячений не лише са-
мому ярмарку як явищу. На полотнах Віра Іванівна зображує й витвори 
традиційних ремесел (як опішнянська кераміка, полтавський живопис, 
речі, плетені з лози та ін.) а також створює влучні портрети продавчинь. 
Варто зазначити, що це одна з улюблених тем, до якої художниця звер-
тається протягом понад 20 років, створюючи нові варіанти.

Глибша за змістом й емоційністю серія «Давність і тепер» (1990-ті 
рр.) базується на пластиці і колориті українського іконопису. Створюю-
чи сюжетні сцени за допомогою пластики іконопису, художниця дося-
гає потужного ефекту сакралізації цих сцен з українського фольклору та 
побуту (хлопець з дівчиною біля криниці, мати з дитям на руках, родина 
за вечерею…). Ця серія певною мірою увібрала в себе ключові ідеї, на-
строї, які панували у нашому суспільстві наприкінці 1980-х – початку 
1990-х років (йдеться, насамперед, про представників старшого поко-
ління, яким на той час вже було більше 30 років).

У кожну зі своїх картин художниця додає елементи, які пов’язують її 
сьогоднішню з пам’яттю поколінь. На полотнах Віри Іванівни втілений 
цілий пласт нашої культури – зникаюче українське село, з його архаїч-
ністю та усталеністю побуту, його фольклор та особливе ставлення до 
природи.

—®—



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

закладах. Інструментарій мистецтвознавця

93  

55.  Катерина Попович,  аспірант кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. 
Ю.В. Майстренко-Вакуленко).
Особливості літографії київських художників 
1930-х рр.
Ключові слова: графіка, естамп, літографія. 

Українське мистецтво 1930-х рр. припадає на переломний період пе-
реходу від полістилізму та плюралізму творчих виявів до гегемонії 

соціалістичної ідеології, що призвело до поступового винищення націо-
нальної культури. Відбулось поступове стиснення лещат владної системи 
й нав’язування мистецтву доктрини соцреалізму. Перед художниками-
графіками були поставлені конкретні тематичні соціально-політичні за-
вдання, метою яких було однобічне відображення суспільних процесів та 
життя нової держави. В книжковій графіці звужувався перелік книг для 
ілюстрування та ставились чіткі вимоги до стилістики художнього оформ-
лення видань.

Художник-графік З. Толкачов у літографії «Не віддам» (1930) з тон-
кими нотами експресіонізму та психологізму висвітлює суспільне явище 
означеного часу – боротьбу з куркулями. На основі натурних зарисовок 
митець виконав ілюстрації до збірки П. Усенка «Поезії» (1933), роману 
М. Островського «Як гартувалась сталь» (1934), вибраних творів Л. Пер-
вомайського (1936) та інших. Г. Пустовійт створює в цей період цикли 
автолітографій – «Краєвиди Кавказу» (1935), «Дніпро індустріаль-
ний» (1937), «Радянська Молдавія» (1937–1938), в яких акцентує увагу 
на природі та людині-трудівнику, також ілюструє роман І. Гончарова 
«Обломов» (1935). До 125-річчя від дня народження Великого Кобзаря 
художники виконали ряд естампів в реалістичній манері: зокрема літо-
графія В. Касіяна «Т. Г. Шевченко серед селян» (1939), яка вирізняється 
майстерною передачею світлотіні, та автолітографії з пейзажними мо-
тивами І. Плещинського – краєвиди Канева та Моринців, пов’язаних з 
іменем великого українського поета. М. Дерегус виконав ілюстрації до 
«Енеїди» І. Котляревського (1936), в яких дотепнно з гротеском та теа-
тральністю розкрив побут дореволюційного українського села.

Мистецтво літографії, як і все образотворче мистецтво України 1930-х 
рр., втрачає зв’язок з європейським і світовим мистецтвом та підпоряд-
ковується центру більшовицької держави. Художники змушені були до-
тримуватись вимог влади до нового радянського характеру мистецтва, 
йти на компроміс із власним мистецьким баченням або, шукаючи різні 
шляхи творчого самовираження, уникати нав’язаної владою тематики.
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56.  Ольга Разінкіна, викладач ХГФ ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. 
Навчальний малюнок як засіб удосконалення  
художньо-педагогічної підготовки студентів
Ключові слова:  навчальний малюнок, навички, процес мислення, впра-
ви, аналіз діяльності.

Формування знань, умінь та навичок студентів – складний та довгий 
процес. Відомо, що вправи – це цілеспрямовані та неодноразово по-

вторювані дії, завдяки яким виконання удосконалюється та закріплю-
ється. Результатом цих вправ стає навичка. Процес виконання малюнка 
учнями потребує передчасного продумування та усвідомлення. Таким чи-
ном, зазначені дії створення малюнка в контексті засвоєння художнього 
академічного знання можна розподілити на розумові та практичні. Вини-
кає потреба в усвідомленні та аналізі дій студента під час роботи. Мож-
ливо,  виділення базових етапів при створенні малюнка. Перший – усві-
домлення задуму і компонування його у форматі. Студент учиться бачити 
типове і особливе у формі предмета.  Другий етап – детальне дослідження 
форми предмета, знаходження пропорційних співвідношень, аналіз кон-
структивних особливостей, вибір засобів зображення. Третій етап – моде-
лювання – супроводжується аналізом об’єму і пластики форми, виявлен-
ням матеріальності і фактури, проробкою тональних відносин, вибором 
техніки виконання і засобів виразності роботи в цілому. Четвертий етап 
– узагальнення. Завершується процес пошуків та експериментування, від-
бувається технічна доопрацювання малюнка, доведення його до рівня від-
повідності первинному задуму. 

—®—

57.  Олеся Рибченко, студентка 2 року магістратури факультету  
образотворчого мистецтва НАОМА (наук. керів. О.Л. Шевнюк).
Анатолій Петрицький як реформатор української 
сценографії
Ключові слова: український театр, українська сценографія, творчість 
Анатолія Петрицького.

З утворенням 1918 року Державного драматичного театру і «Молодого 
театру» (з 1922 – сучасного українського театру «Березіль») розпочав-

ся новий період в історії національної культури. У творче життя Києва тоді 
увірвалася епохальна постать реформатора вітчизняного театру режисе-
ра Леся Курбаса. Державний драматичний театр продовжував традиції 
реалістично-психоло¬гічної школи, натомість Молодий театр відстоював 
позиції авангардизму. Його сцена стала своєрідним експериментальним 



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

закладах. Інструментарій мистецтвознавця

95  

майданчиком. Сценічні макети театрального об’єднання «Березіль» отри-
мали золоту медаль на Всесвітній театральній виставці у Парижі 1925 р. 

У своєму дослідженні ми обґрунтовуємо тісний зв’язок режисер-
ських досягнень Леся Курбаса зі співпрацею з провідними художни-
ками Анатолієм Петрицьким, Вадимом Меллером, Федіром Ніродом, 
Олександрою Екстер, Михайло Глейзером, Олександром Хворостенко-
Хвостовим. 

Невтомний експериментатор Анатолій Петрицький створив вра-
жаючі за образністю і відчуттям епохи театральні строї та декорації у 
конструктивістській манері для театрів Києва. Петрицький випереджав 
свій час, генерував нові мистецькі концепції, прокладав нові шляхи ху-
дожнього розвитку. Засвоївши кращі здобутки світового мистецтва, він 
створював чудові образи, в ритмах яких звучить перегук з українським 
фольклором, зі стихією народної творчості, звичаями й обрядами, які 
він так ретельно вивчав і переосмислював. У костюмах своїх героїв Пе-
трицький втілював перетворену українську ідентичність, що була лако-
нічно передана мінімалістичними засобами. Він давав волю фантазії, 
коли прості селяни поставали на сцені в авангардних образах, несучи 
могутній заряд українського колориту. 

Анатолій Петрицький став першим справжнім художником в історії 
української театральної культури, який по-новому осмислив на україн-
ській сцені твори європейських драматургів, а разом із ними й візуаль-
ні складові вітчизняного театру, який він підняв до світового рівня. Він 
став одним з тих митців, з яких почалося переосмислення українства як 
справжньої нації з могутнім корінням.
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58. Сергій Сабакарь, старший викладач кафедри рисунка НАОМА. 
Швидкий рисунок як форма мислення
Ключові слова: рисунок, вища освіта, анімація, Вільям Кентрідж.

Рисунок у системі вищої освіти в Україні зазвичай викладається як до-
поміжний тип художньо-педагогічної діяльності, як підготовчий засіб 

у процесі створення робіт. Проте сьогодні чимало художників використо-
вують рисунок як самодостатню форму – обирають його як одну з невер-
бальних мов для вираження своїх задумів або документації свого досвіду.

Для підтвердження самостійності рисунка звернемо увагу на особли-
вості цього мистецького засобу в певних мистецьких практиках. Як при-
клад наведемо використання швидкого рисунка в рисованій анімації пів-
денноафриканського художника Вільяма Кентріджа. У своїх анімаційних 
роботах він найчастіше використовує рисунок вуглем. Одна з особливостей 
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цього матеріалу полягає у тому, що рисунок, зроблений ним, – не стійкий, 
піддатливий, швидко змінюється, слідуючи авторському задуму. За слова-
ми В. Кентріджа: «Один рух руки і зображення розмивається або взагалі 
зникає, і все переосмислюється заново – рисунок це гра в мислення».

Саме швидке рисування вуглем стає смислоутворюючим для серії ані-
мацій В. Кентріджа, спричиненої дослідженням ним жорсткої повсякден-
ності апартеїду в Південній Африці. Техніка швидкого рисунка вуглем дає 
автору можливість м’яко рухати фігури, залишаючи сліди перетворень, 
досягати ефекту переходу одного образу в інший, а оксамит цього чор-
ного матеріалу створює відчуття глибини зображення. Отже, фігури на 
екрані – люди, тварини, об’єкти – переходять одна в іншу, ніби випадково 
з’являються, виринають з чорного і знову зникають у ньому. Так зміст ані-
мації Кентріджа формується не розповіддю про дії героїв, а завдяки транс-
формації фігур у матеріалі як запису авторських міркувань.

З якої миті швидкий рисунок стає повноцінним і самостійним, а не 
допоміжним? Коли він перестає бути підготовчим матеріалом? Можли-
во, це відбувається в процесі його перетворення як одного з найважливі-
ших засобів реалізації думки художника через фіксацію спостереження й 
враження в тип мислення, тобто саме тоді, коли безпосередність рисунка 
закладена в самому мисленні – мисленні лінією чи плямою, в ескізності 
думки, яка реалізується в самому рисунку, а не лише завдяки йому. 

Так художник відкриває рисунок не тільки як засіб і доповнення 
думки, а як окрему сферу, самостійне висловлювання, яке перестає бути 
річчю, наділеною певними якостями, а чистим існуванням, фактом того, 
що деяка сутність – мова (рисунок) – мала місце.

—®—

59.  Євгенія Селезньова, молодший науковий співробітник  ОММЛК 
ім. О.В. Блещунова, студентка 4 курсу ХГФ ЗФН ПНПУ (наук. керів. 
О.О. Котова).  
Методика типологізації творчості українських 
митців пост-майданного періоду
Ключові слова: типологізація, період пост-Майдану, українське мисте-
цтво. 

Як відомо, соціальні потрясіння, а тим більше війни, завжди знаходять 
відгук у мистецькому житті соціуму. Події 2014 року спровокували 

значний поштовх уперед в українському мистецтві, змусили митців пере-
осмислити свою діяльність, створили новий контекст. 

За таких умов постає питання, як доцільніше визначати та класифі-
кувати сьогоденний митецький прошарок, аби в подальшому адекватно 
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відображати цю добу в дослідженнях з історії українського мистецтва.
Оскільки митець є рефлектором своєї епохи, його, подібно до оптич-

ної лінзи, можна класифікувати за типом реакції та відображення акту-
альних подій. Митців України пост-Майдану можна умовно розділити 
на три групи:

- ті, чия творчість не зазнала значних змін, не мало місця звернення 
до соціально-військової тематики (наприклад, А. Криволап, І. Марчук);

- ті, що звертаються до теми війни з позицій буквального відображен-
ня: зображення воєнних сцен, портрети бійців, інтерв’ю з постраждалими. 
Такі роботи виконують важливу функцію документації доби (О. Белюсен-
ко, Є. Білорусець, Т. Полатайко, Б. Куркуль);

- ті, що відображають реальність війни непрямою мовою символів, 
метафорично, звертаються до архетипічних образів, тілесності. Такі ро-
боти створюють найсильніший емоційний вплив, оскільки через реф-
лексії автора вивільняють власні переживання глядача (В. Ралко, В. Ца-
голов, І. Ісупов, Ж. Кадирова, М. Куліковська).

Втім, варто зазначити, що багатьох митців не можна віднести лише 
до однієї групи – творчий процес є живим та мінливим, є автори, що 
використовують більш ніж один підхід до відображення актуальних по-
дій. Але за умови додаткової розробки та вдосконалення запропонована 
типологія може стати базою для подальшого вивчення векторів україн-
ського мистецтва після 2014 року. 

—®—

60.  Марія Скоблікова, мистецтвознавець, старший науковий співро-
бітник НХМУ. 
Пам’ятаємо імена. Євген Ситнянський.  
Репресовані митці
Ключові слова: Евген Ситнянський, художник,  репресовані митці, 1937 рік, 
художня індустріальна школа, Київський художній інститут, ДОСААФ.

Його ім’я залишилося лише на дошці, присвяченій репресованим мит-
цям, що стоїть при вході до НАОМА. І як символічно згадати Євгена 

Івановича Ситнянського саме цього року, оскільки його було розстріляно 
рівно 80 років тому, майже у ті дні (22 листопада 1937 року), коли зараз 
проходять Платонівські читання. І саме в цьому році виконується 110 років 
з дня його народження. 

Життя митця було цікаве й насичене, але занадто коротке. Талановитий 
красень з яскравою посмішкою дивиться на тебе лише з фото, які так дбай-
ливо зберегла його племінниця, разом із тими крихтами його творчого до-
робку, серед якого залишилися переважно начерки та учнівські малюнки. 
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Його друг М. Молоштанов казав, що він був великим майстром малюнка. 
Також зберігся автопортрет, виконаний олівцем в образі Г. Сковороди.

Євген Ситнянський народився у с. Головашівка Сумської обл., але 
родина майже одразу переїхали до Києва, де його батько був бухгалте-
ром на «млині Бродського». Маючи можливості, родина часто змінюва-
ла квартири, остаточно оселившись на Андріївському узвозі 34, кв. 28 ( 
колишній будинок А. Слінко).

У 1925 році він закінчив Художню індустріальну профшколу (ко-
лишнє Київське художнє училище) по закінченню якої одразу вступив 
до Київського художнього інституту на живописний факультет. 

Під час навчання цікавився ідеями М. Бойчука (з його начерків ви-
дно вплив майстра). Досконало знав історію мистецтва. Володів циган-
ською мовою, вивчав їх культуру та мав велику бібліотеку видань та 
рукописних текстів. В їх будинку завжди було багато гостей. Його най-
кращими друзями були  Віктор Радченко, Ніна Василенко, брати Вадим 
та Данило Щербаківські, які дуже шанували та цінували його як фахів-
ця. Е. Ситнянський захоплювався мисливством, був експертом з гончих 
та службових собак при ДТСААФ. Був членом Спілки художників. Брав 
активну участь у виставковій діяльності. Коли його заарештували, бага-
то творів майстра знаходились на одній з виставок. 

Як сумно знати, стільки невинних людей страчено, і як хотілося б не 
забувати їх імена.  

  
—®—

61.  Людмила Соколюк, доктор мистецтвознавства, професор ХДАДМ. 
Георгій Нарбут і Михайло Жук
Ключові слова: Українська Академія мистецтва, українська графіка, 
книжкове оформлення, силуетна техніка, нарбутівська традиція.

У грудні 2017 року першому вищому мистецькому закладу України, що 
нині має назву НАОМА, виповнюється 100 років. І це вже історія, що 

не набагато віддаляє його від низки європейських мистецьких академій в 
країнах, що стали незалежними після падіння Австро-Угорської імперії. 
Але тоді, в кінці 1917 року, сама ідея створення Української академії мисте-
цтва здавалась нездійсненною, хоч це і було лише одним серед низки ін-
ших заходів відродження національної культури,  запроваджуваних Цен-
тральною Радою. Восьмеро відчайдушних, наділених видатним художнім 
талантом українських мистців започаткували цю справу. Серед них були 
блискучі майстри графіки – Георгій Нарбут та Михайло Жук.

 Рання смерть Нарбута  (1886–1920) стала величезною втратою для 
молодої Української Академії мистецтва. Жукові (1883–1964) доля пода-
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рувала досить довгий життєвий шлях, протягом якого він зумів до кінця 
залишитись українським мистцем, навіть, на диво, за часів сталінського 
терору. Щоправда, у 1937–1939 рр. довелось переховуватися в Росії. Осо-
бистість Г. Нарбута, його творча вдача продовжували викликати в душі  
М. Жука  захопленість, прагнення до удосконалення деяких починань 
співучасника у творенні нового українського мистецтва, зокрема силу-
етної графіки. Причому, М. Жук не став просто наслідувачем, відзна-
чившись своїм новим, неповторним підходом. Освоївши офорт у поєд-
нанні із сухою голкою, він застосував цю техніку при створенні галереї 
українських митців, зокрема і в портреті Г. Нарбута.  Як літератор, май-
стер слова, М. Жук залишив і прекрасні спогади, зокрема у листуванні з 
Ю. Меженком, що свідчать про  щире захоплення  мистецьким талантом 
Г. Нарбута.  Вочевидь, і посилення інтересу М. Жука до мистецтва книги 
саме в період, коли він опинився в колі фундаторів Української Академії 
мистецтва і співпрацював з Г.Нарбутом, підштовхує до думки про вплив  
великого майстра книжкової і журнальної графіки. При тім, не можна 
не брати до уваги і особливої зацікавленості М. Жука у власному оформ-
ленні своїх літературних творів.    

—®—

62.  Олена Cпасскова, аспірант кафедри образотворчого мистецтва 
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського (наук. керів. А.А. Тарасенко).
Значення форзацу в оформлені В.Г. Єфименком 
повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»
Ключові слова: В.Г. Єфименко, форзац, ліногравюра, ілюстрація, символ.

У 1960-х роках одеський графік В.Г. Єфименко (1933–1994). працював над 
ілюстраціями та оформленням книги М. Коцюбинського «Тіні забутих 

предків» (1911), що стало його дипломною роботою (1966) в Українській ака-
демії друкарства у Львові. Ілюстрації створені у популярній на той час техніці 
ліногравюри, що вимагала від графіка максимальної точності композиційно-
го, тонального рішення. Подібно до ксилографії ліногравюра органічна для 
книжкового тексту, оскільки її умовна мова володіє декоративністю.

У наповненій символічним змістом композиції форзаца відображена 
центральна ідея повісті: сила кохання, що перемагає смерть; гармонія 
людини і природи. Єфименко зображує закохану пару: Івана, що грає на 
сопілці і Марічку, яка його слухає. Головних героїв дублює пара оленів, 
які ніби цілують один одного, а поміж ними проростає квітка, як символ 
народження кохання. На задньому плані зображено світове дерево, що є 
уособленням життя і смерті, символом роду і, одночасно, посередником 
між світом живих та мертвих.



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

100  

Для виразу гармонії зображеної сцени Єфименко використовує си-
метричну композицію. Доповнює ліногравюру український народний 
орнамент, що складається з ромбів, які є символом об’єднання чолові-
чого та жіночого начал, символом плодючості; трикутників, символу єд-
ності трьох світів: земного, підземного та небесного та інших елементів. 
Художник відчув справжній колорит та унікальність Західної України. 
Концептуальне осмислення твору Коцюбинського вивело Єфименка на 
розуміння глибинних архетипів повісті, поетичності образів і сцен. Він 
не зупинився лише на вирішені стильових проблем зображення, а робив 
акцент на ідейно-змістовій стороні ілюстрації. Упродовж свого життя 
одеський графік неодноразово звертався до ілюстрацій класичних тво-
рів української літератури.

—®—

63.  Микола Степанов, студент 2 курсу магістратури факультету об-
разотворчого мистецтва НАОМА (наук. керів. О.Л. Шевнюк).
Тенденції розвитку української книжкової графіки 
1950–70-х років
Ключові слова: українська книжкова графіка, книжкова ілюстрація, 
мистецтво України 1950-1970-х років.

Повоєнний час 20 ст. позначений бурхливим розвитком української 
графіки. Творчість молодих українських митців, чий шлях розпочав-

ся наприкінці 1950-х років, вражає своєю цілісністю. Дослідники, зокрема, 
В.І. Касіян, Ю.Я. Турченко, О.В. Ламонова, Н.Ю. Белічко та інші, виявили 
ряд надзвичайно близьких рис у їх творчості, що водночас не заважали 
прояву їх мистецької індивідуальності. Метою нашого дослідження є ви-
окремлення провідних тенденцій розвитку української книжкової графі-
ки 1950–1970-х років.

Упродовж 1930-х – поч. 1950-х років українська графіка прагнула 
наближатися до станкового живопису. Основна увага фокусувалася на 
реалістичній іллюстрації оповідного характеру. Тогочасні майстри май-
же не приділяли уваги такій проблемі, як архітектоніка книги, що пе-
редбачає взаємозв’язок всіх елементів оформлення, включаючи формат 
аркуша, тонову навантаженість шрифтових шпальт, поля навколо них і 
підпорядкування їх головному задуму та законам книжкового мистет-
ства. Зазвичай, створювалися серії картин до літературних творів, що 
друкувалися у спеціальних вклейках, розміщених в книзі.

Натомість  період 1950-х–1970-х років позначений активними пошука-
ми нових форм художнього оздоблення книги, духом новаторства, пошу-
ками національної своєрідності образної мови, сприйняттям книги як під-
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порядкованого законам архітектоніки єдиного художньо-поліграфічного 
організму. В цей час розпочинають свій творчий шлях молоді художни-
ки, імена яких в історії українського мистецтва з часом об’єднають тер-
міном ”шестидесятники”, а їхні творчі здобутки визначать та репрезенту-
ватимуть принципово новий напрям в українській графіці: Г. Якутович,  
Г. Гавриленко, О. Губарєв, О. Данченко, Г. Малаков, В. Куткін, С. Адамович,  
А. Базилевич. Саме їхня творчість позначена прагненням повернути гра-
фіці її, власне графічну, природу, відмовою від світлотіньового моделю-
вання об’єму на користь підкресленної площинності аркуша. 

                    
—®—

64.  Cвітлана Стоян, доктор філософських наук, доцент Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
Символізм в українському образотворчому  
мистецтві кінця 20 – 21 століття
Ключові слова: символізм, символічне мистецтво, живопис, асоціатив-
ний символізм,гротескний символізм.

Незважаючи на потужні глобалізаційні тенденції, що постають до-
мінантою міжкультурних взаємозв’язків із другої половини 20 ст. і 

суттєво позначаються на розвитку мистецтва сучасності, українська об-
разотворча практика, усвідомлюючи свою європейську приналежність, 
зберігає потужне символічне підґрунтя, що визначається особливостями 
української культури.

Одним із фундаторів символічних спрямувань в українському живо-
писі сучасності є Микола Стороженко – засновник школи сакрального 
живопису й – за життя – керівник «Майстерні живопису та храмової 
культури» НАОМА. Саме сакральна образотворчість, що продовжує на-
ціональні барокові традиції, постає одним із потужних спрямувань у 
лоні новітнього українського символізму, поєднуючи у такий спосіб дух 
минулого із сучасним художнім світобаченням. Микола Стороженко був 
духовним вчителем цілої плеяди українських художників-символістів, 
серед яких один із його учнів – Олексій Анд, який вперше використав 
поняття «асоціативний символізм» у контексті сучасного живопису. 
Для Олексія Анда асоціативний символізм став основою світорозуміння 
й фундаментом художньої творчості, він хотів відійти від шаблонів тра-
диційного розуміння символів і переставити акценти із напередвизна-
ченості на багатозначність, багатоплановість, надаючи глядачеві повну 
свободу власних інтерпретацій побаченого. Духом асоціативного симво-
лізму проникнута творчість таких українських митців як О. Владіміров, 
С. Марус, О. Левчишина, О. Павленко та ін.
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Символічними образами наповнена й дипломна робота Романа Пе-
трука, що виконувалась під керівництвом М. Стороженка, завдяки чому 
в твір вкарбована сакрально-містична мова, притаманна роботам як 
Вчителя, так і його учнів. Вибір «Лісової пісні» для автора є не випад-
ковим, адже, як і Леся Українка, Петрук родом із Волині, утаємничений 
дух природи якої закодований як у тексті драми, так і в символічних 
елементах композиції картини.

«Мова» символів сьогодні продовжує «звучати» у гротескно-
символічних роботах О. Денисенка, Л. Берната, етно-національних 
символізаціях К. Косьяненко, М. Бабака, О. Сухоліта, М. Малишко, 
асоціативно-символічних реконструкціях В. Бахтова, абстрактно-
містичних варіаціях О. Животкова, О. Клименко, Б. Єгіазаряна та бага-
тьох інших художників, що свідчить про надзвичайну актуальність сим-
волічного світосприйняття в сучасній українській культурі.

—®—

65.  Марина Стрельцова, магістр мистецтвознавства, аспірант кафе-
дри ТІМ НАОМА (наук. керів. Л.О. Лисенко).
І та ІІ міжнародні симпозіуми скульптури  
«Український степ». Прецедент оновлення  
симпозіумного формату
Ключові слова: міжнародні симпозіуми, симпозіум скульптури, паркові 
скульптури.

І та ІІ міжнародні симпозіуми скульптури «Український степ» відбулися 
відповідно в 2006 році в с. Озерне і в 2007 році у м. Святогірськ Доне-

цької області. Ініціатором й одним з організаторів обох акцій став горлів-
ський скульптор, заслужений художник України Петро Антип. 

Специфіка обох симпозіумів стала прецедентом для подальшого 
оновлення симпозіумного формату в Україні. По-перше, назва проекту 
була прив’язана до топосу проведення симпозіуму й мала радше номі-
нальний характер: організатори не висували жодних вимог до тематики 
робіт. По-друге, не було попереднього конкурсу ескізів. По-третє, коло 
учасників, як і у більшості інших українських симпозіумів, викристалі-
зувалося в результаті особистих знайомств організаторів. Нововведен-
ням стала участь молодих скульпторів-початківців (дехто не мав навіть 
вищої художньої освіти) нарівні із досвідченими майстрами симпозіум-
ного руху. По-четверте, у симпозіумі 2006 року був зроблений виняток 
для німецького скульптора, який замість кримського вапняку працю-
вав з дубом. ІІ симпозіум не передбачав розмаїття матеріалів, проте 



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

закладах. Інструментарій мистецтвознавця

103  

скульптори мали змогу обрати для себе потрібний розмір донбаського 
пісковика, який вперше використовувався як симпозіумний матері-
ал. Врешті, симпозіум 2007 року синтезував одночасно скульптурний 
та живописний пленери, тож учасники мали унікальний шанс обміну 
творчим досвідом із колегами по іншому цеху. Щось подібне, але вже у 
форматі арт-резиденцій, виникне у 2011 році в Каневі.   

Тож можна констатувати, що І та ІІ міжнародні симпозіуми скуль-
птури «Український степ» мали цілком експериментальний характер, 
який позначився на варіативності образних, композиційних і пластич-
них вирішень творів – від цілковитої абстракції до реалістичного й на-
віть натуралістичного трактування художньої форми; від барельєфів 
до круглої скульптури й об’ємно-просторових композицій, складених з 
кількох окремих елементів; від фрагментованого людського тіла в дусі 
постмодернізму до сюжетних репрезентацій на міфологічну та релігій-
ну тематику. 

—®—

66.  Тетяна Сухова, студентка 2 курсу магістратури ХГФ ПНПУ                     
ім. К.Д. Ушинського (наук. керів. Л.Р. Богайчук).
Стилізація – знакова форма зображення
Ключові слова: стилізація, стиль, знак, форма, декоративно-
прикладне мистецтво.

Стилізація використовувалася і використовується впродовж розвитку 
образотворчого мистецтва. Стилізація завжди має на меті творче пере-

осмислення. Стилізувати – означає змінити, переробити форму реального 
світу з найбільшим художнім узагальненням. Стилізація може спрощува-
ти зображення або навпаки ускладнювати. В процесі стилізації природних 
об’єктів виявляються умовні декоративні якості та доводяться до знакової 
форми.

Відомо, що з давніх часів з’явилася знакова форма зображення на 
площині. Людина зображувала навколишній світ узагальнено, тобто ви-
діляла головне в об’єкті – форму. Переважно це геометризовані форми. 
А геометричні форми в свою чергу висловлюють прихований механізм 
природи.

На сучасному етапі розвитку зросла роль стилізації в створенні сти-
лістично цілісної композиції. Стилізація допомагає у створенні повно-
цінних художніх образів при виконанні художнього зображення. Сти-
лізація може застосовуватися і як спосіб зумисної імітації формальних 
ознак образної системи: художнього стилю епохи, авторського стилю 
художника в новому, незвичному художньому контексті. Стилізація за-
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стосовується в проектній діяльності (дизайн) і художніх творах (деко-
ративний живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мис-
тецтво). 

У декоративно-прикладному мистецтві зображають національні осо-
бливості стильової єдності історичних епох. Кожній епосі  притаманні 
свої стильові риси – знакова форма, по якій ми дізнаємося про даний 
стиль. Своєрідна традиційна символіка у творчості майстрів різних на-
родів Заходу і Сходу. Наприклад, Африка далека від копіювання натури 
й завжди сповнена знаками.

В цілому стилізація, в першу чергу творча, є одним з плідних методів 
образотворчого мистецтва, який заснований на іншому, відмінному від 
реалістичного способу реальної інтеграції при осмисленні та відобра-
женні навколишнього життя.

—®—

67. Андрей Тарасенко, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
теории и методики ДПИ и графики ЮНПУ им. К. Д. Ушинского.
Фольклорное направление в изобразительном 
искусстве Одессы
Ключевые слова: фольклор, изобразительное искусство, образ, Одесса.

Основой индивидуального мифотворчества художников фольклорного 
направления – Н.И. Степанова, Ю.А. Коваленко, А.Д. Антонюка, В.П. 

Кабаченко – является народная культура, фольклор, традиции ритуаль-
ной организации жизни. Мифологическое восприятие обыденного позво-
ляет мастерам создавать произведения с развитой повествовательностью, 
в которых быт возведён на уровень бытия. 

Изучение творчества художников фольклорного направления по-
зволило выделить мифологические мотивы и образы, имеющие архе-
типическое инвариантное ядро: древо, дом (храм), крест, космическое 
яйцо, предок (тотем-ворона, старик, воин, казак), мать, ребенок. Харак-
терная для изображаемых персонажей бинарная оппозиция «юность – 
старость» созвучна противопоставлению «жизнь – смерть» и связана с 
архетипическими мотивами «вечного возрождения». 

Создавая образ Родины – Украины, художники трансформируют его 
через впечатления о своей «малой родине» – месте, где они родились и 
выросли. Благодаря тому, что личное восприятие Коваленко, Антонюка, 
Кабаченко созвучно архетипической модели мира, проявленной в народ-
ном творчестве, образ Родины в их композициях имеет монументальный, 
символический характер при сохранении эмоциональной жизненной 
убедительности. Сакрализованная природа воспринимается как образ 
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мироздания. В монументальных картинах-панно «Родина» Ковален-
ка,  «Поклонение Земле и Воде» Антонюка этому соответствует сим-
метричная композиция с выделенным смысловым духовным центром. 
В произведениях скульптуры и живописи фольклорного направления 
главным является образ женщины, которая предстаёт в ипостаси ма-
тери – продолжательницы рода, богини. Актуальными оказываются: 
архаическое, традиционное и народное искусство, иконопись. Художе-
ственному воплощению образов фольклорного направления соответ-
ствует высокая степень обобщения формы. Авторский миф является об-
щей чертой творчества художников Одессы. 

—®—

68. Ольга Тарасенко, доктор искусствоведения, профессор кафедры 
изобразительного искусства ЮНПУ им. К. Д. Ушинского; Инна Пас, 
студентка 2 курса магистратуры ХГФ ЮНПУ им. К. Д. Ушинского 
(науч. руков. О. А. Тарасенко).
Мотив цветов и орнамента в композициях  
украинских мастеров 20 века
Ключевые слова: цветы, орнамент, искусство 20 века, живопись.

Изображение цветов и орнамента в европейской и украинской жи-
вописи и графике 20 века во многом мотивировано тем, что ху-

дожники стремились уйти от «злобы дня», прозы будней, выявить воз-
можности языка изобразительного искусства, усваивая декоративное. 
Трагические ситуации предчувствия и переживания коллизий мировых 
войн направляли внимание на вечные ценности, в частности, на кра-
соту женщин и мужчин, одетых в яркие костюмы, декорированные 
растительным и геометрическим орнаментом. В период модерна важна 
также связь станкового и монументального искусства. Ещё в середине 19 
века Р. Вагнер призывал обратиться к спасительным во времена хаоса 
глубинным народным истокам. Декоративно-прикладное искусство хра-
нило архетипические универсальные образы, мотивы, забытые смыслы. 
Ф. Кричевский, А. Мурашко, А. Шовкуненко, М. Жук сосредоточили вни-
мание не на этнографии, как В. Верещагин, а на возможностях создания 
выразительного художественного образа средствами освоения украин-
ского орнамента. Достичь экспрессии цвета помогало также изображе-
ние цветов.

В поисках жизнеутверждающих тем и обновления художественно-
го языка живописцы 1960-х годов (как и художники модерна) ехали 
в сёла, где сохранилось прикладное искусство, устраивали пленэры в 
Карпатах, писали жанровые картины из жизни гуцулов. Обновление 
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языка искусства было связано с изображением праздников. Темы сбо-
ра урожая, свадьбы, ярмарки давали сюжетную мотивировку к преоб-
ражению цветового строя полотен Т. Яблонской, Т. Голембиевской, Л. 
Чичкана, А. Антонюка, одесских живописцев Ю. Коваленко, С. Крижев-
ской и других. Во время пленэрной практики в Карпатах (конец 1960-х 
годов) один из основателей художественно-графического факультета 
(ХГФ) Одесского педагогического института В. Гегамян написал парную 
композицию «Гуцул» и «Гуцулка». Создать величественные образы жи-
телей гор художнику помогают богато орнаментированные костюмы и 
декор фона, включающего изображение косовской керамики. Можно 
заметить ассоциативную связь произведений одесского мастера с кар-
тинами О. Новакивского «Довбуш – володар гір» и «Дзвінка» (1931). 
Армянин Гегамян и украинец Новакивский создают картины на одну 
тему, внимательно изучая декор костюма, ритмически согласованного 
с ритмом горного пейзажа. (При этом сохраняется индивидуальный 
стиль каждого мастера). В экспрессии цветового решения, фактурном 
мозаичном мазке можно видеть стремление Гегамяна (ученика М. Са-
рьяна) расширить возможности своего живописного языка в обраще-
нии к культуре Украины. Художники восприняли и трансформировали 
архетипы, поэтику национального фольклорного и мифологического 
содержания, декоративность праздничного звучания преображённого 
цвета, выразительность линейно-плоскостного стиля.

—®—

69.  Анастасія Тичкова, бакалавр мистецтвознавства, студентка  
2 курсу магістратури ФТІМ НАОМА (наук. керів. Г. О. Андрес). 
Ретроспективна виставка Володимира Лободи  
«За зорею ідучи» в Національному музеї у Львові 
імені Андрея Шептицького
Ключові слова: Володимир Лобода, Національний музей у Львові  
ім. А. Шептицького, львівська школа.

У жовтні 2017 року в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептиць-
кого відбулася персональна виставка Володимира Лободи, ініційова-

на київською галереєю «НЮ АРТ» та Інститутом колекціонерства україн-
ських мистецьких пам’яток при НТШ у Львові.

Масштабній мистецькій події передувала серйозна й копітка орга-
нізаційна та дослідницька робота, результатом якої стала змістовна ре-
троспектива «За зорею ідучи» – перша персональна виставка живопису 
Володимира Лободи за 27 років.
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Метою проекту було показати всі етапи творчості митця та виявити 
характерні художні особливості. Ранній період його творчості позначе-
ний пошуками форми та пластичної мови, де простежується захоплення 
народним мистецтвом. На цьому етапі художник особливо часто зверта-
ється до національних та історичних мотивів. Наприкінці 1970-х років 
він переходить до більш щільного і колоритного живопису, напруже-
ність якого підсилює різкий чорний контур. У 1980-ті роки експресивна 
напруга в композиціях В. Лободи помітно зростає, цьому значною мірою 
сприяла чітка енергійна лінія, що проходить в центрі або по кордону 
виразних кольорових площин. Художник працює вільно, не обтяжую-
чи зображення анатомічними подробицями чи додатковими деталями. 
Наприкінці 1980-х – у 1990-х художня мова стає дедалі більш знако-
вою та символічною. Він свідомо відволікає увагу глядача від виразно-
предметного, зовнішнього та спонукає його до спільного пошуку уза-
гальнення, проникнення в суть зображеного. Позбавляючи глядача 
легкого естетичного милування чи пасивного споглядання, художник 
прагне активізувати його сприйняття, викликати відповідну емоційну 
реакцію. У 2000-х роках образи Володимира Лободи здебільшого мета-
форичні, їм притаманні сміливі коливання від реалістичних до майже 
нефігуративних композицій.

Виставка «За зорею ідучи» зробила можливим показати цілий пласт 
багатогранного і складного мистецтва Володимира Лободи, якому при-
таманний явний некомерційний характер, адже він не працює на широ-
ку аудиторію і не намагається їй подобатися. Дана подія була висвітлена 
у багатьох львівських ЗМІ, протягом виставки були влаштовані кіно-
покази, творчі зустрічі і обговорення. Відтак, цей проект став помітним 
явищем в культурному житті Львова та відкрив цього талановитого ху-
дожника всій Україні.

—®—

70.  Анна Чейпеш, магістр мистецтвознавства, здобувач кафедри 
ТІМ НАОМА (наук. керів. Н.Ю. Белічко).
Тема праці в роботах Е. Контратовича  
(1960–1970 років)
Ключові слова: Закарпатська школа живопису, Ернест Контратович, 
побутовий живопис Закарпаття, «карпатський експресіонізм».

Період розквіту в творчості Е. Контратовича позначений створенням 
найбільшої кількості робіт. Жанрові твори того часу можна поділити 

за темами – сцени побуту закарпатців, “Верховинські Мадонни”, обрядові 
свята тощо. 
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Саме в 1960–1970-х роках Е. Контратович неодноразово звертався 
до теми праці селян. На початку 1960-х років він віддавав перевагу зо-
браженню жниць, як наприклад, “Жниця” та “Жниця, що відпочиває”. 
Роботи мають схожий теплий колорит без яскравих акцентів. Компози-
ційне вирішення дає підставу припустити, що вони є складовими єди-
ного триптиха – вертикальний формат «Жниці» логічно поєднується із 
горизонтальним «Жниці, що відпочиває». До того ж твори  виконано в 
одній стилістиці. Проте можлива права частина триптиха сьогодні не-
відома. Як відголосок попереднього десятиліття у 1970 році Е. Контр-
атович знову повернувся до теми праці жінок у полі в творі “Жниці”, але 
натомість створив багатофігурну композицію. 

У 1970-х роках художник створював роботи, в яких провідним лей-
тмотивом звучить тема збирання врожаю як життєствердний аспект, 
що  символізував багатство та благоденство. Таким чином він тематич-
но відгукувався на вимоги часу. Це твори “Збирання яблук” (1970), “Збір 
соняшників” “Збір малини”, “Збір чорниць” (всі – 1970-ті), “Збір карто-
плі (1974). “Збирання яблук” – дещо узагальнена, декоративно виріше-
на композиція, з уповільненим ритмом, що підкреслено плавністю ліній 
зображених персонажів та предметів. Роботи “Збір соняшників” та “Збір 
картоплі” (інша назва – “Робота в полі”) мають типові риси “карпатсько-
го експресіонізму” – насичені, яскраві кольори, плавність ліній, м’якість 
та округлість форм.

У 1960–1970-х роках відбуваються помітні зміни у художньо-
виражальних засобах митця. Раніше композиційний простір будувався 
різким зіставленням першого і другого планів, що вносило елемент екс-
пресивності, напруженості, тепер він більш ущільнений та декоратив-
ний, що досягається вже не динамічними зміщеннями і протиставлен-
нями, а стрімким плином звивистих ліній. Значно змінюється і колорит 
творів, він стає більш радісним, яскравим, з гармонійно узгодженою 
контрастністю, що створює піднесений настрій.

—®—
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71.  Катерина Шиман, бакалавр живопису НАОМА, магістр комерцій-
ної діяльності Київського національного торговельно-економічного 
університету. 
Становлення НАОМА: 50-60-ті роки. Зі спогадів 
Валентини Гаврилівни Виродової-Готьє
Ключові слова: викладач В.Г. Виродова-Готьє, живописний факультет 
НАОМА, П.Г. Костирко, военні і повоєнні роки.

Вже чимало поколінь українських живописців називають своїм ви-
кладачем Валентину Гаврилівну Виродову-Готьє. Починаючи з 

1959 року вона i донинi викладає студентам живописного факультету 
НАОМА. 

Тісно пов’язані життєвий шлях Валентини Гаврилiвни та освітній 
заклад. Багато цікавих моментів згадує живописець починаючи майже 
з самого початку існування Київського художнього інституту. Згадує 
професор і про воєнні роки, коли існувала реальна загроза втрати усіх 
фондів навчального закладу, і про П.Г. Костирко, саме якому можна за-
вдячувати їх збереженню.

Зазначається у розповіді про цікаві факти післявоєнних років та дії 
радянської влади щодо навчального художнього закладу, коли КХІ хо-
тіли перепрофілювати на заклад декоративно-ужиткового мистецтва. 
Сміливе рішення викладачів та кафедр виконувати накази на папері, 
але не в житті, дозволило академічним традиціям класичного живопису 
дійти до нашого часу.

Чимало цікавих моментів з історії періоду 50–60-х років згадує 
професор. Валентина Гаврилівна Виродова-Готьє є тим безпосереднiм 
свiдком та ланкою, що з’єднує минуле та майбутнє НАОМА.

—®—

72.  Жанна Шкляренко, магістр культурології КНУКіМ. 
Перформанс та його типи в сучасному  
образотворчому мистецтві
Ключові слова: перформанс, реперформанс, соц-арт-перформанс.                   

Феномен перформансу полягає в тому, що він постійно балансує на 
межі образотворчого мистецтва з іншими науковими системами. 

Картина осмислення категорії порушує наступні аспекти: з’ясування суті 
термінопоняття, виявлення типів та класифікація. Так, головною ознакою 
перформансу є виховання нової чуттєвості та двоєдиність: процесу твор-
чості й твору мистецтва, уявного й справжнього, мистецтва й немистецтва, 
абсурду й змісту, надсучасного й архаїчного.
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 Наявні типологізації  й класифікації є  синтетичними, тобто та-
кими, що враховують одразу кілька критеріїв, але неоднакових для 
всіх мистецьких одиниць, оскільки перформанс проявляється у фун-
даментальній і вжитковій, лінійній і нелінійній взаємодії із суміжни-
ми й віддаленими галузями. Характер перформансу може визначити 
інституційне середовище, соціальна ситуація й артивізм (комбінація 
«арту» з «активізмом»). Тоді для театрального, художнього (випадок 
візуальної модальності), музичного (з перевагою аудіального викла-
ду матеріалу) літературного перформансу важливою буде форма, а 
для концептуального, мінімалістичного, провокативного й соц-арт-
перформансу – зміст. 

Однак сучасне мистецтво останніх років пропонує нам ще одне по-
няття – реперформанс, хоч антиінституційність, неповторність, автен-
тичність завжди відповідали первинній суті перформативних практик.  
Крім того важливе відмежування незвичайних форм провокативного 
художнього авангарду від сумнівних покручів, навіть якщо вони вла-
штовані справді художниками.

Отже, перформанс є суперечливою категорією, що складно підда-
ється типологізації й класифікації. Це свідчить про те, що пошук нових 
шляхів розв’язання складних завдань у експериментах, ітераційному 
процесі та синтезі продовжується.

—®—

73.  Оксана Шпакович, аспірант ЛНАМ (наук. керів. Ю.О. Берюльов).
Функції художнього текстилю у вирішення  
сценічного костюма у сценографії Львова  
кінця 20 – початку 21 ст.
Ключові слова: сценічний одяг, костюми-реконструкції, костюми-
стилізації, еклектичні костюми.

Сценічний одяг – це текст, що подається мовою тіла через образ, який в 
собі поєднує думку, почуття, уяву режисера, костюмера та актора. Ху-

дожники театру мають різні джерела натхнення: Оксана Зінченко, Дарія 
Зав’ялова та Мирон Кипріян створюють костюми через призму своєї спе-
ціалізації (художники текстилю).

Сценічні костюми умовно можна поділити на три групи: костюми-
реконструкції, костюми-стилізації та еклектичні костюми – ґрунтую-
чись на аналізі зовнішніх проявів традиції в одязі: крій, ансамблевость, 
узгодженость деталей, колористика, стилістика та розподіл декору. Кос-
тюм, окрім захисної й утилітарно-практичної, виконує також: історич-



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

закладах. Інструментарій мистецтвознавця

111  

ну, фольклорну, магічну, вікову, соціально-статеву, станову (групову), 
професійну, релігійну, еротичну та естетичну функції.

Однією зі сторін смислового навантаження костюма є його головна, 
незаперечна складова – сприйняття з боку глядача, видима частина бут-
тя актора на сцені як натяк на історичність, навколишнє середовище та 
типовість. Він не тільки визначає модель поведінки акторського пере-
втілення або є лиш зовнішнім проявом, проте й виявляє внутрішній світ 
образу (в чому полягає також його ігрова функція), а в психологічному 
і соціальному планах впливає на сприйняття його зовнішнім середови-
щем, тобто самим глядачем.

 
—®—

74.  Катерина Щербакова, студентка 2 курсу магістратури НАКККіМ   
(наук. керів. Н.Ю. Белічко). 
Кругла скульптура у творчості Ю. Сегаль  
1980-х років
Ключові слова: Юлія Сегаль,кругла скульптура, реалістичність ви-
конання, лаконізм.

Ю. Сегаль – майстер рельєфу та круглої скульптури. Її твори збері-
гаються у багатьох музейних та приватних зібраннях, проте вони 

досі лишаються маловідомими широкому загалу. 
Переважна більшість доробку Ю. Сегаль 1980-х років представлена 

статуями та дрібною пластикою. Твори зазначеного періоду репрезен-
тують скульпторку як сформованого майстра зі своєю індивідуальною 
манерою пластичної та ідейної виразності. 

1980-ті роки є проміжним етапом між часом становлення Ю. Се-
галь як скульптора, формування власної образотворчої системи та на-
ступними десятиліттями, позначеними змінами у напрямку творчих 
пошуків. У 1980-х викристалізовується досвід попередніх років, а та-
кож спостерігається удосконалення головних пластичних та образно-
композиційних прийомів образотворення, закладених у 1970-х роках. 
Після переїзду до Ізраїлю 1994 р. доробок скульпторки поповнився по-
ліхромними бюстами та роботами на політичну тематику. 

Головним ідейним вектором творчості скульпторки 1980-х років 
стала суспільна проблематика, що чергується із ліричним настроєм. 
Звертаючись до повсякденних образів, Ю. Сегаль збагачує їх філософ-
ським змістом та глибоким психологічним нюансуванням. 

Реалістичністю виконання вирізняється пластичне трактування об-
разів. Майстру вдається поєднувати власне ставлення з  професійною 
неупередженістю. Фактурне вирішення поверхні творів надає життєвос-
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ті персонажам та динаміки композиціям, а видовження силуетів поста-
тей підкреслює витонченість створених образів.  

В основу моделювання фігур та вирішення композицій творів по-
кладено принцип лаконізму. Відсутність зайвих деталей дає можливість 
зосередити увагу глядача на задумі твору та на власне пластичній ви-
разності об’ємів. 

Специфіка просторового вирішення скульптур та їх ідейного напо-
внення вирізняють роботи Ю. Сегаль 1980-х років.

—®—

75.  Марина Юр, кандидат мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник ІПСМ НАМУ, відділ історії та теорії культури.
Взаємодія науки, мистецтва і технологій: «glitch-
art» новий погляд на мистецтво
Ключові слова: «glitch art», цифрові технології, сучасне мистецтво, 
наука.

Історія появи та розвитку «glitch art» висвітлена у наукових працях 
зарубіжних учених, результати дослідженя яких ґрунтувалися на цих 

прийомах у музиці, кіно, відео, комп’ютерній графіці. Збій («глюк», 
або «глітч») є технічною помилкою, що деформує зображення, яке 
можна спостерігати на екранах телевізорів чи комп’ютерів. Із розви-
тком цифрових технологій «глітч» став програмним, його застосову-
вали у моделюванні зображень, в основі яких був піксель. Естетизація 
комп’ютерної помилки означила появу «glitch-art», який змінив ракурс 
погляду на візуальне мистецтво, в якому фіксоване статичне зображен-
ня змінилося динамічним, трансцендентним, з явними ознаками неза-
вершеного процесу творення. Ефект глітчу виражений через зсуви, змі-
щення, стиснення або розтягування, множинність або фрагментацію 
форм, їх лінійний або дискретний рух, появу оптичних ефектів – дифу-
зію, перетікання, мерехтіння, нашарування тощо. Ці дії призводять до 
появи «галюцинаторного реалізму», що за характеристиками ближчий 
до «цифрового шуму», ніж до візуального мистецтва. Глітч актуалізує 
проблему часо-простору через деформацію реального або абстрактного 
зображення у цифровому вимірі. Осмислення та теоретичне обґрунту-
вання «glitch-art» співвідноситься з модерністськими концепціями де-
формації в кубізмі, футуризмі, дадаїзмі, авангардизмі. 

Як нова художня практика, мистецтво глітчу амбівалентне, оскільки 
існує на межі фізичного та цифрового вимірів, моделюючи дискурсив-
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ну картину світу. Тут важливо зазначити взаємне взаємопроникнення 
мистецтва, науки та технологій, що є однією з домінуючих рис сучасно-
го мистецтва. 

В українському арт-просторі до експерименту з цифровими засоба-
ми виразу зверталися небагато художників візуального мистецтва, але 
їхні твори демонструють зміну художньої парадигми, в якій наука і тех-
нології відіграють важливу роль.

—®—
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Підпис під фото, під-
пис під фото, підпис 
під фото, підпис під 
фото

Виступає Олена 
Сом-Сердюкова

Виступає 
Ібо Чжан

Музичне при-
вітання Олек-
сія Василь’єва, 
в. о. доцента 
кафедри  
живопису  
і композиції 
НАОМА

Виступає  
Стефанія  
Ковбасюк
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Голова: Людмила Олександрівна Лисенко кандидат мисте-
цтвознавства, доцент кафедри ТІМ НАОМА – ауд. 239

1. Наталия Андрущенко, старший научный сотрудник Одесского му-
ниципального музея личных коллекций им. А.В. Блещунова, магистр 
кафедры изобразительного искусства ЮНПУ им. К. Д. Ушинского 
(науч. руков. О. А. Тарасенко). 
Символика декора обрамления коромандельской 
ширмы 17 века (собрание ОММЛК  
им. А.В. Блещунова)
Ключевые слова: Китай, коромандельский лак, бордюр, ширма, Одесса, 
музей им. А. В. Блещунова. 

В собрании Одесского муниципального музея находится единственная в 
Украине китайская двухсторонняя ширма коромандельского лака. На 

лицевой ее стороне изображены сцены из жизни императорского двора. 
Они обрамлены бордюром, который служит объединяющим элементом. 
На бордюре изображения «ста древностей» (бай гу). Под этим названием 
известна группа различных предметов, включающих изображения «Вось-
ми сокровищ», «Четырех сокровищ», символов четырех изящных ис-
кусств: музыки, шахмат, каллиграфии и живописи, а также бесчисленные 
образцы священных сосудов, растений и связанные с ними декоративные 
мотивы. Но есть на бордюре и необычное изображение двухколесной 
повозки с установленной сверху птицей. Ее можно сравнить с сосудами 
позднечжоуского периода цзунь в виде цзюцзюй – двухколесной повоз-
ки с птицей, которые наряду с другими моделями ритуальных вещей, по 
сведению Неглинской, служили в древности игрушками для августейших 
наследников, что известно из сопроводительных надписей на некоторых 
предметах. Можно предположить, что на ширме изображена игрушка на-
следника императора. По аналогии, к игрушкам можно отнести и Рыбу 
на повозке с четырьмя колесами. Изображенные на бордюре Монеты на 
шнуре – талисман Бай цзя-со. Китайцы воспринимали монеты как символ 
благополучия, а монеты на шнуре использовались ими как талисманы, 
для защиты носителя от злых духов. Мальчики были предметом особой 
заботы в семье. Начиная с древних времен, ничто в Китае не изобража-
лось просто так, даже самым мельчайшим деталям предавался свой смысл 



116  

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво Заходу та Сходу 

и значение. В этой связи изображения на бордюре позволяют предполо-
жить, что сюжет изображенный на ширме связан с рождением наследни-
ка императора. Язык древнекитайского искусства исключительно симво-
личен, он передает основные космогонические идеи китайцев. 

—®—

1. Олена Боримська, мистецтвознавець, завідувач науковим відділом 
експозиційно-виставкової роботи Національного музею «Київська 
картинна галерея».
Досвід порівняння експозиційного вирішення 
збірки І.К. Айвазовського з колекції Національ-
ного музею «Київська картинна галерея» 1992-го, 
1997-го, 2007-го, 2017-го років
Ключові слова: марина, І.К. Айвазовський, виставковий проект, екс-
позиційне вирішення. 

У виставковій практиці Національного музею «Київська картинна га-
лерея» (як і в інших художніх музеях) існує чимало проектів, в яких 

періодично повторюється склад експонатів чи тема виставки. Адже по-
пуляризація музейних колекцій, що не завжди представлені в постійній 
експозиції – один з ключових напрямків музейної справи. Виходячи з осо-
бливостей  музейного зібрання, найчастіше  матеріалом виставок стають 
монографічні колекції творів М. Ге, І. Шишкіна, В. Верещагіна, унікальна 
колекції київських творів М. Врубеля; стало традицією звертатися до видів 
і  жанрів мистецтва – натюрморту, ню. Популярністю  у широкого загалу 
й  спеціалістів користується творчість І. Айвазовського (1817–1900) – непе-
ревершеного співця моря, засновника мариністичного живопису, україн-
ського сільського краєвиду, кримського ландшафту. Так, до експонування 
колекції мариністичного пейзажу, зокрема збірки творів Айвазовського, 
в останні десятиріччя музейники зверталися неодноразово – у 1992-му, 
1997-му, 2007-му та 2017-му роках.

Експозиційне вирішення в кожному випадку залежало від різних 
чинників: концепції, кількості і характеру експонатів, експозиційного 
приміщення, наявності обладнання, матеріалів та оформлення експо-
натів. Так, у 1992 році крім музейної збірки колекції творів Айвазовсько-
го деякі експонати надала Феодосійська картинна галерея та декілька 
київських та одеських колекціонерів. Виставку було розміщено в анфі-
ладі залів постійної експозиції музею. Наступні виставки експонувалися 
у відкритому в середині 1990-х років виставковому приміщенні (5 окре-
мих залів на першому поверсі).     В якості експонатів подальших виста-



117  

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво Заходу та Сходу 

вок залишалася музейна збірка Айвазовського, а також додалися твори 
художників-мариністів 19 ст. з фондів і деякі марини Айвазовського з 
приватних збірок сучасних київських коекціонерів. На виставку 2007 
року було залучено роботи Айвазовського з обласних українських музеїв 
(Сумського, Одеського та ін.). Всі виставки будувалися за хронологічним 
принципом. А музейна збірка Айвазовського, яка теж розміщувалася за 
хронологією написання творів, завжди виокремлювалася в перших за-
лах експозиції.

Виставка 2017 року «Геній і море. Традиції, пошуки, відкриття», 
присвячена 200-річчю від дня народження видатного мариніста та 
95-річчю музею, проходила також в п’яти виставкових залах у межах 
проекту «Визначні постаті  світового мистецтва». Остання виставка ви-
різнялася новітньою концепцією, дещо іншими структурою, складом 
та оформленням  експонатів, експозиційним вирішенням, тематичним 
змістом та розгалуженим анотаційно-етикетажним матеріалом.  

На виставці було презентовано 50 творів живопису і графіки   18–20 
ст. з колекції музею, які поєднані морською тематикою. Також  світлини 
картин Айвазовського, втрачених музеєм  під час Другої світової війни 
та унікальні експонати музею Шереметєвих: різноманітні  предмети, що 
знаходились на військових кораблях 19 ст., та особисті речі морських 
офіцерів – сучасників І. Айвазовського.  Таким чином було розкрито 
дві нових теми, відсутні на попередніх виставках. Вперше в експозицію 
увійшли живописні та графічні роботи художників 18 ст. (Г.Новикова, 
Ж.-Б. де ла Траверса) – попередників Айвазовського. Знайшли місце на 
виставці й нові надходження до музею – акварелі М. Волошина. А тема-
тичний принцип побудови експозиції, який також уперше застосований 
щодо цієї групи експонатів, контекстуально урізноманітнив уявлення 
відвідувачів про еволюцію мистецтва марини та феномен творчості його 
засновника І. Айвазовського. Дане експозиційне вирішення, окрім роз-
криття чималої кількості тем, значно активізувало принцип співставлен-
ня (поєднуючи в єдиному виставковому просторі твори різних майстрів). 
Тематичні розділи,  супроводжені докладними текстовими та ілюстро-
ваними анотаціями, мають чітку будову і не переобтяжені експонатами. 
Логіка експозиційного вирішення підкреслена  уніфікованим характе-
ром оформлення (рами, паспарту, анотації, етикетки, їхній розмір, колір, 
матеріал). Експозицію доповнювали декілька електронних версій  (доку-
ментальних фільмів та слайд-шоу творів Айвазовського, що зберігають-
ся в різних музеях України), які демонструвалися на двох плазменних 
екранах. Водночас відвідувачі мали змогу придбати різноманітну музей-
ну друковану продукцію щодо творчості неперевершеного мариніста. 
Якщо в попередніх експозиціях переважну більшість складали живопис-
ні твори, в останній побільшало графічних й додалися декілька предме-
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тів воєнно-морського побуту. Розширення складу, хронології й характе-
ру експонатів, втім за рахунок музейної колекції; тематичний принцип 
експонування та інші зазначені вище інновації саме й визначили  осо-
бливий характер експозиційного вирішення 2017 року.

Звісно, що особливу зацікавленість завжди викликає музейна збірка   
Айвазовського, яка  складається з 18 творів живопису і графіки. Всі вони 
позначені високим рівнем виконання і надають уявлення про різні пе-
ріоди мистецької діяльності художника. Проте  організатори виставки 
2017 року з певною ціллю відійшли від традиційного монографічного і 
хронологічного показу. У кожному залі поруч з творами Айвазовського 
представлені роботи знаних чи маловідомих  майстрів, котрі були  попе-
редниками, сучасниками, учнями та послідовниками великого майстра. 
Такий підхід  візуалізує сталі традиції і спадкоємність, пошуки і відкрит-
тя мариністичного живопису протягом двох століть.

—®—

2. Наталія Василишина, аспірант  кафедри ТіМ НАОМА, старший ви-
кладач НАКККіМ (наук. керів. Л. О. Лисенко). 
Взаємозв’язок літератури і живопису в епоху ро-
мантизму. Жермена де Сталь
Ключові слова: романтизм, роман, меланхолійна поезія, літературний 
сюжет, Ф. Жерар, романтичні тенденції, пейзаж, німецька поезія.

Велике значення для розвитку французької літератури кінця 18 – поч. 
19 ст. мала творчість Жермени де Сталь. Письменниця вірила в мо-

ральність людини та силу розуму, вона виступала за свободу, яка була 
невід’ємним правом особистості. 

В родовому маєтку Коппе були написані її найвідоміші твори – «Ко-
ринна, або Італія» (1807) та «Про Німеччину» (1810). Роман «Коринна, 
або Італія» Ж. де Сталь був зустрінутий читачами з великим захоплен-
ням. Про героїв роману говорили та сперечались так, ніби вони були жи-
вими людьми.  Коринна чарівна та щедро обдарована («всі таланти»). 
Вона смілива та незалежна, спроможна кинути виклик суспільству.

Живописці також не залишаються байдужими до творчості Ж. де 
Сталь. У 1819 році Франсуа Жерар знаходить натхнення в літературному 
сюжеті і пише нову картину «Коринна на Мізенському мисі», яка була 
представлена публіці в Салоні 1824 року. В картині Жерара Стендаль по-
бачив нову героїню, представницю нового покоління романтиків.

В образі Коринни всі читачі бачили ідеалізований портрет самої 
Жермени де Сталь. Цей образ став alter ego письменниці, вона свідомо 
наділила героїню роману власними рисами. 
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Згадаємо головного героя іншої картини Ф. Жерара, який музикує, 
зачаровуючи оточуючих, він  зустрічався в творчому доробку художни-
ка. Це його відома робота «Оссіан на березі Лори заклинає духів грою на 
арфі» (1801). В цій роботі, класицистичній за композицією та колори-
том, відчуваються вже романтичні тенденції. Саме такий пейзаж, улю-
блений романтиками, стане важливим для глибшого розкриття образу 
героя. Часто він похмурий та бурхливий, все навколо знаходиться під 
владою бунтівних стихій, що нагадує про несталість людського життя. 

Аналізуючи досягнення німецької літератури, Жермена де Сталь зу-
пиняється на видатному творі Й. В. фон Гете  – романі «Страждання 
молодого Вертера». Отже, романтичний дух скорботи та розчарування, 
яким просякнутий цей твір, передвіщає вже німецьку літературу май-
бутнього, хоч термін «романтичний» письменниця ще не вживає.  

Витоки романтизму, на думку мадам де Сталь, закорінені в середньо-
віччі, тому для розвитку його важливим є захоплення середніми віками. 
В роботі «Про Німеччину» (1810 р.) письменниця робить висновки, що 
дух романтизму є природним, а релігія ще більше допомагає його роз-
квіту. Німецьку поезія вона вважає явищем винятковим, бо тільки в ні-
мецькій поезії можна зустріти чудо взаємозв’язку людини та стихій. На 
думку Жермени де Сталь, німецький поет сприймає природу як брат, а 
родинні узи пов’язують його з повітрям, водою, квітами, деревами та ін. 
Тільки справжній поет здатний відчути душу природи.

В епоху романтизму стають дуже плідними зв’язки літератури та жи-
вопису. З’являється новий герой-романтик, який здатний говорити вже 
від імені автора, втілювати його думки та світобачення. В живописі ро-
мантизму такий герой займає почесне місце. 

—®—

3. Вениамин Вершинин, старший преподаватель кафедры дизайна и 
искусства Международного гуманитарного университета. Одесса. 
Образы тигра и дракона древнекитайской  
живописи в современном экологическом плакате
Ключевые слова: плакат, экология, живопись Китая, символика, образ.

Экологический плакат Китая опирается на мощную основу традицион-
ного искусства, основанного на мировосприятии, где человек являет-

ся частью природы, а не её «венцом». Образы тигра и дракона основаны 
на символизме животных, представленных в двенадцатеричном и пяте-
ричном временных циклах. Тигр и дракон символизируют инь и ян, как 
противоположности космического масштаба (солнце, луна). Тигр ассоци-
ируется с физической мощью и воинской доблестью, имеет качества за-
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щитника от различных негативных воздействий злых сил. Дракон оли-
цетворяет духовную мощь неба, воплощённую на земле в императорской 
власти. 

Изображение дракона в произведениях древнего Китая поражает ди-
намической силой, которая присуща таким природным явлениям, как 
ураганы, штормы, ливни. На классических свитках с изображением тигра, 
мы видим полновластного хозяина природы спокойно возлежащего под 
деревьями. Холка и круп животного ассоциируются с расположенными 
вдали горами. Они также мощны, спокойны и значительны. Такие ассо-
циации создают образ всеобщей гармонии. Таким образом, тигр и дра-
кон олицетворяют динамику неба и покой земли.

На экоплакате С. Лебедева «A game in the grass» (2006) с фигурой 
тигра (6-е триеннале «4 блок») использованы ассоциации тёмных по-
лос на шкуре с растительным травяным покровом. Фигура тигра, как 
бы проросла травой. Пластика линий подчёркивает динамику изобра-
жения и напряжённость движения масс. Достигнут образ единства в 
природной среде. В изображении тигра используются категории сы сян 
— «четыре формы», разработанные в древнекитайской философии. С 
их помощью достигается впечатление природной естественности изо-
бражения и «тайны в простоте». Использование композиции, цветовой 
гармонии, технических приёмов заимствованных в древнекитайской 
живописи способствует выразительности экоплаката.

—®—

4. Катерина Гамалія, кандидат історичних наук, доцент кафедри ТІМ 
НАОМА. 
Творчі зв’язки Києва і Дерпта на зорі вітчизняного 
антикознавства
Ключові слова: Дерпт, Київський університет, творчі зв’язки, анти-
кознавство.      

У Київському університеті окремі елементи антикознавства почали 
з’являтися у другій половині 19 століття на кафедрі грецької словесності 

та давнини. Її першим професором став вихованець Дерптського університе-
ту Йоганн Нейкірх (1803–1870), названий за слов’янською манерою Іваном 
Яковичем. Викладаючи курси грецьких старожитностей та давньої філоло-
гії, професор звертався до образів давньогрецької літератури та міфології, 
до опису творів грецьких скульпторів. У 1868 р. вийшов у відставку.  

Кафедру римської словесності у 1840 – 1867 рр. очолював інший 
вихованець Дерпта, доктор філософії Олександр Карлович Деллен 
(1814–1882). Він читав курси історії римської літератури, римських ста-
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рожитностей, античної міфології, водночас завідував університетським 
кабінетом живопису і в 1857–1862 рр. був директором 1-ої Київської 
гімназії. У 1851 р. видав у Києві «Краткий исторический очерк древней 
греческой литературы», а з 1867 до 1882 рр. був професором кафедри 
римської словесності Харківського університету. 

За діяльності професорів, запрошених із Дерпта, Київський універ-
ситет почав поповнюватися власними вихованцями, серед яких був 
один із перших вітчизняних антикознавців Федір Герасимович Міщен-
ко (1848–1906), уродженець міста Прилуки Полтавської губернії. Закін-
чивши  1970 р. університет, він був обраний професорським стипендіа-
том, а через два роки – приват-доцентом кафедри грецької словесності 
та старожитностей. Після захисту  1881 р. докторської дисертації він 
отримав ступінь доктора грецької словесності, але на посаді професора 
його впродовж чотирьох років не затвердили через «політичну неблаго-
надійність». У 1889–1903 рр. Ф. Г. Міщенко обіймав посаду професора 
Казанського університету.  

        
—®—

5. Ольга Гарькава, аспірант кафедри ТІМ НАОМА, старший науковий 
співробітник НММБВХ (наук. керів. О. А. Лагутенко). 
Елементи європейського натюрморту  
у китайському фарфорі епохи Цин  
(на прикладі творів з колекції НММБВХ)
Ключові слова: Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари 
Ханенків, цинський фарфор, цинська порцеляна, доба Цин, натюрморт, 
ванітас, етернітас.

У колекції Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ха-
ненків серед творів із порцеляни є предмети із зображеннями так зва-

ного «китайського натюрморту».  Наприклад, ваза із зображенням три-
ноги «янь» та  елементами з набору «вісім дорогоцінностей» («ба бао»), 
тарілка із квітковою вазою в центрі, блюдечко із китаянкою та одним із 
близнюків Хе-Хе, на якому також зображені предмети натюрморту, а саме 
«байгу» (предмети давнини) і так звані «атрибути мистецтв».

Історія складання натюрморту як окремого жанру в Китаї пов’язана, 
безперечно, із європейськими впливами і тими новаціями в китайсько-
му мистецтві, що відбулись за часів панування імператорів з династії 
Цин завдяки контактам із європейським світом та діяльністю європей-
ських християнських проповідників при китайському дворі.

Так жанр натюрморт (від франц. nature morte), що в Європі, у 17  сто-
літті отримав нове вираження у формі ванітас (vanitas) – алегоричного 
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зображення марності буття через букети зірваних квітів та окремі пред-
мети із символічним значенням, що стосується повчальних та мораль-
них аспектів, китайці переосмислили по-своєму, адаптуючи страх перед 
вічним в ванітас на шанування і повернення до вічного – «етернітас». В 
самому Китаї також існували жанри, що нагадували класичну європей-
ську версію натюрморту (наприклад, зображення птахів та квітів – «ху-
аняо»). Пізніше виник жанр під назвою «цзиньу» – «нерухома натура» 
або «неживі предмети», що відповідав європейській версії натюрморту, 
який при маньчжурських правителях був осмислений як «старовина», 
«сто предметів давнини» – «байгу».

Особливо популярним у цинський час став мотив квіткової вази, що 
означала і материнське лоно, і вмістилище життя та душі.

Ще один тематичний напрямок в натюрмортах епохи Цин складають 
так звані атрибути, особливе місце серед яких посідають «си шу» (символи 
мистецтв), до яких відносять зображення сувоїв, пензлів, атрибутів вченого 
«веньжень», пір’я павича, китайський гриб лінчжі, даоський жезл жуї, тощо.

Отже, одними із перших зразків із зображеннями натюрмортів в ки-
тайському мистецтві стали зображення  предметів давнини на розпис-
ному фарфорі, що поступово розповсюдилось і на інші види китайсько-
го мистецтва із включенням все більшої кількості предметів, що стали 
складовими китайської версії жанру натюрморту, таким чином, із євро-
пейської новації перетворившись на ще одну китайську традицію.

 
—®—

6. Наталія Дмитренко, студентка 2 курсу магістратури ФТІМ НАОМА 
(наук. керів. Л.С. Міляєва).
Іконографія сюжету «Вознесіння Александра 
Македонського на небо» та її розвиток впродовж 
11–13 століть
Ключові слова: іконографія, сюжет «Вознесіння Александра   Македон-
ського на небо», Візантійська імперія, декоративно-прикладне мисте-
цтво.

Для розкриття обраної теми пропонується звернути увагу на візантійську 
чашу 12 століття з сюжетом «Вознесіння Александра Македонського на 

небо» з колекції Державного Ермітажу та на блюдо,  датоване бл. 1208–1216 
рр. з тим самим сюжетом, яке походить з с. Мужі та експонується в Шуриш-
карському регіональному історичному музейному комплексі.

При детальному огляді обох експонатів  стане очевидним, що вище-
зазначений сюжет повторюється двічі на блюді та на чаші, але з вико-
ристанням різної іконографії. 
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На чаші Александра зображено в класичній пізній іконографії: із 
жезлами в розпростертих в обидві сторони руках та грифонами, яких 
пізніше було втрачено. В іншій іконографії героя зображено з витонче-
ним лабарумом верхи на великому птаху.  

На блюді головного героя так само розміщено в центрі твору на сти-
лізованому престолі, який нагадує колісницю із двома грифонами, які 
здіймаються вгору. Водночас, у верхній правій частині в техніці гравіру-
вання виконано постать Александра на тілі птаха.

Таким чином, стає очевидним, що впродовж багатьох віків, до 13 сто-
ліття, не було використання стійкої іконографії вищезгаданого сюжету, 
через що іноді ювеліри вдавалися до зображень кількох «інтерпрета-
цій», які своїми зображеннями завдячували іконографії, яка з’явилася 
і в мистецтві Сасанідського Ірану й була пов’язана з міфологією країн 
Сходу та навіть культури аварських племен. Про що свідчить обрана іко-
нографія для сюжету «Вознесіння Александра Македонського» з фрес-
ки 12 століття зі стелі Палатинської капели в м. Палермо, яка має майже 
однакову іконографію з іранською тканиною 11–12 століття, на якій сю-
жет: «Герой, що здіймається на фантастичному птаху». Розглянемо на-
пис, виконаний арабською в’яззю у верхній частині, який повторюється 
двічі в дзеркальному відображенні. Після здійсненого нами перекладу 
з арабської стало відомо, що напис перекладається як: «Аль Хасан» – 
онук пророка Мухаммеда. Це свідчить про те, що оміфологізована тема 
«Вознесіння» набула поширення навіть в мистецтві мусульманських на-
родів, возвеличуючи пророків та героїв. 

—®—

7. Нікіта Дмитренко, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів.               
В.І. Петрашик).
З портретної частини колекції графів Браницьких 
в Україні. «Францишек Сапега»  Й.Б. Лампі
Ключові слова: Живописна колекція, графи Браницькі, Біла Церква,                      
Й.Б. Лампі,  Францишек Сапега, портрет.

Робота над з’ясуванням складу та місцезнаходження живописної ко-
лекції графів Браницьких герба Корчак, що до 1917 року перебувала в 

Україні, привела нас до ретельного вивчення  історичних фотодокументів. 
Серед іншого, до нашої уваги потрапила світлина, що зображує так зва-
ний «малий» салон Аустерії в «Олександрії» (садово–парковий маєток, в 
якому були розташовані літній палац та інші  графські будівлі), який  сьо-
годні територіально входить до складу Білої Церкви. Світлина відображає 
інтер’єр до 1914 року. 
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У 1997 році  вона була оприлюднена у книзі польського дослідника 
Романа Афтаназі «Історія резиденцій на колишніх теренах Речі Поспо-
литої». Дослідження присвячене  опису резиденції заможних аристо-
кратів, однак  вивчення мистецьких творів у цих маєтках Р. Афтаназі 
не проводилося. Більше того, вказуючи на те що для ілюстрування світ-
лини були знайдені за допомогою  Януша Пжевлодського у нащадків 
кн. Терези Любомирської, більшість  з альбому Бехетти Родзивіл.  Ав-
тор вказує на те, що зображення не мають текстового супроводу. До 
світлини, яку ми розглядаємо, сам Р. Афтаназі дає наступний супровід: 
«Олександрія. Аустерія. Салон «малий». На стіні портрети Станіслава 
Августа, Владислава Браницького, Яна Потоцького, написаний Ф. Же-
раром, внизу скоріше за все портрет Яна Потоцького мандрівника. Бл. 
1914 року». Як нам вдалося встановити, на  портреті, що знаходиться на 
задрапованому мольберті, внизу на світлині зображено портрет Фран-
цишека Сапеги. Нині це  плотно перебуває у колекції Миколаївського 
обласного художнього музею ім. В.В Верещагіна, за  музейними доку-
ментами: Автор: Лампі Старший (?) Іоган Баптист, 1751 – 1830. Назва 
твору: «Портрет Францишка Сапеги» (1772 – 1829). Рік виконання: при-
близно 1823 р. Техніка виконання твору: полотно, олія. Розмір твору: 
73х63 см. Номер згідно інвентарних позначень: Ж – 101.

Джерело надходження твору до музейної колекції: надійшла з Київ-
ського музею західного та східного мистецтва (Музей мистецтв ім. Бог-
дана та Віри Ханенків). Відомості було отримано від заступник дирек-
тора музею з наукової роботи Л.Є. Твєрітінової За ії свідченням, версію 
про авторство Й.Б. Лампі було запропоновано  львівським мистецтвоз-
навцем Д.В. Шелестом (953–1992). 

Таким чином, нами було встановлено який саме портретний твір пе-
ребував у Браницьких в Білій Церкві у їх літньому палаці («Аустерії») 
і встановлено його місцезнаходження. Великий інтерес викликає те, 
що до Миколаївського музею портрет було передано з Київського му-
зею західного та східного мистецтва. Це документально  підтверджує те, 
що частина творів з Білої Церкви після 1917 року потрапила в київські 
музейні установи. Вивчення музейних документів (у нашому випадку 
Музею мистецтв ім. Богдана та Віри Ханенків) відкриває перспективу 
подальших знахідок.

—®—
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8. Стефанія Ковбасюк, кандидат історичних наук, асистент кафедри 
історії мистецтв, історик 1-ої категорії НДЧ історичного факультету 
КНУ імені Тараса Шевченка.
 «Песах» Хейбрехта Бейкелара 1563 р.: традиції, 
новації, контекст
Ключові слова: Хейбрехт Бейкелар, перший «Песах», нідерландський 
живопис, іконографія. 

Хейбрехт Бейкелар (Huybrecht Beuckelaer) був ідентифікований як ав-
тор низки робіт, атрибутованих раніше «Монограміст HB». Вчені 

вважають, що Хейбрехт, разом зі своїм більш відомим братом Йохимом 
(Joachim) на початку кар’єри працював у майстерні Пітера Артсена. Коли 
Артсен повернувся до Амстердама у 1557 році, Хейбрехт залишився пра-
цювати з братом, який очолив майстерню.

Серед нечисленних картин Хейбрехта Бейкелара, які на сьогодні 
відомі мистецтвознавцям, є зображення першого Песаху, ритуальної 
вечері, звершеної євреями перед виходом з Єгипту. Її історію можна 
прослідкувати, починаючи з 19 століття до сучасності, коли 26 січня 
2012 року вона була продана приватному колекціонеру на аукціоні 
Сотбіс у Нью-Йорку (лот 105). «Песах» є характерним для творчої ма-
нери Хейбрехта: висока лінія горизонту дозволяє глядачу бачити всю 
сцену у найменших деталях, масивні, майже скульптурні фігури сто-
ять навкруг столу з пасхальною вечерею – ягнятком на гірких травах, 
відповідно із старозаповітною постановою; реалістичне передання 
текстур тканин, якому він, вірогідно, навчився, працюючи певний час 
асистентом Антоніса Мора. На базі однієї з колон ми бачимо надпис 
«Exodi 12. Ao. 1563». Перша його частина вказує на 12 главу книги 
Вихід, де встановлюється ритуал Песах, а друга – засвідчує дату ство-
рення картини. 

«Песах» Бейкелара є за своїм характером одночасно традиційним та 
інноваційним. Перше станкове зображення седеру відноситься до 1464 – 
1467 рр., коли був створений Вівтар Св. Причастя Дірка Баутса. На одній 
із стулок вівтаря Баутс зобразив Песах, який згідно з середньовічною ти-
пологією, є прямим прототипом новозавітної Таємної Вечері. Надалі ху-
дожники продовжували звертатись до зображення Песаху у тому самому 
контексті, повторюючи при цьому іконографічну та композиційну схему, 
закладену Баутсом. «Песах» Бейкелара відходить від усталених тради-
цій. По-перше, він є першим самостійним зображенням Песаху у нідер-
ландському живописі, а не частиною типологічного чи наративного ци-
клу. По-друге, художник вводить в композицію нову постать – хлопчика, 
який звертається до чоловіка похилого віку із запитальним жестом, до 
чого його підштовхує матір. 
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Зважаючи на художній та соціальний контекст твору, ми дослідимо, 
у чому полягала причина як змін в іконографії, так і самого факту зо-
браження Песаху як окремого сюжету саме у 1563 році, яким художник 
датував картину. 

—®—

9. Андрій Кретов, кандидат філософських наук, викладач кафедри 
культури та соціально-гуманітарних дисциплін НАОМА. 
Феномен Грейсона Перрі, або навіщо  митцям 
знання соціальної стратифікації?
Ключові слова: Грейсон Перрі, виставка серії гобеленів, платформа 
«Ізоляція», соціокультурні розбіжності.

Минулий  навчальний  рік  характеризувався  спробою  під час викла-
дання курсу «Соціологія»   спонукати студентів творчого факультету  

замислитися над  доробком  Грейсона Перрі, Лауреата престижної британ-
ської премії Тернера, виставка серії гобеленів якого  відбулася з 16 лютого 
по 22 березня  2017 року  у приміщенні платформи для культурних ініці-
атив «Ізоляція». До речі, поштовх для  мого ознайомлення з нею йшов із 
середовища студентів – теоретиків НАОМА. Виставка супроводжувалася  
кількома подіями: лекціями вітчизняних  і британських фахівців, круглим 
столом, а головне,  трьома фільмами Г. Перрі  на англійському телебачен-
ні (доступними на сайті «Ізоляції»).  За допомогою фільмів  митець проде-
монстрував процес  збирання матеріалів для створення гобеленів, вивча-
ючі три  прошарки британського суспільства (робітничий клас, середній 
клас, аристократію). Вигаданий Г. Перрі герой, чия біографія поєднує 
тематику шести гобеленів, рухається від народження в робітничому серед-
овищі містечка шахтарів та докерів до освіченої людини середнього класу, 
яка збагачується в сфері високих технологій  і, нарешті,  шляхом купівлі 
старовинного маєтку прилучається до середовища аристократії,  проте не 
уникає трагічного кінця.  Гобелени грайливо наслідують певні  жанри  й 
стилістику раннього Відродження, просвітницьке моралізаторство У. Хо-
гарта.  Іронія, втім, не виключає  напрочуд серйозного ставлення автора 
до соціокультурних розбіжностей, толерантності до різноманітності сус-
пільства. Шахтарська лампа й портовий кран у містечку, де нема вже ані 
шахтарів, ані докерів, є для них та їхніх дітей певними символами  іден-
тичності, значущості їх верстви (адже й вони теж закладали вагомі  цегли-
ни в будівлю великої країни, не належачи до «вищих класів»). Ймовірно, 
з відсутністю серед навчальних предметів соціології та інших дисциплін,  
які зовсім не зайві для  осягнення соціокультурного контексту мистецтва, 
філософського сенсу та генезису певних явищ, чутливість митців до сим-
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волічно артикульованих  розбіжностей  соціальних верств діахронічного 
та синхронічного плану у нашому (не менш цікавому для прискіпливого 
художнього вивчення) суспільстві буде зменшуватися, а здатність до хиб-
них ототожнень – навпаки, зростати.

—®—

10. Марія Кузьміних, спеціаліст реставратор, аспірант кафедри ТІМ 
НАОМА (наук. керів. Т.Р. Тимченко).
Вплив орієнтальної стилістики на естетику Англії 
наприкінці 19 сторіччя
Ключові слова: англо-японський стиль, Англія, Японія, лаковані меблі, 
японізм, 19 століття.

Кінець 19 століття є часом повторного відкриття Далекого Сходу. Піс-
ля довгих років неприступності і замкнутості цих територій, вперше 

новому поколінню випала можливість відчути естетичність, витонченість 
всієї східної культури. 

Колекціонування східних творів мистецтва – це безперервна діяльність 
в історії Великобританії. Китайські і японські артефакти, придбані англій-
ськими поціновувачами з 17 століття: фарфор і лаковані шафи, ширми, 
столики і чайні сервізи почали з’являтися в колекціях Національного фон-
ду, а також Річмонда, Девону, Петсворта і Західного Суссексу. Через дека-
ду після першої Великої виставки 1851 р., 1 Травня 1862 року було відкри-
то Велику Інтернаціональну (Велику Лондонську) виставку, підготовлену 
британським представником в Едо з 1859 р., сером Радефордом Алкоком. 
Там була вперше представлена японська секція, в якій знаходилися і пред-
мети мистецтва, що належали самому міністру. Музей Мануфактури, який 
нині називається Музей Вікторії і Альберта, в 1852 році вперше придбав 
японський лак і кераміку і таким чином у ньому почалося формування ко-
лекції далекосхідного мистецтва. У Лондонській виставці 1862 року брала 
участь на той момент вельми зросла колекція музею, представлена в япон-
ській секції, що вважається «однією з найбільш впливових подій в історії 
японського мистецтва на Заході». Саме ця виставка сприяла формуванню 
англо-японського стилю, оскільки надихнула Крістофера Дрессера та Ві-
льяма Годвіна на створення своїх еклектичних меблів. 

Архітектор, дизайнер і критик Годвін, а також  дизайнер та письмен-
ник Дрессер були шанувальниками японського мистецтва і дизайну. 
Першим предметом англо-японського стилю вважається буфет, створе-
ний 1867 року В. Годвіном. 

Представниками цього стилю були : Філіпп Вебб, Томас Вебб, Джеймс 
Лемб, Джеймс Аббот Уістлер, Томас Джеклілл та Кэндіс Уилер.
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Таким чином, можна констатувати що орієнтальний вплив на сфе-
ру культури Англії до кінця 19 століття був дуже значним. Неможливо 
уявити появу англо-японського стилю без перелічення усіх попередніх 
орієнтальних стилів 17 – 19 століть. Хоч саме його можна назвати пер-
шим свідомо створеним функціональним стилем зі східним підтекстом і 
витонченим естетичним образом.

—®—

11. Марта Логвин, провідний науковий співробітник відділу мистецтв 
Сходу НММБВХ.  
Китайський традиційний живопис у жанрі «квіти 
і птахи». Історія і сьогодення на зразках з колекції 
та виставкової практики Музею Ханенків
Ключові слова: китайський живопис, жанр «квіти і птахи», доба Тан, 
доба Сун, манера «опис ідеї», династія Мін.

Національний Музей Мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків збе-
рігає найбільшу в Україні колекцію китайського традиційного живо-

пису в жанрі «квіти і птахи». 
Жанр «квіти і птахи» є найбільш барвистим і декоративним у китай-

ському живописі. Він відображає, в першу чергу, замилування приро-
дою, її розмаїттям і досконалістю. Але кожен сувій несе й інші значення. 
Він сповнений доброзичливої символіки, покликаний привернути до 
власника розмаїті блага. Часом образи можуть бути метафорами – вони 
порівнюють явища у тваринному світі з тенденціями суспільства. Ки-
тайське образотворче мистецтво крізь віки пронесло традиції давнього 
символізму.

Історія жанру «квіти і птахи»  бере свій початок у добу Тан (7 – 10 ст. 
н.е.). На той час при дворах імператора та місцевих владик вже існували 
формальні організації – академії мистецтв, які займалися оцінкою і ви-
конанням художніх творів, а також навчали талановитих початківців. 
Художники з академій оздоблювали палаци своїх володарів фресками, 
сувоями та ширмами із зображенням квітів і птахів, які віщували про-
цвітання і довголіття вінценосним особам. Манера ретельного насліду-
вання дійсності, в якій працювали придворні художники, здобула назву 
старанний пензель (гун бі).

Часом найвищого злету жанру «квіти і птахи» вважають добу Сун 
(10–13 ст.). Цьому сприяли різні історичні чинники: особлива увага до 
жанру імператора Хуейцзцуна (Чжао Цзи), посилення впливу буддизму 
і просто попит на декоративний і одночасно символічний живопис у Ки-
таї та за його межами: в Кореї та Японії. Незалежно від художніх вправ 
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можновладців, жанр отримує розвиток і в провінціях. У фондах музею 
зберігається надзвичайно якісна копія-переосмислення твору «Білий 
шуліка», автором якого був талановитий художник і невдалий політик 
імператор Хуейцзун.

У 8 столітті серед послідовників секти чань виникла експресивна 
манера живопису опис ідеї (сє і). Працюючи в такій манері, художник-
аматор широкими рухами пензля лише чорною тушшю передавав за-
гальні риси предметів і враження від картини, яка поставала перед його 
очима. Спонтанний виразний живопис вважався одним із способів са-
мовдосконалення.  В основній експозиції нашого музею представлено 
характерний живопис «квітів і птахів» у манері «опис ідеї» – монохром-
ні картини «Лотос» і «Півоні та орхідеї», що приписуються знаменитим 
художникам-ексцентрикам Сюй Вею (17 ст.) та Лі Шаню (18 ст.).

Жанр «квіти і птахи» розвивався, збагачувався і зберігав традицію в 
наступні епохи. Новий пік популярності ця тема здобула за часів динас-
тії Мін (14–17 ст.), коли основними замовниками професійних худож-
ників стали багаті купці, а вчені-чиновники практикувалися в живописі 
заради самовдосконалення. Підтримати традицію допомагав величез-
ний пієтет перед давніми зразками, характерний для всієї китайської 
культури. Подібно до живопису, у творах ужиткового мистецтва – на 
одязі, порцеляні, в ювелірних виробах – зображення рослин, птахів та 
комах мали роль оберегів та доброзичливих символів.

—®—

12. Людмила Лысенко , кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
ТИИ НАИИА.
90-летие «Общества русских скульпторов (1926–
1932)» – выставка в ГРМ (Санкт-Петербург)
Ключевые слова: Общество русских скульпторов (1926–1932), юбилей,              
В.Н. Домогацкий, последователи Родена, последователи Бурделя, 
модернисткие практики, скульпторы-примитивисты, анималисти-
ческая скульптура, керамика, современная тематика, украинские 
скульпторы в ОРСе.

В 1985 году я зищитила в Москве диссертацию на тему «Общество рус-
ских скульпторов (1926–1932)». Вскоре после защиты издательство 

«Советский художник» предложила мне издать книгу по данной теме. 
Ее редактирование затянулось до распада Советского Союза и закрытия 
издательства. На память об этом несбывшемся издании у меня в личном 
архиве хранится верстка текста и иллюстраций. И потому неожиданное 
известие об открытии юбилейной выставки ОРСа в Петербурге вызвало 
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ностальгическое желание вновь увидеть родной, глубоко пережитый и 
прочувствованный когда-то скульптурный материал. И эта неожиданная 
встреча (спустя более 30 лет!) вновь подтвердила мысль о самом пладот-
ворном в истории советской скульптуре периоде, объединившем традиции 
русской академической школы, парижских скульптурных мастерских, но-
вации авангардных поисков, мощь славявского «примитива» и динамизм 
меняющегося на глазах современного мира.  

Куратору выставки Л.А. Славовой пришлось несколько раз менять 
ее концепцию. Первоначально, экспозицию планировалось развернуть 
в корпусе Бенуа, представить около 100 работ участников ОРСа. На сле-
дующем этапе, в свете приближающего 100-летия Октябрьской рево-
люции,  экспозиция была перенесена в 7 залов Михайловского замка, а 
количество работ сокращено до 60-ти. Часть скульптурного материала 
ушла на одновременные выставки «Искусство и революция» и «Дети 
советской страны». За два года до открытия выставки был подготовлен 
и напечатан в Италии каталог со статьями, широким иллюстративным 
материалом и биографическими справками об участниках ОРСа.

Выставка оставила впечатление цельного, динамичного, 
необычайно разнообразного по мироощущению каждого участника 
процесса эволюции русско-советской скульптуры на коротком этапе, 
укладывающемся в первую четверть 20 века. На этом отрезке пути 
ощутима и линия преемственности и взаимодействия трех школ: Пе-
тербургской академии художеств, Московского училища живописи, 
ваяния и зодствества и Вхутемаса-Вхутеина. Русские скульпторы очень 
избирательно подошли к мировым и европейским традициям, остава-
ясь в русле классической иконографии, интереса к внутреннему миру 
современного человека и к современности как новому качеству бытия. 
Роденовская традиция высоконравственно преломилась в одухотво-
ренном творчестве А. Голубкиной (скульптура «Березка», 1927 года, 
стала своеобразным запевом экспозиции), идеальных, психологически 
заостранных портретах С. Лебедевой,  А. Зеленского и интеллектуаль-
ного главы ОРСа  В. Домогацкого, телесно-материальном утверждении 
женских актов  Б. Королева. В его деревянных скульптурах ощутима  и 
связь с женскими образами самородка С. Коненкова. Конструктивная и 
эмоциональная мощь обнаженной «Юлии» В. Мухиной, которая про-
шла школу Бурделя,  словно обозначает наибольшую точку «накала»  
революционной епохи, преображающей и уплотняющей скульптурные 
формы. Русские «примитивы» представлены именами Д. Цаплина, Д. 
Якерсона, С. Эрьзи, И. Иткинда, неподражаемого керамиста И. Фрих-
Хара,  а также Б. Сандимирской и  С. Булаковского (оба приехали в Мо-
скву с Украины).  В последнем зале выразительно звучит тема совре-
менности. «Планерист», «Металлургия», Воллейбол» Й. Чайкова (1888, 
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Киев – 1979, Москва), созданные на стыке реалистических и модернист-
ких традиций, наглядно продемонстрировали способность скульптуры 
отвечать на самые актуальные запросы свого времени. 

Юбилейная выставка ОРСа стала своеобразной попыткой рекон-
струкции выставочной деятельности скульптурного объединения и 
открытия одной из самих интересных страниц в истории современной 
русской скульптуры. 

     
—®—

13. Дмитро Марков, студент 2 курсу магістратури ФТІМ НАОМА 
(наук. керів. О.А. Лагутенко). 
Ступа в непальському буддизмі ваджраяни: 
історико-мистецька і просторова  символіка
Ключові слова: ступа,буддійський культ,непальська ступа Сваямбху-
натх.

Ступа, в буддизмі загалом, в тому числі і в непальській ваджраяні – го-
ловний об’єкт буддійського культу. Навколо ступи відбувається життя 

монастирів віхар (санскр. віхара, неп. баха ), навколо них організований 
простір цих монастирів, де віхара  символізує мандалу, сакральну діагра-
му, модель Всесвіту,  а  ступа – її центр. 

Від самих початків ступа – релікварій, часто зберігала рештки ви-
датних буддійських вчителів, самого Будди. Такі перші ступи являли 
собою, скоріше за все, просто насипи або кургани (як наприклад і не-
пальські ашокачайт’ї в м. Лалітпур) . Вони зведені, як вважається імпе-
ратором Ашокою, в 3 ст. до н.е., зберігають сліди цієї архаїчної будови 
і отримали свою архітектурну форму куполу із надбудовою (хармікою) 
дещо пізніше. В деяких країнах такі ступи найбільш поширені, однак в 
Непалі це не завжди так. Там найважливіша «центральна» ступа країни 
– Сваямбхунатх (або Сваямбху Махачайт’я), символізує самопроявлену 
мудрість Будди. Ця ступа – онтологічний центр непальської ваджраяни. 
Згідно непальських легенд і середньовічних буддійських текстів, ступа 
з’явилася ще у прадавні часи на місці квітки лотосу, що випромінювала 
світло – само проявленої мудрості Будди. Її засновником був космічний 
бодхісаттва Манджушрі, що і заселив країну Непал та дав людям усе 
необхідне для життя і господарства.

Разом з тим, в основі Сваямбху – дхармадхатувагішвара мандала, 
як і в основі інших ступ Непалу. Як і мандала, що «у фундаментах» її, 
вона зорієнтована на 4 строни світу, по яких розташовані навколо ку-
полу храму святилища 5 Татхагат (5 Будд або Панча Будда). Вони чу-
дово прикрашені, мають позолочені металеві тімпани із зображенням 
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Панча Будда: Вайрочана відповідає центру храму; святилище Акшобх’ї 
зорієнтоване на схід; святилище Ратнасабхави дивиться на південь; Амі-
табхи – на захід, а Амогхасіддхі – на північ. Ступа символізує в той же 
час і Будду, його милосердя та співчуття: на кубі, розташованому над 
основним куполом ступи, зображені очі Будди; вони також дивляться 
у 4 сторони світу. Але це не тільки символ просвітленості Будди і його 
вчення – антропоморфність Ступи вказує не тільки на Вчителя і косміч-
ні ідеї буддизму, а й на людину.

—®—

14. Сергей Папета, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
искусств Киевского университета культуры. 
Русская художница Александра Прегель  
(1907–1984)
Ключевые слова: Александра Прегель, Национальная французская 
академия прикладного искусства, Париж, Нью-Йорк, живопись, 
графика, пейзаж, натюрморт, «новая вещественность», «белые 
натюрморты», обнаженная модель.

15 декабря 1907 г. в Хельсинки в семье молодых политэмигрантов Нико-
лая Авксентьева, видного деятеля партии эсеров, и Марии Тумарки-

ной родилась дочь Александра. С юных лет ее другом и наставницей была 
Н. Гончарова. В начале 1920-х гг. она занималась в студии «Монпарнас» у  
В. Шухаева и А. Яковлева. В 1929 г. Александра закончила Национальную 
французскую академию прикладного искусства.  С этого времени молодая 
художница регулярно выставлялась в Париже. В 1937 г. она вышла замуж 
за физика-ядерщика Бориса Прегеля и с этого времени стала известна как 
Александра Прегель. 

Парижский период жизни закончился в июне 1940 г., в день вступле-
ния в город германских войск. После обысков пропало около 300 ее кар-
тин. Вскоре молодая семья оказалась в Нью-Йорке. С 1943 г. А. Прегель 
участвует во многих выставках в США, становится членом Националь-
ной ассоциации женщин-художников, принимает участие в иллюстри-
ровании печатных изданий. К этому времени она уже вполне сформи-
ровавшийся художник, о чем свидетельствует письмо Н. Гончаровой к 
ее матери по случаю выставки 1947 г. в Париже: «Я слышала мнение 
критиков, которое совершенно совпадает с моим, т.е. что ее вещи хоро-
ши и серьезны». В письме к самой художнице она отмечает: «Шурок, 
дорогая моя, я как-то не успела тебе сказать, насколько твои рисунки 
меня обрадовали – они красивы, хорошо уравновешены, изящны и хо-
рошо скомпонованы и их линия красива и уверена».



133  

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво Заходу та Сходу 

Среди известных работ А. Прегель (а это около ста полотен) преоб-
ладают пейзажи и натюрморты. В жанре пейзажа это часто урбанисти-
ческие мотивы, меланхолически-созерцательные, лирические, иногда 
с острой ноткой одиночества. Дома и деревья в городских пейзажах 
художницы нередко приобретают сюрреалистическую жесткость и од-
новременно хрупкость формы, в то время как пространство предстает 
безвоздушно обнаженным. Может быть не случайно одна из выставок                    
А. Прегель проходила совместно с Сальвадором Дали. Вместе с тем, 
некоторые пейзажные мотивы стилистически близки течению «новой 
вещественности», особенно в тех случаях, когда предметы приобретают 
мистическую одухотворенность.       

   Натюрморты А. Прегель отличает безукоризненная техника ис-
полнения, на манер ремесленной виртуозности старых мастеров. 
Форма, представленная в своей материальной обнаженности, это не 
только предмет, но и существо. Цвет и фактура не столько качество, 
сколько характер. Изысканны и одухотворенно-предметны ее «белые 
натюрморты», где художница виртуозно обыгрывает градации бело-
серых и бело-голубых тонов.

Почти такой же прохладно-монохромный колорит свойствен изо-
бражению обнаженных моделей. Здесь преобладает какой-то истинно 
ренессансный объективизм, откровенность без бесстыдства, любовь 
к чистоте формы, превозмогающая суету мимолетных эмоций. Ее 
женщины физически крепки, отстраненно-самодостаточны, их женское 
существо и физическое тело едины, противостоя банальным представ-
лениям о женщине соблазнительнице, женщине дьяволице, женщине 
игрушке…        

Оригинальное дарование А. Прегель формировалось во времена 
триумфального шествия европейского модернизма. Живя и обучаясь 
в Париже 1920-х,  она сумела избегнуть подражательства, зависимости 
от авторитетов. Модернизм откликнулся в ее работах едва заметными 
неправильностями пространства, легкой геометризацией формы. В 
контексте творчества художницы эти деформации воспринимаются не 
столько как требования времени и стиля, сколько как созданная ею дра-
матургия одушевленного мира вещей.

—®—
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15. Юрій Полідович, кандидат історичних наук, провідний науковий 
співробітник Музею історичних коштовностей України. 
Образ дракона в скіфо-античному мистецтві та 
його ремінісценції 

Ключові слова: скіфське мистецтво, звіриний стиль, фантастична 
істота, грифон, сенмурв, дракон.

Скіфське мистецтво відоме як мистецтво «звіриного стилю», позаяк у 
ньому домінують зображення різних, переважно диких, тварин. Зна-

чне місце займають образи фантастичних (поліморфних) істот, що поєд-
нують в собі частини різних тварин. Різноманіття таких істот у скіфському 
мистецтві було обумовлено, з одного боку, впливом на скіфське мистецтво 
давньосхідних та античних традицій, а з іншого, базувалося на складних 
місцевих міфологічних уявленнях про навколишній світ.

За рівнем складності можна виділити образи фантастичних істот, в 
яких поєднуються: 1) ознаки представників різних зоологічних видів та 
родин; 2) ознаки тварин різних зоологічних рядів, зокрема, хижаків та 
копитних; 3) ознаки тварин різних зоологічних класів, найперше – озна-
ки птахів та ссавців. Самим відомим образом з-поміж них є грифон. А 
найбільш складними істотами з позиції морфології можна вважати тих, 
у зовнішності яких поєднано риси ссавців, птахів, змій та риб, тобто тва-
рин, які маркують всі три зони міфологічної світобудови. До них нале-
жить «скіфський» дракон, зображення якого є властивими для пам’яток 
Північного Причорномор’я 4 ст. до н.е. Його характерними ознаками є 
голова та передня частина хижого звіра, пташині крила та зміїний хвіст 
із риб’ячим закінченням. Зображення цих істот виконано у властивому 
для 4 ст. до н.е. «реалістичному» скіфо-античному стилі. Образотвор-
чих аналогів у інших художніх традиціях того часу вони не мають.

У подальшому подібні образи відомі у мистецтві Сасанідського Іра-
ну, Римської імперії, Центральної Азії, а потім вони розповсюджуються 
і за часів Середньовіччя з його багатим бестіарієм різних фантастичних 
істот, до якого долучаються пізніші запозичення зі Східної Азії крила-
тих драконів із ящіркоподібним тулубом та чотирма лапами, а також 
птахо-драконів.

—®—
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16. Наталія Порожнякова, кандидат мистецтвознавства, доцент 
Одеського художнього училища ім. М.Б. Грекова. 
Проблема пошуку духовного шляху (на прикладі 
творчості Ю. Михайлова, М. Реріха та М. Волошина)
Ключові слова: духовний шлях, міф, міфологічний мотив, символічний 
мотив.

Для мистецтва кризового часу, яким був кінець 19 – поч. 20 століття, 
були характерні проблеми пошуку художниками нових напрямків 

розвитку мистецтва в суперечливій ситуації початку нової епохи, а також 
пошук духовного шляху. Проблематика й тема пошуку духовного шляху 
розглядається на прикладі творів М. Волошина, М. Реріха та Ю. Михай-
лова. 

Оскільки названі художники були не ілюстраторами, а інтерпрета-
торами національної міфології, епосу, певних філософських ідей в об-
разотворчому мистецтві, наше дослідження присвячене вивченню мі-
фологічних і символічних мотивів, взаємозалежних з темою пошуку 
духовного шляху.

З’ясовано, що міфологічні й символічні мотиви в творах (як худож-
ніх, так і поетичних) М. Реріха, Ю. Михайлова й М. Волошина служать 
своєрідними декораціями, на тлі яких розігрується містерія внутріш-
нього життя майстрів мистецтва. Художникам притаманне сприйняття 
світу як єдиного живого цілого.

Виявлено структурно-модульний взаємозв’язок у зображенні при-
родних стихій у творах М. Реріха, Ю. Михайлова, М. Волошина. Роз-
глянуто вплив філософських ідей на образно-символічну мову художніх 
творів М. Реріха, Ю. Михайлова, М. Волошина (мотиви острова, каме-
ню, сходів, шляху). 

Проаналізовано важливі з погляду проблеми пошуку духовного 
шляху твори художників. Розглянуті етапні (знакові) твори у творчості 
художників у своїй змістовній основі виражають тему пошуку духовного 
шляху як самих майстрів у кризовій ситуації початку нової епохи, так 
і проектуються в сферу сприйняття ними шляхів духовного розвитку 
слов’янських народів. 

—®—
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17. Анна Пузиркова, здобувач кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів.                            
Ю.В. Майстренко-Вакуленко). 
Сюрреалізм в картині Ангерана Картона  
«Коронування Пресвятої Діви» 1454 р.
Ключові слова: сюрреалізм, автоматизм,втілення, модернізм.

Класичний модернізм першої третини 20 ст., окрім своїх найради-
кальніших авангардних форм, все ж залишається, так чи інакше, 

пов’язаним з мистецькою традицією попередніх часів. Сюрреалізм – один 
з провідних рухів класичного модернізму в Західній Європі, – не запере-
чує свого зв’язку з минулим.

Андре Бретон, лідер руху, що вводить в сюрреалістичний живопис по-
няття «абсолютний автоматизм», вважаючи кращим втіленням цієї ідеї 
творчість Андре Масона, зауважує, при цьому, що сюрреалізму «вдалося 
надати красі нового втілення». В сюрреалістичній естетиці залишають-
ся зв’язки з символізмом та навіть романтизмом, хоч вона і виходить з 
дадаїстського руху.  Сюрреалізм, як не дивно, не виключає ані деталіза-
ції, ані  фігуративності. Сюрреалісти надихаються Дж. де Кіріко і його 
метафізичним живописом, сюрреалізм якого не в чистому автоматизмі 
через абстракції, а в ментальному враженні. Параноїдально-критичний 
метод Сальвадора Далі  містить  багато прямих апеляцій до класичного 
мистецтва і виключає абстрактний автоматизм, залишається при цьому 
еталоном сюрреалістичного стилю. Це не абстракція на полотні, а ірра-
ціоналізація об’єктів цілком впізнаваних.

Ми не можемо точно визначити, які саме твори сформували бачення лі-
дерів сюрреалістичного руху. Але розглядаючи мистецьку спадщину крізь 
призму сюрреалізму, цікаво в цьому контексті поглянути і на деякі твори 
інтернаціональної готики. Вони, безумовно, сповнені глибокого символіз-
му –  попередника сюрреалістичного бачення, і при детальному розгляді, 
можуть  скласти і сюрреалістичне враження. Як, наприклад, твір видатного 
майстра середньовіччя Ангерана Картона «Коронування Пресвятої Діви».

—®—

18. Валерія Руденко,  студентка 1 курсу магістратури ХДАДМ (наук. 
керів. Л.Д. Соколюк).
Індійське мистецтво 20 ст.: поза межами  
англійського впливу 
Ключові слова: мистецтво Індіі  першої  пол. 20 ст., творчість Аба-
ніндраната Тагора, Рабіндранат Тагор, Джаміні Рой, індійське мисте-
цтво колоніальної доби. 
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Початок 20 ст. для індійського мистецтва пов’язаний з тісним опором 
впливу англійської колонізації та потужним рухом за відновлення 

традиційної культури та мистецтва Індії. Митці приєднуються до  прин-
ципів  діячів Бенгальського відродження, відкидають засади академічної 
школи, звертаючись до сюжетів буддійських легенд, стародавніх епосів, 
технік та прийомів могольської  і  раджпутськой мініатюри. Чітка позиція 
відмови від будь-яких насаджень англійської культури  призводить до по-
яви серії подібних творів серед кола учнів Абаніндраната Тагора. Разом з 
тим, на цьому тлі виникає помітна різниця у творчому спрямуванні Гага-
нендраната Тагора, Рабіндраната Тагора і Джаміні Роя.  

Твори Джаміні Роя з притаманною їм стилізацією та лаконічною 
лінією, одразу стали відомими, а нині є частиною сучасної індійської 
поп-культури. У його постійних експериментах зі стилізацією відобра-
жається новий підхід до живопису, основна мета якого – визначення 
експресивної сили лінії. Численні роботи Роя складаються із трансфор-
мації давніх скульптур до графічних образів, влучно доповнених наси-
ченими кольорами. 

У 30-х роках 20 ст. на авансцені індійського мистецтва з’являється 
нове ім’я, котре одразу прогриміло на всю Європу. Малюнки Рабіндрана-
та Тагора від самого початку були тісно пов’язані з текстом. Вони наро-
джувались на полях рукописів, перетворюючись в тематичні мініатюри 
з характерними графічними рисами. Згодом його манера  знайде відби-
ток у техніці «автоматичного письма» європейських  сюрреалістів. 

Гаганендранат Тагор створює ілюзії реальності. Він погоджується з 
формалістичними вимогами кубізму, розуміючи, що світло та простір, як 
одні з важливих художніх засобів, ніколи до цього  не використовувались 
в індійському живописі. Саме Г. Тагор дав початок індійському кубізму, 
який згодом створив резонанс серед європейських митців та критиків. 

—®—

19. Олена Сом-Сердюкова, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри ТІМ НАОМА. 
Пошуки сліду: церкви південної Буковини доби 
Стефана Великого (1457–1504)
Ключові слова: Стефан Великий, Буковина, молдавський стиль, візан-
тійці, церкви. 

Чернівці, Буковинський край, перетин румунського кордону та про-
довження Буковини, на землях якої збереглись дивовижні церкви 

другої половини 15 ст. На той час ці землі належали Молдавському кня-
зівству, заснованому у 1363 році Богданом І. З англомовним путівником 
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Терези Сінігалії та Олівія  Болдури «Середньовічні пам’ятки Буковини» 
рухаємося шляхом зведення церков, яке спалахнуло тут за доби Стефа-
на Великого. Правлячі князівством майже півсторіччя, Стефан не тільки 
спромігся розширити та укріпити свої володіння, а й зробив майже не-
можливе – у січні 1474 року переміг Мухамеда ІІ, який захопив Констан-
тинополь.  Після цього, отримавши великі гроші, Стефан розпочинає бу-
дівництво церков та монастирів, це: Путна, Сучевіца, Молдовіта, Воронет, 
Хумор, Арборе, Патрауці, Сучава, Пробота. З 1993 року церкви занесені 
окремою категорією до списку культурної спадщини ЮНЕСКО як «Мол-
давські церкви з зовнішнім фресковим живописом». Історія зберегла ім’я 
правителя. У декількох церквах знаходяться донаторські зображення Сте-
фана, його дружини Марії та дітей. Зведені ним церкви розглядаються, 
як «кристалізований молдавський стиль». За давністю подій, слід зодчих 
та малярів губиться, архіви мовчать. Але рівень майстерності все таки дає 
надію мистецтвознавству перемогти історію, зациклену на національних 
ознаках, та побачити у цих творіннях руку візантійців, а не молдаван. Тим 
більше, що за логікою подій, після падіння Візантії, перш за все ченці та 
митці мали б покинути країну. На візантійський слід, крім безперечної 
майстерності та складної, розвинутою іконографії розписів, вказують сю-
жети: взяття турками Константинополя та в’їзд Костянтина Великого до 
Константинополя. Також, датування будівництва церкви у Воронеті з 26 
травня по 14 вересня 1488 року, підказує на унікальну точність візантій-
ської історіографії. Тріщина на стіні церкви в Арборе оголює шар штука-
турки – більше ніж десять сантиметрів. Це засвідчує, що церкву вкривали 
вапном більше двадцяти разів. Може в цьому й криється головний секрет 
цих церков: яким чином збереглися чудові зовнішні фрески!? Бо питання 
входження мистецького твору у історію залежить малою мірою від волі та 
вміння митця, для цього необхідна купа обставин і тут вони відбулись…

—®—

20. Ке Сунь, соискатель кафедры ТИИ НАИИА (науч. руков.                       
О.В. Ковальчук).
К вопросу об истории китайской пленэрной живо-
писи 20 – 21 в.
Ключевые слова: пленэр, натура, китайская  живопись, созерцание.

Резюмируя особенности пленэрной живописи 20 века, можно выделить 
следующие моменты: художники пользовались рисунками с натуры 

для совершенствования техники; для сбора фактического материала; для 
изобретения приёмов. Однако, в последние годы появились рисунки с 
натуры, демонстрирующие жизнь, которые отражают другой аспект соци-
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ального значения эскиза. Это очень актуальная тенденция, на которую сто-
ит обратить внимание. Западные художники придают большую важность 
зарисовкам с натуры, особенно для сбора фактического материала, в то 
время как китайские художники в основном полагаются на созерцание и 
запоминание. Древние художники также подчёркивали важность эскизов 
с натуры. Но только лишь вдоволь насмотревшись на известные горы и 
великие реки, по возвращению домой они по памяти начинали рисовать. 
Преимущественно из-за того, что китайские инструменты для рисования 
было нелегко переносить и использовать на природе. Западные уличные 
эскизы 20 века оказали значительное влияние на китайскую живопись.

—®—

21. Ібо Чжан, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів.                   
О.К. Федорук).
Той, хто розкриває неписані правила –  
Жень Сихун
Ключові слова: Жень Сихунь, живопис, скульптура, політичні рухи, 
«сірий» гумор,варварський стиль.

Жень Сихун народився у 60-х роках минулого століття, у 90-х отри-
мав вищу освіту, деякий час працював як вільний художник у 

Юаньмінюань – поселенні художників у Пекіні, після чого також спро-
бував себе у сфері реклами, але згодом як вільний митець повернувся на 
шлях творчості.

Кожен вирішальний момент у житті й творчості Жень Сихуна  
пов’язаний з основними зрушеннями у житті Китаю. Символи Китаю 
дуже природньо стали навід’ємним елементом його робіт. 

Насправді ж, усі китайські митці, народжені у 60-х роках, мали у сво-
їй творчості таку тенденцію. Якщо описати твори Жень Сихуна кількома 
словами, то це в основному: спогади, час, простір та критика. На пер-
шому плані спогади та критика, час символізує атмосферу та настрій, а 
простір є лише формою вираження.

У ранній період творчості Жень Сихун в основному працював з олією, 
лише після 2000-го року почав займатись скульптурою. Життя й зроста-
ючий життєвий досвід художника завжди були пов’язані з політичними 
діячами та політичними рухами. Через це для своїх робіт він обрав ма-
неру критичного, глузливого способу вираження. Можна сказати, що це 
«сірий» гумор, що змушує глибоко замислитись. Наприклад, серед його 
ранніх робіт є велика кількість досить емоційних політичних сюжетів 
про Китай, наприклад, культурна революція, мітинг на площі Тяньань-
мень, що транформовані оком майстра, висміюючи ці історичні події, 
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але водночас у ті часи вони були заборонені владою, саме тому в ранній 
період творчості художник в основному орієнтувався на європейський 
та американський ринок.

Твори Жень Сихуна, його великий досвід як митця мають вели-
ке значення й цінність для тогочасного мистецтва Китаю. Передусім 
він відмовився від конкретної типізації робіт. Коли на ринку виникав 
певний формальний попит на них, він неодмінно переходив до ново-
го напряму – саме цим і зумовлене розмаїття стилів його композицій. 
По-друге, зовні його твори сповнені неймовірного, майже абсурдного 
глузливого гумору, але глибинно – це песимістична байдужість, про-
те не безнадійна, а породжена відчуттям, що виникає після неоднора-
зових поразок перед непереборною перешкодою. Стиль митця також 
багатогранний. Цинічність зовнішності, безжалісний контент мови, 
підсилений внутрішньою сумлінністю та щирістю, суперечливо поєд-
налися в одне ціле. У наш час концептуальність та формалізація мис-
тецтва змушують багатьох митців відокремлюватись один від одного 
творчістю та індивідуальним характером, тоді як роботи Жень Сихуна 
є вершиною симбіозу його характеру та великого життєвого досвіду. 
Вони й сформували його незамінну індивідуальну вартість у світі сучас-
ного мистецтва Китаю.

У порівнянні з ранніми композиціями, сьогодні творчі ідеї Жень Си-
хуна перейшли від політичного сюжету до природи людини, оголюючи 
істинне людське єство. Така відвертість змусила, звичних до «абсурду» 
часу одягати фальшиві маски людей, ніяковіти; ця відвертість ошеле-
шила тих, хто наївно вірить у сучасні фальшиві догмати. Грубість та вар-
варський стиль приковують погляди людей до його творів. Для тих, хто 
звик крізь мистецтво долучатися до прекрасного, реальність давно ста-
ла грубою та варварською. Роботи Жень Сихуна не тільки не обдурюють 
їх, а й додають їм ясності. Більше того, вони гіперболізують реальність, 
змушуючи людей ніяковіти.

Якщо б не було проблем, то зникла б і критика. Але не було б і роз-
витку. У своїх роботах Жень Сихун розкриває ці неписані правила, тем-
ний бік суспільства та людської вдачі. Лише пройшовши через муки і 
темряву, людство зможе «прокинутися». Сучасне мистецтво Китаю, як 
не подивись, лише й намагалося показати людству існування цих мук і 
темряви.

А митці, подібні до Жень Сихуна, і стали такими, що «розкривають 
неписані правила».

—®—
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22. Катерина Чуєва,  аспірант кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів.         
Н.В. Козак), заступник генерального директора, куратор колекції 
мистецтва Давнього Єгипту, Греції та Риму. 
Стінописи «церкви з фресками» поблизу  
Інкермана. У пошуках аналогій
Ключові слова: печерна «церква з фресками», комплексні досліджен-
ня, розписи, іконографія, Кападокія, візантійські часи, стилістичні 
аналогії.

Печерна «церква з фресками», знайдена у 2004 р. Т. А. Бобровським та 
К. Є. Чуєвою під час огляду скельних комплексів Загайтанської скелі 

на околицях  Інкермана у Криму, є унікальною для регіону пам’яткою як 
за художнім рівнем, так і за ступенем збереженості стінописів. Церква од-
ноабсидна, розміром близько 5х3х3 м; у верхній частині стін наосу та май-
же на всій поверхні стін і склепіння абсиди зберігся фарбовий шар. Під 
час комплексних досліджень, що включали археологічні розкопки церкви 
і прилеглих приміщень, а також візуальне обстеження і фотофіксацію збе-
режених ділянок живопису, було ідентифіковано 11 живописних компози-
цій: в абсиді – Деісус, Вознесіння, зображення святителів; Благовіщення 
– на вівтарній арці, сцени христологічного циклу – Різдво, Хрещення – на 
південній стіні наосу, Преображення, Розп’яття, Сходження до пекла – на 
північній стіні, Христос-Старий в оточенні євангелістів – на склепінні на-
осу перед вівтарною аркою, Успіння – на західній стіні наосу над вхідни-
ми дверима. Композиції відокремлені одна від одної червоними лініями. 
Стінописи церкви за результатами стилістичного аналізу та особливостей 
іконографії доступних для огляду композицій або їх фрагментів були да-
товані другою половиною, кінцем 13 – першою половиною 14 ст. 

Зібраний протягом 2004–2007 років матеріал залишається осно-
вою для подальших досліджень, більш детальну фотофіксацію до рес-
таврації стінописів, що перебувають в аварійному стані, здійснити було 
неможливо. Крім того, після публікації знахідки, попри розташування 
пам’ятки у гроті на 25-метровій висоті від підніжжя скелі на відтинку, 
доступ до якого ускладнений без альпіністського спорядження, стінопи-
си стали привертати увагу любителів старожитностей, одним з проявів 
якої, за повідомленням кандидата історичних наук А. Ю. Виноградова, 
стало самовільне зняття групою спелеологів-любителів у 2016 р. фраг-
ментів фрескового шару на вівтарній арці церкви з метою розчистки ді-
лянки з граффіті, яке виявилося написом початку 14 ст. 

Архітектурно-археологічні (як-от підковоподібна у плані абсида) та 
іконографічні особливості (Деісус в консі абсиди та ін.) даної пам’ятки, на 
наш погляд, дозволяють говорити про її спорідненість із пам’ятками Ма-
лої Азії. Відповідно, Кападокія з її численними печерними комплексами 
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та збереженими до сьогодні стінописами візантійського часу стала пер-
шочерговим напрямком пошуку аналогій. Протягом 2009–2017 рр. нами 
було оглянуто сотні печерних комплексів Кападокії та до 200 печерних 
церков, значна частина яких містила розписи, а також опрацьовано відпо-
відну наукову літературу (Г. де Жерфаньйон, Н. Тьєрі, Л. Родлі, Р. Остер-
хаут, К. Жоліве-Леві та ін.). 

Наші спостереження дозволили підвердити близькість іконографіч-
ної програми «церкви з фресками» до кападокійських пам’яток (зокре-
ма, розміщення Деісуса в консі абсиди) і, водночас, виявити унікальні 
риси кримської пам’ятки (як-от рідкісне зображення в Деісусі Христа-
Емануїла). Найближчою стилістичною аналогією стінописам «церкви 
з фресками» на Загайтанській скелі сьогодні можна назвати розписи 
т. зв. церкви № 2 біля с. Юксеклі (поблизу м. Гюльшехір, провінція 
Невшехір). Фрагмент стінопису цієї церкви із зображенням пророка 
Аарона демонструє близькість в прийомах письма до зображення про-
рока зі сцени Благовіщення у «церкві з фресками» на Загайтанській 
скелі. Фрагменти стінопису церкви № 2 в Юксеклі були опубліковані 
К. Жоліве-Леві та датовані дослідницею 13 ст., що, відповідно, також 
почасти перетинається із датою, запропонованою нами для стінописів 
«церкви з фресками» на Загайтанській скелі.

—®—

23. Олена Шостак, мистецтвознавець, завідувач відділу графіки 
НММБВХ. 
До історії колекції графіки Національного музею 
мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків
Ключові слова: колекція гравюри НММБВХ, альбоми, прошиті зошити, 
інвентаризація, директор В.Ф. Овчинников, зібрання В.О. Щавинського, 
Волинський Крайовий музей.

Колекція гравюри НММБВХ за походженням поділяється на чотири 
групи: зібрання родини Ханенків і В. О. Щавинського, велике над-

ходження з  Житомирського Краєвого музею та окремі твори, придбані у 
приватних осіб у різні роки. 

У спробі виділити гравюри, придбані засновниками музею, ми зу-
стрічаємо нездоланні перешкоди. У 1919 році вони  були записані до 
бібліотечного інвентаря, який надає надто короткі для ідентифікації ві-
домості. Практично можна працювати тільки з альбомами, оскільки на 
них збереглися печатки  і старі бібліотечні номери. 

З 1919 по 1925 роки у музеї не було справжніх інвентарних книг, ін-
формація про експонати заносилась до звичайних зошитів. У 1925 році 
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для проведення інвентаризації було на п’ять місяців зачинено експози-
цію, до роботи залучили працівників інших музеїв. Після відкриття му-
зею облік практично не вівся. 

Радикальні зміни відбулися з призначенням у 1936 році нового ди-
ректора В. Ф. Овчиннікова. Інвентаризація великої колекції потребува-
ла значного часу, тільки у 1939 році гравюри було занесені у прошиті 
звичайні учнівські зошити без зазначення документу походження. Ро-
боту перервала війна.  

З інших нечисленних джерел інформації складається наступна кар-
тина. У 1931 році до музею надійшло зібрання гравюри петербурзького 
колекціонера В. О. Щавинського (1225 од. збереження).  

На початку 1930-х років у Картинній галереї (тепер Національний 
музей «Київська картинна галерея») було створено відділ графіки, для 
чого об’єднали кілька колекцій, в тому числі близько 20 тисяч гравюр та 
120 альбомів з Волинського Крайового музею (Житомир), а з 1933 року 
із зібрання В.О. Щавинського.

Навесні 1934 року гравюрний кабінет було ліквідовано, а Держав-
ний художній музей (тепер НММБВХ) отримав гравюри із зібрання                     
В. О. Щавинського,   Волинського Крайового музею та власне зібрання 
Картинної галереї (близько 3 тис. гравюр). До акту додавалися жито-
мирські інвентарі та список колекції Щавинського.

—®—

24. Лай Юэге, магистр искусствоведения, г. Цинь Хуа, Китай.
От растения – к огненной стихии: символика  
лотоса в скульптуре «Будда Амитабха»  
из Бостонского музея
Ключевые слова: скульптура Китая, символ, лотос, огонь, образ 
Будды.

Шедевром китайской ритуальной пластики из бронзы является «Ал-
тарь Амитабхи» (593 г., династия Суй), представленный в Музее 

изящных искусств Бостона. Будда безграничного великолепия восседает в 
позе лотоса на двойном лотосовом троне. Лотос и его заострённый лепесток 
является своеобразным модулем, на котором основан символический образ 
скульптуры. По сторонам от Будды показаны стоящие на лотосах, с нимбами 
в виде заострённого лепестка его ближайшие ученики и адепты. Безгранич-
ная энергия Будды выражена в пламенеющем лотосовом нимбе, который 
ритмически повторяется в лотосе резного пьедестала и в венчающей ком-
позицию кроне дерева Бодхи. Нимб являет символическую эволюцию: от 
биологического растения – лотоса – к огненной стихии. В его внутренней 
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части изображены близкие к реальности цветы лотоса с гибкими стеблями. 
Во внешней части заострённый в виде лепестка нимб Амитабхи переходит 
в пространство в виде множественных языков пламени. Общий абрис ком-
позиции повторяет ключевую модель нимба в виде пламенеющего лотоса. 
Силуэт верхней части лотосового трона взаимосвязан с пластикой нимбов 
боковых фигур, переходящих в декоративное навершие трона. Вместе они 
образуют силуэт лепестка лотоса. Пламенеющий верх нимба имеет пласти-
ческую связь декоративной трактовкой кроны дерева Бодхи, листва которо-
го уподоблена полностью раскрытым цветам лотоса. Таким образом, жизнь 
символически явлена в длящемся времени. Если в нижнем ярусе кроны 
показаны коробочки семенных плодов, то выше можно видеть их превра-
щение в сидящих в центре цветков праведников. Головы достигших состоя-
ния просветления адептов увенчаны нимбами. Их новое рождение показано 
через рождение в лотосе. Резной пьедестал композиции повторяет форму 
многолепесткового лотоса. Вершины столбов трона украшены гирляндами 
цветов лотоса. (Их аналог можно видеть в декоре трона Тутанхамона в ис-
кусстве Древнего Египта). Средствами пластики показана метаморфоза: от 
конкретно-чувственного изображения растения (лотос) – к безграничной 
силе духовного горения, выраженной посредством стихии огня. Материал 
бронзы, прошедшей плавку, соответствует воплощению идеи.

—®—

П’яті Платонівські читання. До сторіччя НАОМА
Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. Київ. 2018

Координатор проекту, упорядник тексту: кандидат мистецтвознавства Л.О. Лисенко
Редагування Ю.О. Іванченка; макетування І.М. Дудника
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