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Сьомі Платонівські читання 2019 року присвячені двом ювілеям – 60-
річчю кафедри теорії та історії мистецтва і 50-річчю кафедри тех-

ніки і реставрації творів мистецтва НАОМА. Саме тому на пленарному 
засіданні прозвучали два стратегічні виступи, які визначили головний 
зміст наукової конференції цього року. Завідувач кафедри техніки та 
реставрації творів мистецтва Тетяна Ростиславівна Тимченко наголоси-
ла, що цьогорічні ювілеї є приводом для осмислення зв’язків між двома 
структурними підрозділами НАОМА. Вона згадала першого керівника 
кафедри реставрації (1969–1986 рр.) доцента кафедри ТІМ, кандидата 
мистецтвознавства О.Р. Тищенка, який організував навчальний процес 
і встановив ті напрямки діяльності, які й досі є пріоритетними. Цікавим 
фактом з доповіді стало нагадування про те, що КДХІ став другим вищим 

Людмила 
Семенівна 
Міляєва та 

Тетяна Рос-
тиславівна 

Тимченко

Гості конференції на 
пленарному засіданні
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навчальним закладом у СРСР, де було відкрито подібну спеціальність. 
Пані Тетяна підкреслила, що для студентів-реставраторів завжди особли-
вими були предмети з історії мистецтва, адже без глибокого розуміння 
пам’ятки неможлива якісна її реставрація. Сьогодні взаємодія між обома 
підрозділами значно пожвавлюється. Випускники кафедри реставрації 
вступають до аспірантури кафедри ТІМ, проводять апробацію своїх на-
укових тем на організованих ФТІМ конференціях. Підтвердженням цьо-
му є і значна активність кафедри реставрації на Сьомих Платонівських 
читаннях. Студенти, аспіранти і викладачі стали учасниками всіх трьох 
секцій. Про це свідчать і цифри – 15 з 162 надісланих тез. Це майже 10 
відсотків від загальної кількості заявок! Хочеться подякувати і ще двом 
нашим постійним учасникам зі Львова – головному спеціалісту відділу 
реставрації живопису ДП «Інститут «Укрзахідпроектреставрація» Оксані 
Садовій-Мандюк та керівникові цього відділу Олегу Рішняку. Пан Олег 
у своїй доповіді, присвяченій поняттю «автентичності твору мистецтва» 
в контексті збереження та реставрації, наголосив, що «основою сучас-
ної реставрації повинен бути критичний аналіз та наукові дослідження, 
спрямовані на максимальне збереження достовірної, неспотвореної рес-
тавраційними інтерпретаціями інформації, джерелом якої є мистецький 
твір». Це ставлення до змісту реставраційної роботи підтверджується і 
практикою реставраторів НАОМА. Єдине, чого не вистачає нашим ба-
гаторічним колегам – це матеріального і технічного забезпечення, спе-
ціально обладнаних аудиторій. Без державної підтримки ці проблеми з 
року в рік залишаються невирішеними.

Другий, полемічно загострений, виступ на пленарному засіданні було 
присвячено деяким проблемам українського мистецтвознавства. В ньому 
визначний науковець, доктор мистецтвознавства, академік НАМУ, про-
фесор кафедри ТІМ НАОМА Людмила Семенівна Міляєва висловила своє 
глибоке занепокоєння за нашу професію, на яку іде активний наступ як на 
гуманітарну дисципліну. Її намагаються замінити фахом дизайну і куль-
турології. «Міністерство культури заявляє, що ми не маємо права дава-
ти теми курсових, магістерських робіт з історії мистецтва. Але саме в цій 
галузі ми маємо найбільші успіхи». Людмила Семенівна відзначила ве-
личезну амплітуду тем, жанрів численних монографій, каталогів, словни-
ків, нарисів, п’ятитомних видань історії українського мистецтва та історії 
декоративно-прикладного мистецтва, окремо зупинилася на виданнях 
дивовижного видавництва Олександра Савчука в Харкові. З іншого боку, 
мистецтвознавці мало інформовані з приводу нових видань. У нас немає 
спільного реферативного журналу, який міг би давати точну бібліогра-
фічну інформацію; на наших конференціях немає дискусії, зацікавленої 
розмови фахівця з фахівцем; майже зникає практика написання якісних 
рецензій. На останок доктор мистецтвознавства побажала всім нам про-
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тистояти цим негативним тенденціям і працювати так, як підказує наша 
совість і наші професійні інтереси.

Маємо надію, що наші щорічні Читання демонструють солідарність 
і активну співпрацю мистецтвознавців, педагогів, науковців, студентів з 
різних міст України і зарубіжжя. Три провідні художні Академії України 
– у Києві, Львові та Харкові – мають мистецтвознавчі кафедри, готують 
фахівців, науковців, які продовжують свою діяльність у різних сферах 
культурного будівництва. Учасники Сьомих Платонівських читань – 
викладачі, аспіранти, студенти – навчаються і викладають на кафедрах 
теорії та історії культури, культури та соціально-гуманітарних дисци-
плін, суспільних наук, теорії і методики музичної освіти та хореогра-
фії, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, реставрації 
творів мистецтва, теорії і методики ДПМ та графіки, дизайну і техноло-
гій, дизайну і теорії мистецтва, мистецтвознавчої експертизи, інформа-
ційних технологій, фотомистецтва і візуальних практик, менеджменту 
мистецтва, івент-менеджменту та індустрії дозвілля. Хочеться назвати 
імена недавніх випускників НАОМА. Асистентом кафедри історії мис-
тецтв на історичному факультеті (створена у 2016 р.) КНУ ім. Тараса 
Шевченка є наша випускниця, кандидат мистецтвознавства Катерина 
Кудрявцева. Випускник ФТІМ Дмитро Марков працює м. н. с. в Інсти-
туті сходознавства ім. А. Кримського. Зростає активність викладачів-
художників НАОМА, постійним учасником Читань виступає Роман Пе-
трук, художник-живописець, монументаліст, ст. викладач КДАДПМіД 
ім. М. Бойчука. Дуже помітною була участь чотирьох аспірантів кафедри 
теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв НАОМА. Щира подяка 
творчій спільності з Одеси. Серед викладачів, науковців, аспірантів, 
співробітників музеїв багато учнів доктора мистецтвознавства, про-
фесора, завідувача кафедри ОМ ПНПУ ім. К. Ушинського Ольги Тара-
сенко. Цього року дуже активно виступили львів’яни. Крім викладачів 
і аспірантів ЛНАМ, були представлені ретельні наукові розвідки спів-
робітників Інституту народознавства НАНУ, наукової бібліотеки ім. В. 
Стефаника, Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возниць-
кого. Неймовірно широким колом проблем – від творчості М. Бойчука, 
сценографії, графіки, синагогального малярства, виникнення витинан-
ки до фотографії, вітража, сучасних написів у вуличному просторі – за-
цікавили викладачі і аспіранти Харківської державної академії дизайну 
і мистецтв (ХДАДМ). Вперше до роботи Платонівських читань приєд-
налися НПУ ім. М. Драгоманова (кандидат філологічних наук Д. Кон-
дакова), НМАУ ім. П. Чайковського (аспірантка Є. Зігура), Державний 
Університет інфраструктури і технологій (кандидат філософських наук 
Л. Ільницька), Прикарпатський національний університет ім. В. Сте-
фаника (кандидат мистецтвознавства О. Чуйко), філософський факуль-
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тет КНУ ім. Тараса Шевченка (кандидат історичних наук І. Адамська), 
Шосткинський краєзнавчий музей (с. н. с. М. Кокшайкін). 

Повертаючись до сучасних викликів класичному мистецтвознавству 
і образотворчому мистецтву хотілося б звернути увагу на кілька позицій 
у нашій програмі. Ірина Костюк, доцент кафедри ТІМ ЛНАМ відзначає 
в своїх тезах важливість такого виду наукової роботи, як рецензування в 
його численних різновидах, і закликає наукову спільноту до збереження 
високого професіоналізму, наукової етики, об’єктивності і дослідницької 
сумлінності в цьому жанрі. Мистецтвознавець Наталія Булавіна звернула 
увагу на феномен домінування прес-релізу, який прийшов на зміну ана-
літичним статтям, так само, як на місце критиків тепер претендують ко-
піпейстери. Аспірантка з Харкова Олена Богачук пише про необхідність 
реформи у системі мистецької освіти, академічного мистецтвознавства, 
засвоєння загальноприйнятих стандартів та критеріїв сучасного мисте-
цтва, як умови модернізації даної сфери. Старшого викладача ПНПУ ім. 
К. Ушинського Луку Басанця бентежить думка про те, що «різноманіття 
існуючого мистецтва вимагає якоїсь зміни художньої освіти, її мети, її 
завдань, може в бік кардинальної зміни, може в бік урізноманітнення, в 
паралельне існування декількох концепцій… Ці зміни повинні… дискуту-
ватися і вироблятися широкими колами мистецької спільноти». Юлія Гу-
пало, викладач Хортицької національної навчально-реабілітаційної ака-
демії, розглядаючи проблему комерційної складової графічного дизайну, 
дає поради «молодому фахівцю-дизайнеру не піддатись деструктивному 
виключно ринково-рекламному вирішенню дизайн-замовлень», стрімко 
реагувати на актуальні тенденції в дизайні і працювати над пошуком влас-
ної графічної мови. Доцент кафедри графічних мистецтв НАОМА Віктор 
Кириченко стверджує, що «композиційні задачі об’ємно-просторового ба-
чення потребують навиків з механіки і конструювання, знань з анімації, 
кінетики, інших видів мистецтва (сценографія, скульптура, проектування 
та т.п.) та їх синтез з графікою… Ці вправи разом з лекціями з історії роз-
витку альтернативного мистецтва підвищують якість базової академічної 
освіти». 

Оскільки цього року мистецтвознавці святкують свій ювілей, беру на 
себе сміливість відзначити найцікавіші виступи мистецтвознавців, що ви-
кликали інтерес і жваву дискусію. 1. Галина Хорунжа на основі ретельного 
вивчення архівних матеріалів розвінчує ідею штучного розподілу радян-
ських художників на дві категорії – колаборантів і опозиціонерів; 2. Олена 
Боримська, як куратор виставкового проекту «Авангард: у пошуках чет-
вертого виміру», ретельно проаналізувала головні концепції та складові 
унікальної експозиції, що вперше наочно представила українську складо-
ву авангардного руху в галереї М 17; 3. Олена Сом-Сердюкова ознайомила 
з норвезьким досвідом інтерпретації і презентації виставкового проекту 
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«Густав Вігеланд «Страх з ліжка»; 4. Олексій Титаренко талановито і ар-
тистично розказав неймовірну історію з життя К.-Г. Юнга. 

У зв’язку з ювілеєм у нашому виданні з’явився ще один, четвертий, 
меморіальний розділ зі спогадами наших випускників про навчання в 
стінах alma mater, а також спогадами Василя Перевальського, народно-
го художника України, завідувача кафедри графічних мистецтв НАОМА 
про лекцію П. Білецького «Національна форма: походження, специфіка, 
майбутнє», прочитану у 1964 році на прохання членів гуртка з вивчення 
українського народного мистецтва.

Традиційно завершуємо цифрами. У Сьомих Платонівських читання 
взяли участь: 4 доктори мистецтвознавства, 34 кандидата наук, 56 аспі-
рантів (3 – з Китаю, які навчаються у Харкові), 2 здобувача, 22 бакалавра і 
магістра з Києва та Одеси. Всіх учасників щиро вітаємо з двома київськи-
ми ювілеями і запрошуємо до участі в наступному проекті, що планується 
на 21 листопада 2020 року. Тези Сьомих Платонівських читань також 
викладені на сайті platonconference.kiev.ua, де розміщено матеріали 
усіх попередніх читань. 

—®—
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Доповідає 
Генрі  
Ягодкін
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Керівники: доктор мистецтвознавства, академік НАМУ,  
професор кафедри ТІМ НАОМА Людмила Семенівна Міляєва, 
кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри  
техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА Тетяна  
Ростиславівна Тимченко та кандидат мистецтвознавства,  
викладач кафедри ТІМ Ігор Миколайович Дудник

1. Тетяна Тимченко, кандидат мистецтвознавства, доцент,  
завідувач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА 

Два ювілеї: ФТІМ та кафедри реставрації НАОМА 
(виступ на пленарному засіданні)

Ключові слова: ФТІМ, кафедра техніки та реставрації творів мисте-
цтва, НАОМА.

Цього року ми відзначаємо 60-річчя ФТІМ і 50-річчя кафедри техні-
ки та реставрації творів мистецтва, що є приводом для осмислення 

зв’язків між цими структурними підрозділами НАОМА. Першим керів-
ником кафедри реставрації (1969–1986 рр.) став доцент кафедри ТІМ, 
канд. мистецтвознавства О.Р. Тищенко, який організував навчальний 
процес і встановив ті напрямки діяльності, які й досі є пріоритетними. 
Нагадаємо, що КДХІ став другим вузом у СРСР, де було відкрито подібну 
спеціальність. 

Певний час кафедра входила до складу ФТІМ. Для студентів-
реставраторів завжди особливими були предмети з історії мистецтва, 
адже без глибокого вивчення пам’ятки неможлива якісна її реставрація. 
Історія знає багато прикладів нерозуміння реставраторами особливостей 
твору, що призводило до непоправних втрат. І професор Л.С.Міляєва за-
вжди наполягала на цьому.

Останніми роками зв’язки стали більш тісними й різнобічними. Зрос-
ла кількість предметів, які співробітники кафедри реставрації викладають 
студентам і аспірантам ФТІМ. Ці останні мають змогу набагато ближче по-
бачити твори мистецтва, краще зрозуміти їх матеріальні складові, техніко-
технологічні особливості, сліди старіння й руйнації, а також ті зміни, які 
привносять реставраційні втручання. 
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Випускники кафедри реставрації вступають до аспірантури, що також 
значно пожвавлює взаємодію між обома підрозділами. Спілкування з чле-
нами кафедри ТІМ є дуже важливим для переходу на якісно новий щабель 
у вищій освіті реставраторів. Адже реставратори занадто зосереджені на 
мікро- та макрорівні, на якому вони працюють з твором мистецтва. Зо-
рієнтуватись у світовому контексті, зрозуміти місце конкретної пам’ятки 
в історії розвитку мистецтва реставраторами допомагають мистецтвоз-
навці. Студенти й викладачі зазвичай беруть участь у конференціях, які 
організує ФТІМ. 

Сподіваємось на продовження наших плідних зв’язків, і бажаємо про-
цвітання й успіхів ФТІМ!

—®—

2. Людмила Міляєва, доктор мистецтвознавства, академік НАМУ, 
професор кафедри ТІМ НАОМА 

Деякі проблеми сучасного мистецтвознавства  
(виступ на пленарному засіданні)

Ключові слова: сучасне мистецтвознавство, культурологія, дизайн, 
історія українського мистецтва, видавництво Олександра Савчука, 
семінари, конференції, внутрішні рецензії.

Сьогодні мені хочеться присвятити свій виступ стану нашого мисте-
цтвознавства. Річ у тому, що останні 5–6 років іде наступ на мисте-

цтвознавство як на гуманітарну дисципліну. На всю Україну існують 
тільки дві спецради, що мають категорію «Мистецтвознавство», де захи-
щають дисертації. Наш фах замінюється поняттям культурології. Куль-
турологія – це дійсно серйозна і дуже важлива наука. Але вона перед-
бачає величезні знання гуманітарного профілю. У нас ця галузь знань 
зараз перетворюється на щось незрозуміле. Хочу процитувати видат-
ного фізика-теоретика, лауреата Нобелівської премії Л. Д. Ландау: «На-
уки бывают естественные, неестественные (пишеться разом і в тому не-
має іронії) и противоестественные». І власно у нас зараз в культурології 
є такі «противоестественные» науки. Наприклад, в Академії провідних 
кадрів захищається дисертація з квантової механіки. Квантова механіка 
– безумовно, відноситься до поняття культура, але це галузь точних наук, 
недоступна гуманітаріям. До культурології сьогодні відносять не тільки 
квантову механіку, але й таку, затверджену ВАКом тему як «Чемність у 
готельному бізнесі». Хочеться запитати у фахівців, а що це за наука – чем-
ність? І чи можна її трактувати як культурологію?
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В історії сучасного мистецтва існує такий ready-made як пісуар. Мар-
сель Дюшан запропонував товар серійного промислового виробництва 
вважати також твором мистецтва. В нашій ситуації відбувається дещо 
прямо протилежне. Ми все готові назвати сьогодні дизайном. Мистецтво 
книги – дизайн, мистецтво плаката – дизайн. І я не буду здивована, якщо 
інтер’єр Софії Київської з усіма фресками і мозаїками також будуть ана-
лізувати під кутом проблематики дизайну. Можна і так! Але це викликає 
певні застереження. Найбільш потерпає, власне, уявлення про історію 
мистецтва. Зараз Міністерство культури заявляє, що ми не маємо права 
давати теми курсових, магістерських робіт з історії мистецтва. Але саме 
в цій області ми маємо найбільші успіхи. Незважаючи на всі наші нега-
разди, попри навіть війну, Україна ще ніколи не мала стільки друкованих 
праць з історії мистецтва. Ще ніколи не було такої величезної шкали, такої 
амплітуди тем, жанрів, починаючи з монографій, присвячених одній іко-
ні, певним осередкам іконописання, цілій майстерні. Цікаві тематичні ви-
ставки проходять в художніх музеях Львова, Києва, складаються відповід-
ні каталоги. Так, унікальну виставку ікон з Братського монастиря в НХМУ 
супроводжує науковий каталог.

У нас в Харкові є дивовижне видавництво в особі Олександра Савчука. 
Це людина, яка колись була інженером, а потім стала кандидатом філо-
софських наук і почала видавати книги, які стали у нас вже раритетними. 
Він зібрав і видав всю наукову спадщину П. М. Жолтовського, його архів 
і навіть справу, пов’язану з драматичною історію Харківського музею у 
1935 році; видав два томи, присвячені С. А. Таранушенку, знайшов його 
могилу, будинок, в якому вчений жив у Харкові; перевидав «Українські 
деревляні церкви» Михайла Драгана, путівник по Києву Федора Ернста. 
Водночас, Олександр Савчук друкує роботи наших сучасних дослідників, 
присвячених бойчукізму, творчості М. Жука. Видавництво Савчука – це 
дивовижна річ.

З’явилося багато нарисів про творчість окремих художників діаспори, ці-
каві роботи про українську графіку 1920-х років, а також про такі напрямки, 
які годі було згадувати за радянських часів, як наприклад, конструктивізм, 
значно розширилося поняття «український авангард». Серед нових жанрів 
наших видань у нас є цікаві словники: термінологічні, художників діаспори, 
виданий львів’янами. Не можна обійти і той факт, як нові видання «Історії 
українського мистецтва» та «Історії українського декоративно-прикладного 
мистецтва» у 5-ти томах. Але залишаються і певні лакуни. Наприклад, у нас 
серед мистецтвознавців майже немає шевченкознавців.

Є і ще один бік справи. Деякі дослідники взагалі не читають нових ви-
дань. Інші прочитали б, але не знають, як це зробити. У нас немає жод-
ного реферативного журналу, який міг би бути навіть в інтернеті і давати 
точну інформацію про нові видання. Інша вада – це наші конференції, на 
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яких фактично не відбувається діалогу, немає дискусії. Нам не вистачає і 
семінарів, які б збирали людей одних зацікавлень, як це робиться в усіх 
точних науках. У нас майже немає доброякісних рецензій і зацікавленої 
розмови фахівця з фахівцем. Правда, треба сказати щодо матеріалів цер-
ковного малярства, у нас є такий колега – доктор історичних наук, який 
пише про все. Це пан В. Александрович. Він дуже добрий знавець архівів і 
інколи слушно критикує певні твердження мистецтвознавців. Але шкода, 
що він висуває свою концепцію як істину в останній інстанції і абсолютно 
забуває про те, що можна назвати протоколом чемності. Він безпардонно 
ставиться до старших колег, таких як Павло Миколайович Попов, Павло 
Михайлович Жолтовський, Григорій Никонович Логвин, Володимир Ан-
тонович Овсійчук, образив Ганну Ружицьку-Бризек, колишню завідувачку 
кафедри візантиністики Краківського Ягелонського університету. На пре-
великий жаль, відбуваються й гірші речі. Є певні люди, які пишуть просто 
наклепи, від яких так і тхне 30-ми роками минулого століття.

На останок хочу знову сказати про те, що нам зараз треба вистояти, бо 
таке враження, що мистецтво і тим більше, історію мистецтва, просто ви-
рішено знищити. Правда, зараз не такі часи, що це можна зробити так лег-
ко. Але ми залежні від Міністерства культури і Міністерства освіти, і вони 
можуть нам створити такі умови, що ми не зможемо виховувати фахівців. 
Я бажаю всім нам, дорогі колеги, протистояти цим негативним тенденці-
ям і працювати так, як підказує наша совість і наші професійні інтереси.

—®—

3. Анастасія Авула, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. М.Р. Селівачов) 

«Терновий вінець» у християнській іконографії
Ключові слова: іконопис, терновий вінець, святі реліквії, знаряддя 
страстей. 

Терновий вінець – одна зі святих реліквій Ісуса Христа, що була взята 
на Голгофі одразу після розп’яття. Виглядав він не як обруч (таким він 

зображується практично у всій християнській іконографії), а як зв’язані 
між собою колючки у формі шапки. 

Терновий вінець у мистецтві починає зображуватися тільки в добу 
переходу Середньовіччя до Ренесансу. 13 століття стало важливим у фор-
муванні образу Ісуса в західному християнстві. Францисканці стали під-
креслювати радість народження Христа й агонію Його смерті. Ці почуття 
стали переважаючими в сакральних сюжетах протягом кількох століть. 
Тому сцена коронування терням було широко розповсюджена.
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Православне вчення про ікони Русь прийняла від Візантії, де воно 
склалося у 6–9 ст. Київська школа іконопису виникла наприкінці 9 ст. У 
православ’ї сцена коронування терням не зображувалася. І тільки у 17 сто-
літті, з проникненням засад західно-європейського мистецтва, з’являється 
образ Спасителя у терновому вінці.

Із розвитком християнства у православному і католицькому мистецтві 
терновий вінець зображується поряд з іншими знаряддями страстей, в та-
ких іконографічних типах: «Увінчання терновим вінцем», «Хресна дорога 
Ісуса» , «Розп’яття», «Зняття з хреста», «Покладання в труну», «Воздви-
ження чесного хреста», «Спас-виноградна лоза», «Христос-виноградар», 
«Страсті Христові», «Христос-надремне око», «Христос у дискосі», «Хрис-
тос у потирі», «Христос у терні». В західному мистецтві :«Чоловік скорбот 
(Ecce Homo)», «Не ридай мене мати (Pieta)», «Суд Пилата», «Христос – 
палаюче серце», «Алегорія Евхаристії», «Се Агнець» та ін.

—®—

4. Ганна Акрідіна, аспірантка кафедри  
ОМ ПНПУ ім. К. Д. Ушинського (наук. керів. О. А. Тарасенко)

Мозаїчне оздоблення храму Святої Блаженної  
Матрони у Свято-Успенському патріаршому  
чоловічому монастирі в Одесі
Ключові слова: мозаїка, монументально-декоративне оформлення, 
християнське мистецтво, полістилізм.

Невеликий центричний хрестово-купольньний храм Святої Блаженної 
Матрони композиційного типу «восьмерик на четверику» розташо-

ваний на території Свято-Успенського патріаршого чоловічого монастиря 
в Одесі. Він був закладений у 2015 та освячений 29 вересня 2019 року. Усе 
монументально-декоративне оформлення церкви виконано майстернею 
А. С. Чаркіна у мозаїчній техніці, що є наступністю візантійської традиції 
часів розквіту. 

Розповсюдженість мозаїчного оздоблення сакральних споруд спостері-
гається з перших століть християнства у Римі, Равенні, Константинополі. 
З більш пізніх прикладів варто згадати собори Санкт-Петербурга Святого 
Ісаакія Далматського, в якому об’ємно-просторове рішення образів було 
досягнуто поєднанням 12000 відтінків смальти і Воскресіння Христового 
на Крові, прикрашеного 7056 м2 мозаїк.

В оздобленні одеського храму з’єднані стилі, засновані на візантійській 
іконографії, а також різнокультурні декоративні елементи. Так, в образі 
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Христа Пантократора у куполі, композиціях богородичного циклу на окта-
гоні та у надбрамній мозаїці святої Матрони використані біло-блакитні 
орнаментальні елементи, що нагадують традиційну російську емаль. Цен-
тром вівтарного оформлення є образ Вознесіння Христового, набраний у 
світлих тонах за прототипом ікони академічного стилю першої половини 
19 століття. Композиція у конхі апсиди «Престол уготований» – древній 
образ Етімасії, виконана у візантійському стилі. 

Візерунки, які рясно покривають внутрішню площину храмового вось-
мигранника, мають відчутний мавританський вплив. Схожий орнамен-
тальний мотив присутній в оздобленні стелі мавзолею Галли Плацидії 
(перша чверть 5 століття) у Равенні і за словами Джузеппе Бовіні символі-
зує райський сад. У нижньому ряду мозаїк, на місце традиційного розта-
шування рушників, чергуються два види орнаментів, один з яких відтво-
рює римський зразок підлогової мозаїки і другий – ранньохристиянське 
символічне зображення хреста із виноградною лозою.

Таким чином, у комплексі мозаїчного оздоблення храму Блаженної 
Матрони спостерігається полістилізм. Використані канонічна іконографія 
Візантії і стилістика російської ікони кінця 17−19 століть, орнаментальні 
мотиви, серед яких ранньохристиянські і маврітанські. У мозаїках одесь-
кого храму досягнутий синтез оформлення простору завдяки єдності коло-
риту, застосуванню золотого тла, орнаментів, які об’єднують композиції, 
а також загальній відповідності художнього оформлення архітектурним 
особливостям.

—®—

5. Станіслав Бушак, аспірант кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Л.С. Міляєва)

Пантелеймон Куліш як дослідник української  
народної картини «Козак-Мамай»

Ключові слова: козак Мамай, народна картина, гайдамака, історичний 
образ, легендарний герой. 

Визначний український письменник, перекладач і громадський діяч 
Пантелеймон Куліш був нащадком давнього роду козаків Чернігів-

ського полку, тому осмислення подій доби Козаччини займає багато місця 
в його розлогій літературній та науковій спадщині. Зокрема, він був одним 
з перших дослідників, хто звернув увагу на народні картини, котрі зобра-
жували козака з бандурою. В листі до Осипа Бодянського (16 липня 1849) 
він пише: «Може видав – де вже не видати? – деінде по Вкраїні голеного 



17  

Секція 1. Проблеми вивчення українського 
мистецтва від давнини до початку 20 ст.

запорожця намальованого, що седя, підібгавши ноги, грає на кобзі та ще й 
промовляє. А що промовляє, те внизу й написано. Ляхи зовуть його в своїх 
книжках козаком Мамаєм. Єсть коло Суботова, чи що, і дуб Мамаїв, де він 
вішав їх, братчиків».

Серед близьких знайомих Куліша був і польський дворянин-шляхтич 
Міхал Грабовський, котрий протягом 1830–1850-х років мешкав у бать-
ківському маєтку в містечку Олександрівка Чигиринського повіту поблизу 
славнозвісного Холодного Яру – центру гайдамацько-повстанського руху 
середини та другої половини 18 століття на тодішній південній Київщині. 
В своєму художньому творі «Станиця Гуляйпільська» (1840) письменник 
Грабовський (писав під псевдонімом Едвард Тарша) згадує про ватажка 
гайдамаків – козака Мамая та про чисельні народні картини, що його зо-
бражують.

Пізніше, в першому томі знаменитих «Записок о Южной Руси» (1856) 
Пантелеймон Куліш публікує розлогий текст, списаний ним з картини 
типу «Козак-Мамай», назвавши його «Стихи на картине, представляю-
щей запорожця-кобзаря». На жаль, Куліш не вказує, де він досліджував 
цю картину, чи то в садибі Міхала Грабовського – містечку Олександрівка 
Чигиринського повіту, чи в Мошнах, поблизу Чигирина, – садибі графа 
та князя, генерал-фельдмаршала Михайла Воронцова, новоросійсько-
го генерал-губернатора та повноважного намісника Бессарабії, котрий 
був чоловіком знаменитої польської красуні Єлизавети Браніцької. Як 
це не дивно, але в розкішному палаці цих багатих і впливових російсько-
польських аристократів знаходилася картина, що зображувала знамени-
того розбійника-гайдамаку Мамая.

—®—

6. Олександр Вислободов, старший викладач кафедри техніки  
і реставрації творів мистецтва НАОМА

Іконописець Лаврської школи Йосиф Сербін. 
Атрибуція ікон

Ключові слова: іконописець Йосип Сербін, Лаврська школа, кужбушки, 
атрибуція, біолокаційний метод.

У 1991 році на кафедру техніки та реставрації творів мистецтва КДХІ посту-
пила з Чернігівського художнього музею ікона «Архангел Михаїл», що 

була вилучена з однієї з діючих церков м. Ніжина у 1964 р. Скоріш за все, 
вона походила з грецького подвір`я Ніжина, тому що написи над фігурою 
святого і на лабарумі Архангела, котрий він тримає у руці, зроблені грець-
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кою мовою. Ікона була розчищена мною від записів і датована 60-ми рр. 18 
століття. Репродукція аналогу фрагменту цієї ікони (з написом на лаборумі 
старослов’янською мовою) була вперше надрукована у книзі П.М. Жолтов-
ського «Український живопис 17–18 ст.» (К.,1988). Через 23 роки в статті С.В. 
Оляніної «Іконостас Вознесенської церкви» с. Березна: Втрачена пам`ятка 
мистецтва Доби Бароко» у збірнику наукових праць (К.: Інститут культуроло-
гії НАН України, 2011, с. 60) були вперше опубліковані фото 1928 р. двох ікон 
– Архангела Михаїла та Архангелів Михаїла і Гавриїла з с. Березна, зроблених 
мистецтвознавцем С.А. Таранушенком. Оригінали ікон втрачені. Іконографія 
ікони «Св. Архангел Михаїл» з с. Березна майже співпадає з ніжинським ори-
гіналом, але написи, як сказано вище, зроблені старослов`янською мовою.

Збереглися рисунки лаврської іконописної школи, які були опублікова-
ні вперше в книгах П.М. Жолтовського «Малюнки лаврської іконописної 
школи» (К., 1982, с. 34, 118, 119) та «Художнє життя на Україні в 16–18 ст.» 
(К., 1983, с. 67) Один з них був підписаний прізвищем майстра Сербіна і да-
тований 1749 р. Ще одна ікона –«Собор Архангелів Михаїла та Гавриїла» 
Лаврської школи з колекції Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника – дає підстави припустити часткове авторство 
Сербіна. До авторства Сербіна можна віднести п`ять ікон з Ближніх печер 
Києво-Печерської Лаври, написаних на мідних чеканних і визолочених 
основах з бароковими візерунками. Одна з них – «Св. Антоній з житієм» 
над плащаницею Антонія і чотири інші ікони з церкви Варлаама на Ближ-
ніх печерах, які висять на лівій боковій стіні перед іконостасом: «Св. Прп. 
Варлаам з житієм», «Богородиця з предстоячими Антонієм і Феодосієм», 
«Христос з предстоячими архієреями» і «Св. Георгій з Антонієм і Феодосі-
єм». Це залишки іконостасу 18 ст. Зараз на місці його знаходиться іконостас 
першої половини 19 ст. Я брав участь у реставрації всіх цих ікон у період 
1976–1980 рр., працюючи в реставраційних майстернях Держбуду України. 

Відомий італійський вчений Джованні Мореллі зпропонував атрибу-
цію робіт, звертаючи увагу на форму моделювання вуха, кистей рук та ін-
ших частин лиця та тіла. Я обрав метод вилучення сфотографованих фраг-
ментів облич святих і авторського рисунка з підписом Йосифа Сербіна з 
доданням, наприклад, до половини обличчя Михаїла з однієї ікони, другої 
половини того ж святого з іншої. В результаті отримав точне співпадіння. 
Ще одним засобом, яким я користувався, як біоенерготерапевт міжнарод-
ної категорії – це біолокацій ний (наукова назва – радіестезія). Кожний 
твір, кожна ікона має енергетичний слід автора. На нього можна налашту-
ватися за допомогою рамки, маятника чи тензора. Цю інформацію мають 
і фотографії з творів. Так, в іконі «Собор Архангелів Михаїла та Гавриїла» 
можна побачити трьох майстрів. Голови, руки, ноги і всю верхню частину 
ікони писав Сербін, одяг писав інший майстер, а золочення і золочені об-
ладунки – третій. 
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Біолокаційний спосіб дає можливість визначити руку майстра з точ-
ністю до манери накладання мазка. Живопис всіх інших зазначених ікон 
належить виключно авторству Сербіна.

—®—

7. Катерина Вільховецька, аспірантка кафедри дизайну й технологій 
КНУКіМ (наук. керівник М. Р. Селівачов) 

Сакральне мистецтво поза храмовим простором: 
профанація чи популяризація?

Ключові слова: сакральне мистецтво, стріт арт, храмовий простір.

Художник здатен впливати на безобразну дійсність образами краси, 
особливо тими, що містять у собі першообраз, за подобою якого ство-

рений світ. Мистецтво у цілому – певною мірою сакральне, бо є духовною 
діяльністю, своєрідною молитвою митця. В храмовому просторі священні 
сюжети й образи звичні та доречні, як «проповідь у картинках» і засіб мо-
литовного налаштування, та чи «звучатиме» ця проповідь у форматі стріт 
арту? Чи залишатиметься при цьому образ сакральним у не відповідному 
призначенню просторі, чи не буде це сприйматися профанацією? 

Церковне мистецтво має велику силу. Часто воно дієвіше доносить 
етично-моральні, світоглядні меседжі, ніж вербальна проповідь. У сучас-
ному світі гігантського потоку інформації, боротьби за увагу й переважан-
ня візуального контенту з посилом, що має зчитуватися в дві секунди, 
зростає потреба в більш глибоких образах, які зачіпають підсвідоме, по-
требуючи внутрішньої роботи та саморефлексії.

Вуличне мистецтво може бути таким інструментом популяризації 
мистецтва, незалежно від його напрямку, своєрідною «точкою входу» 
як до галереї, так і до храму. Зовнішньою незаангажованою проповіддю, 
естетичною некомерційною рекламою того священного місця, що часто 
сприймається комерційним і неестетичним. Експерименти «вигнали з 
храму» на догоду посередності, але, можливо, творчі пошуки поза церков-
ними стінами зможуть повернути й до них свободу творчості, та чи стане 
це знаками, по яких будуть знаходити дорогу до храму?

Творче об’єднання митців «Після Ікони» (Росія), Сергій Радкевич (Укра-
їна), Фікос (Греція) – своїми роботами у виставкових та вуличних просторах 
показують, що такий пошук має місце в світі, де до релігії ставляться із скеп-
сисом, але мають велику потребу віри, якщо говорити з людьми без зверхнос-
ті, однією мовою – краси та любові.

—®—
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8. Катерина Давидова, аспірантка кафедри дизайну та технологій 
КНУКіМ (наук. керів. О.А. Крижанівський)

Один із головних символів Великодня –  
червоне яйце (на прикладі Великодніх листівок  
із приватної колекції П. В. Яковенка)

Ключові слова: вітальна листівка, Великдень, великодня листівка, 
символи, колекція, червоне великоднє яйце.

Марина Цвєтаєва казала: «в житті символіста – все символ. Не симво-
лів немає». Мабуть теж саме можна сказати і про вітальні листівки: в 

них все символ, не символів – немає. 
Звичай обмінюватись на Великдень червоними яйцями сягає своїм 

корінням сивої давнини. Яйце, як результат життєдіяльності в формі «не 
живого» предмету, який, разом з тим, обіцяє відродження з себе ново-
го життя, дійсно являє собою самий зрозумілий символ воскресіння, що 
знайшов своє відображення в контексті дизайнерського оформлення май-
же всіх великодніх вітальних листівок кінця 19– початку 20 століття.

Підтвердженням цього виступає одна з найбільших колекцій вели-
кодніх вітальних листівок вищевказаного періоду, зібрана видатним 
колекціонером-філокартистом нашого часу – Петром Васильовичем Яко-
венком. Колекція по суті своїй є унікальною та налічує більш ніж тисячу 
великодніх вітальних листівок, більшість з яких не обходиться без черво-
ного великоднього яйця – того самого символу Великодня.

Всі листівки вражають своєю різноманітністю. Тут і унікальне дизай-
нерське рішення в оформленні, і спосіб виготовлення (фотокартка, тис-
нення, друк, малюнок або аплікація ручної роботи), і цікава сюжетна лінія 
(біблійські сцени, побутові та вигадані казкові сюжети), і велика кількість 
великодніх символів: від веселого великоднього кролика, вербового пру-
тика та курчат до обов’язкового атрибуту Великодня – Пасхи. Але знову ж 
таки, майже всі сюжети листівок об’єднує один незмінний символ цього 
великого релігійного свята – червоне великоднє яйце, яке дизайнери того 
часу завжди розміщували на видному місці вітальної листівки, як важли-
вий елемент художньої композиції.

—®—



21  

Секція 1. Проблеми вивчення українського 
мистецтва від давнини до початку 20 ст.

9. Яна Дереза, студентка 2 курсу магістратури кафедри техніки та 
реставрації творів мистецтва (наук. керів. Т.Р. Тимченко)

Особливості реставрації народної ікони  
«Покладання Христа до гробу» з приватної збірки
Ключові слова: олійний живопис, народна ікона, реконструкція.

На кафедру техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА з при-
ватної збірки надійшла ікона-триптих, написана олійними фарба-

ми на грубому домотканому полотні. Збереженість твору незадовільна: 
були наявні значні заломи, прориви та втрати основи, втрати ґрунту 
разом із фарбовим шаром, потемніння і деструкція лаку та різноманіт-
ні забруднення. 

Ікона поділена на 3 частини: зліва зображений Святий Микола, по 
центру – символічний сюжет покладання Христа у гроб та справа – Діва 
Марія. На усіх трьох частинах зображені незвичайні квіти, які символі-
зують Рай. Марія зображена по пояс із піднятими розкритими долоня-
ми, що означає молитовний жест, адорацію. На жаль, частина ікони, де 
зображений лик, повністю втрачена через значний прорив. В іконописі 
подібна поясна Оранта зустрічається не досить часто, можливо, на іко-
ні зображена Богородиця «Знамення», але в інтерпретації автора, без 
Христа. Святий Микола зображений також по пояс, лівою рукою (не 
прикритою омофором) тримає закрите Євангеліє із хрестом незвичної 
форми. Центральна частина ікони може говорити про декілька сюже-
тів – як про покладання Христа у гроб, так і про оплакування Христа 
ангелами. Композиція цього сюжету водночас і динамічна, і статична. 
Художник цікаво та нестандартно інтерпретував різні сюжети та склав 
їх в одне ціле на одному зображенні, не вдаючись у подробиці суто бі-
блейської передачі, проте залишивши різні символи. І завдяки симво-
лічному зображенню ми маємо змогу розкривати та дізнаватися про 
християнські сюжети. 

Були проведені консерваційно-реставраційні заходи, завдяки яким 
попереджено подальше руйнування пам’ятки. Ікона була здубльована 
на нову основу, проведено відновлення зв’язку між шарами, розчистки, 
доповнення втрат ґрунту та живопису. Була проведена реконструкція, 
окремі деталі якої були взяті з аналогів народних ікон. Такий підхід при-
йнятний до комерційної, не музейної реставрації. Завдяки цим заходам 
пам’ятка набула експозиційного вигляду. 

—®—
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10.  Єлизавета Деримука, студентка 3 курсу бакалаврату  
кафедри теніки та реставрації творів мистецтва НАОМА  
(наук. керів. Т.Р. Тимченко)

Вплив реконструкції на збереженість пам’ятки 
архітектури та образотворчого мистецтва –  
«Шоколадний будинок»

Ключові слова: реставрація, реконструкція, фарбовий шар, «Шоколад-
ний будинок», маскарон, автентичність.

«Шоколадний будинок» – двоповерхова будівля (особняк) спору-
джений в 1898-1901рр. купцем 2-ої гільдії, підрядником С. С. 

Могилевцевим за проектом архітектора В. М. Ніколаєва у стилі італій-
ського (венеціанського) неоренесансу. Будинок цінний своїм художнім 
оформленням: монументальними розписами та декоративно-ужитковим 
оздобленням. Однак, за завданням партійного керівництва в середині 
30-х років було повністю реконструйовано 1-й поверх будинку; на друго-
му поверсі з 9-ти залів 3 були втрачені. Завдяки реставраційним роботам, 
проведеним у 1983–1986, 1990–1993 рр. було відновлено первісний вигляд 
інтер’єрів особняку.

Нині, під час реставрації стін 1-го поверху та 2-х горельєфів (кадуцеїв 
з маскаронами) у фойє, у тріщинах та місцях сколів вже не вперше було 
помічено, що вся зала була перефарбована не один раз у різні кольори. 
Скульптури сірувато-білого кольору, мають тріщини – як глибокі, гіпсової 
основи, так і дрібний кракелюр верхнього фарбового шару. На маскаронах 
помітні реставраційні втручання, тонування відрізняються за кольором, ма-
ють неестетичний вигляд. Проведені такі реставраційні заходи: видалення 
бруду, розшиття тріщин, шпаклювання гіпсовим розчином, шліфування та 
тонування. Під час розшиття тріщин було помітно на зрізі декілька шарів 
фарби. Найнижчим і, вірогідно, авторським шаром поліхромії виявився 
оливково-зелений, поверх якого окремі елементи були виділені золотим 
кольором, а саме шишка над кадуцеєм, зав’язана вузлом стрічка під маска-
роном. Разом з кандидатом хімічних наук, доцентом кафедри реставрації 
НАОМА Балакіною М. М. були проведені хіміко-технологічні дослідження, 
для мікрохімічного аналізу відібрано пробу фарбового шару скульптури, 
було виявлено залізооксидний пігмент, цинкові білила та бронзова поталь. 
Генеральним директором Ю. Є. Вакуленком, заступником О. О. Кухарем та 
молодшим науковим співробітником Є. П. Деримукою проводилися неве-
личкі зондування на елементах скульптури для виявлення присутності пер-
вісного пофарбування та можливості його збереження. Але, через велику 
кількість нашарувань фарб, рішення про подальше розкриття відхилено.
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Таким чином, реконструкція та багаторазове перефарбування, на жаль, 
вплинуло на збереженість початкового вигляду інтер’єру першого повер-
ху будинку. Але збереженість автентичної гіпсової ліпнини стелі та стін 
задовільна. Зараз проводяться реставрація для підтримання їх подальшої 
збереженості. 

—®—

11.  Наталія Дмитренко, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Л.С. Міляєва)

Семантика сюжету «Таємна вечеря» та її символи
Ключові слова: семантика, іконографія, «Таємна вечеря», християн-
ська символіка. 

Три найважливіші події відбулися на Таємній вечері 1) передбачення 
Христом зради, 2) встановлення обряду причастя і 3) обмивання ніг 

учням. Якщо відокремити сюжет «Омовіння ніг» як самостійний, то два 
інших сюжети з моменту євангельської розповіді, пророкування зради і 
встановлення Євхаристії – утворюють два основних типи зображень, які 
прийнято називати відповідно історичним і літургійним (символічним).

Історичний тип акцентує момент передбачення зради Іуди, літургій-
ний (символічний) – сакраментальний характер встановлення Євхаристії. 
Необхідно сказати про символічне зображення Євхаристії, яке панувало в 
мистецтві катакомб. Головною особливістю таких зображень є символічне 
зображення Христа монограмою ІΧΘΥΣ. Риба – один з найбільш ранніх 
християнських євхаристійних символів.

Таїнство Євхаристії, зображувалося чи то у вигляді трапези (історич-
ний тип), здійснення самого таїнства (літургійний) або ж чистого сим-
волу, де поруч з хлібом обов’язково зображується риба. Вона вказує на 
значення хліба і вина, і в цьому сенсі утримується аж до 14 століття. Го-
ворячи про тип історичної вечері, в зв’язку з порядком здійснення ста-
розавітної пасхальної трапези виникає питання про порядок займання 
апостолами місць під час останньої трапези з Христом. Мала кількість 
даних, наведених євангелістами, не дозволяє сказати щось певне. Відомо 
лише, що ближче всіх до Христа перебували Іоанн, Петро та Іуда. Ран-
ньохристиянські зображення Христа з учнями, розташувалися по дузі 
D-образного столу. Вчитель на лівому краю. Це місце було найпочесні-
шим (за прямокутним столом, яким він став зображуватися в більш піз-
ній час). Поза лежачи вважалася за часів римського правління ознакою 
людини вільної і більше відповідала святкуванню єврейського Велико-
дня – свята Виходу з єгипетського полону (в 17 столітті такий стан учнів 



24  

Секція 1. Проблеми вивчення українського 
мистецтва від давнини до початку 20 ст.

за столом повернув Пуссен). Зображення катакомбного періоду були пе-
рейняті художниками Раннього Середньовіччя: зберігається D-подібний 
стіл, навколо якого лежать Христос (зліва) та учні; на столі – хліби та 
блюдо з рибою. Яскравим прикладом таких традицій в іконографії є 
ранньохристиянська мозаїка з Равенни в церкві Сан Аполлінарі Нуово. 
Число і склад присутніх на ранньохристиянських зображеннях можуть 
коливатися від двох до семи; крім чоловічих фігур, іноді присутні жінки 
і діти, до того ж можуть зображуватися служниці. 

Говорячи про літургійний тип, перші зображення таїнства – літургійна 
Таємна вечеря, відноситься до 6 століття. Євхаристійний тип із чашею ста-
ли зображувати з 7 століття. Перше таке зображення присутнє в Євангелії, 
яке зберігається в Коледжі Тіла Христового в Кембриджі. Відомі видатні 
зразки цього типу – Фра Анджеліко в соборі Св. Марка у Флоренції, Козімо 
Росселлі в Сикстинській капелі у Ватикані, Дірка Боутса в церкві Св. Петра 
в Лувені. 

—®—

12.  Дарина Жигалкіна, студентка 2 курсу магістратури  
кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА  
(наук. керів. І.І. Ластовкіна)

Дослідження та реставрація сережок  
«голубців» 17 ст. з колекції Національного  
музею історії України
Ключові слова: реставрація, прикраси, сережка, дослідження, 
консерваційно-реставраційні заходи.

2016 року до навчально-творчої майстерні реставрації скульптури 
та творів декоративно-ужиткового мистецтва кафедри тех-

ніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотвор-
чого мистецтва і архітектури було надано музейний предмет з колекції 
Національного музею історії України для проведення консерваційно-
реставраційних заходів – сережка «голубець» за інвентарним № Ткв 
12682/1, датована 17 століттям, розміром 9х5 см, виготовлена та території 
Російської імперії.

На час надходження пам’ятка була у незадовільному стані. Вся поверхня 
предмету була вкрита нестійкими пилобрудовими й ґрунтовими залишка-
ми та стійкими осередками корозії сплаву на основі міді. Крім того, виявле-
но втрати трьох підвісок та металевий фрагмент з правого нижнього боку з 
місцем кріплення підвіски (2х0,5 см) та три вставки кольорового скла.
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За конструктивними особливостями сережка мала масивну основу, яка 
складалась з двох частин, об’єднаних кастом шляхом паяння. На касті було 
виявлено зображення хвилястого орнаменту, виконаного в техніці карбу-
вання, до якого прикріплені металеві кільця (кріплення для підвісок).

Після проведених оптико-фізичних досліджень було виявлено, що 
предмет виготовлений зі сплаву на основі міді у традиційних техніках 
виконання цього виробу, а саме: карбування, тиснення, лиття, паяння, 
штампування з послідуючим посрібленням та золотінням. Предмет деко-
рований орнаментом у техніці скані зі вставками кольоровими емалями, 
камінням та скла.

За зовнішнім виглядом контур сережки «голубець» нагадує стилізова-
ного птаха з трьома підвісками у хвостовій частині, ще одна у нижньому 
правому крилі та по одній – з верхніх боків крил предмету. З кожної сто-
рони сережки присутнє по два касти малого та великого розміру, розміще-
ному вертикально. У великому нижньому касті яскрава, блакитна вставка 
з кольорового скла. 

За історичними дослідженнями подібних пам’яток, було з’ясовано, 
що ще з давніх часів такі прикраси несли магічні і соціальні властивості. 
Вважалось, що вони захищали господаря та наділяли вдачею, вказували 
на соціальний стан, вік та сімейне положення. Саме сережки типу «голу-
бець» досить широкого розповсюдження набули у 16–17 століттях та були 
характерною прикрасою для слов’ян та давньоруських жителів, особливо 
Новгородської культури. За зовнішнім виглядом такі сережки нагадува-
ли зображення священного птаха- голубка, хоча у 12 столітті у мистецтві 
Давнього Татарстану було знайдено аналогічні прикраси, які нагадували 
зображення коня, а не птаха.

У процесі консерваційно-реставраційних заходів було проведено ви-
далення пилобрудових та ґрунтових залишків, очищено від осередків ко-
розії сплаву на основі міді, оброблено інгібітором корозії міді та вкрито 
консерваційним покриттям. Крім того, однією з найважливіших рестав-
раційних завдань було доповнення втрачених фрагментів та відтворен-
ня елементів прикраси в ідентичних техніках. Отже, було виготовлено 
втрачений фрагмент з касту з кріпленням та виконано копії втрачених 
підвісок, проведено тонування і консервація доповнень з подальшим 
монтажем.

Таким чином, у ході консерваційно-реставраційних заходів були при-
зупинені процеси руйнації металевої основи, сережці надано первинного 
та цілісного вигляду. Після всіх етапів реставрації, предмет набув експози-
ційного вигляду. 

—®—
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13.  Любов Ільницька, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
інформаційних технологій Державного Університету інфраструктури 
та технологій

Науковий внесок Дмитра Степовика:  
етико-мистецтвознавча складова вивчення  
шедеврів українського живопису 

Ключові слова: науковий внесок, художня творчість, «етико-
мистецтвознавча складова».

Піднесена спрямованість українського мистецтва до відображення за-
собами художньої виразності одухотвореного ставлення до оточую-

чого світу віднайшла свою актуальну експлікацію і у наукових розвідках, 
ґрунтовних дослідженнях відомих вітчизняних діячів. Прикладом такого 
предметно-спеціалізованого пошукового аналізу є наукова творчість на-
шого сучасника – Дмитра Власовича Степовика. Незмінно працюючи у 
відділі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, 
Дмитро Власович опікується значеннями як сакральних вимірів рідної 
образотворчої спадщини, так і вишуканими класичними зразками укра-
їнського живопису 19 –20 століття.

Безмежна глибина дослідницької тематики Дмитра Степовика по-
лонить увагу нетривіальними академічними поглядами на модально-
доленосний поступ закономірного європейського розвитку мистецтва. Та-
кож слід підкреслити, що Дмитро Власович ніколи не применшував ще до 
кінця не пізнаний доробок всесвітньо визнаних українських художників, 
виявляючи у живописній манері більшості з них ознаки видовищної уні-
кальності, спорідненої з одухотвореним колоритом народної ліричності. 
Разом з тим, імена плеяди українських художників-корифеїв Тараса Шев-
ченка, Івана Труша, Миколи Пимоненка, Катерини Білокур та багатьох і 
багатьох інших уславлених митців постають у винайдених Дмитром Вла-
совичем «мальовничих вимірах споконвічної ідентичності» та соборності. 
Недосяжний поклик серця художника співпадає із покликом його май-
стерності – ця характерна взаємодія і є умовною вершиною благочинного 
знамення до зображення митцями осяйного мотиву одухотвореного праг-
нення – закарбувати на полотні, як на іконічних сувіях вічності, образне 
бачення жертовного наміру до втілення понад особистісних звершень.

Відтак, у наукових розробках відомого вченого художньо-стилістична 
стратегія загального теоретичного переосмислення по-особливому цінно-
го внеску вітчизняного образотворчого мистецтва розкривається саме у 
визначених вимірах авторської «етико-мистецтвознавчої семантики», як 
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еволюційне середовище невмирущих символів. Отже, наскрізні площини 
аксіологічного мовлення формулюють самобутні акценти цілісної про-
світницької масштабності, адже у винаходах Дмитра Степовика «скарби 
України» – це художній формовияв соціокультурної пам’яті, де вектор 
морального наслідування найвищим намірам серця та майстерності діяча 
спрямовується на культивування у думках поціновувачів мистецтва від-
чуття соборності, гідності та відданого шанування славетних класичних 
традицій української образотворчої спадщини.

—®—

14.  Ольга Калиновська, студентка 2 курсу магістратури  
кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА  
(наук. керів. Т.Р.Тимченко)

Експертно-атрибуційне дослідження дерев’яної 
скульптури з батуринського заповідника

Ключові слова: дерев’яна поліхромна скульптура, Західна Україна, 
атрибуція. 

На кафедру техніки та реставрації творів мистецтва надійшла з фон-
ду історичного заповідника у м. Батурин (Національного історико-

культурного заповідника «Гетьманська столиця») кругла ростова дерев’яна 
поліхромна скульптура без назви, яка зображає молодого чоловіка. Збере-
женість незадовільна: по периметру усієї скульптури тягнеться тріщина, 
ширина якої подекуди сягає 1,5 см, втрачений посох та деталі рук, збере-
глося не більше 20% поліхромії, уся скульптура пошкоджена комахами та 
вкрита забрудненнями.

Час створення скульптури вказаний при надходженні на реставрацію 
як 19 ст. Але стилістичні особливості та принцип виконання характерні 
для 18 ст. Відомо, що вона була подарована музеєві разом з іншими анало-
гічними і привезена з Львівської області.

Твір виконаний досить майстерно, хоча помітні певні неточності у 
пропорціях, характерні для провінційної поліхромної скульптори. Поді-
бні статуї на повен зріст найбільш поширені у Західній Україні у греко-
католицьких церквах, де подекуди апостольський ряд у вівтарній перего-
родці створювали саме зі скульптур. 

Не дивлячись на поганий стан статуї, спостерігаються характерні риси, 
необхідні для ідентифікації святого. Скульптура зображує молодого без-
бородого чоловіка з пишними кучерями, що тримає у правій руці посох 
або меч, а лівою притримує м’яку торбу, перекинуту через праве плече. 
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Чоловік одягнений у незвичний одяг, що не притаманний ні священни-
кам, ні апостолам, ні ченцям. Залишки поліхромії вказують на 2 можли-
вих кольори одягу: синій або фіолетовий. Під такі критерії підходить лише 
зображення апостола Якова – покровителя пілігрімів. Найбільш близьким 
до нашого є його образ на стулці вівтаря церкви Сан Джакомо у Ардженто, 
авторства Козімо Тура, до наших днів збереглися лише його фрагменти. 

Були проведені необхідні консерваційні заходи, поверхня очищена від 
забруднень. Нині скульптура св. Якова зможе бути досліджена більш по-
вно, і, можливо, дослідникам, при наявності близьких аналогів, вдасться 
встановити більш точне місце її походження та час створення. 

—®—

15.  Тетяна Касьяненко, аспірантка кафедри ТІМ ХДАДМ  
(наук. керів. Т.В. Павлова)

Неокласичні тенденції в образотворчому мистецтві 
першої третини 20 століття (на прикладі творчості 
З. Серебрякової та С. Прохорова)
Ключові слова: неокласицизм, живопис, З. Серебрякова, С. Прохоров, 
перша третина 20 століття.

Звернення до неокласицизму, як до уособлення усталеного творчого 
імпульсу в живописі, є закономірним, адже неокласичні тенденції в 

першій третині 20 ст. стали підґрунтям для зміни художньо-естетичного 
світогляду. Неокласицизм виявився своєрідним захистом і перехідним пе-
ріодом у мистецтві на противагу молодому авангардизму, ґрунтуючись на 
європейському модерні, залишаючись його частиною і, одночасно, стаю-
чи спробою виходу з нього, став переосмисленням ідеалів та принципів у 
мистецькій практиці 20 ст.

Зінаїда Серебрякова належала до тих художників, які в 1910-ті рр. ціле-
спрямовано працювали над створенням нового «великого стилю»: вона 
прагнула до створення складних монументальних композицій, заснованих на 
ретельній підготовчій роботі, що складалася із численних eтюдів з натури. Її 
селянський цикл, оголена натура, автопортрети, портрети рідних виявляють 
глибокі зв’язки з класичною спадщиною і прагнення створити нову класику. 
Вони написані здебільшого в селищі Нескучному, Харківської губернії.

Харків – один із важливих художніх центрів України, що має яскраві 
характерні риси. Розмаїття напрямків живопису Харкова на початку 20 
ст. також включає неокласичну тенденцію, представником якої виступає 
Семен Прохоров – викладач живопису в Харківському художньому учили-
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щі, а згодом у Харківському художньому ВНЗ. У творчому доробку митця 
присутнє значне число робіт, які можуть бути співвіднесені з пошуками 
неокласицизму. Всі композиції об’єднані прагненням художника зверну-
тися до вічних, класичних тем і образів, осягнути їх ідеальну пластику і 
гармонію, передати екзистенційні смисли сучасного йому буття. 1920–30-
ті роки – час розквіту творчості 

Семена Прохорова. Він пише свої кращі твори: «Жниці» (1923), «Подру-
ги» (1923), «Чотири пори року» (1923), «Українська дівчина» (1925), «Дівчи-
на в червоній шалі» (1926), «Українка» (1929). Митець, володіючи складним 
арсеналом академічної школи (малюнком і тональним колоритом), оперує 
насиченим кольором, поєднанням яскравих кольорів, в його роботах елемен-
ти декоративності і стилізації набувають все більшого значення. 

Основою своєї творчості З. Серебрякова і С. Прохоров обрали нео-
класичні принципи, що розвивалися у взаємодії зі стильовими формами 
сучасної їм епохи пізнього модерну та символізму. Неокласичні традиції 
дозволили художникам провести свою манеру крізь історичні стилі, та 
зберегти своєрідність індивідуального стилю. Тож митці слідували прин-
ципам неокласичного напряму в мистецтві першої половини 20 ст.: їм 
вдалося досягнути відновлення в мистецтві, спираючись на історичні тра-
диції, а не заперечуючи їх. 

—®—

16.  Олена Козакевич, кандидат мистецтвознавства, науковий  
співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства 
НАН України

Мереживний декор в інтер’єрі українського  
традиційного житла (витинанки з колекції Етно-
графічного музею в Кракові ім. Северина Удзєлі)

Ключові слова: ажур, декор, витинанка, музей, колекція, польська збір-
ка, українське мистецтво.

Прагнення прикрасити житло та естетичні уподобання українців дава-
ли поштовх до появи нових чи вдосконалених вже відомих способів 

декорування. Наприкінці 19 – поч. 20 ст. в інтер’єрі домівок поширюється 
ажурне оздоблення, виконане різними техніками та з розмаїтих матеріалів: 
текстильне мереживо до рушників, скатертин і простирадл; настінні роз-
писи (т.зв. «мальóвки»); створення ажурних штучних квітів. Витинáнки, 
виготовлені з паперу прорізні оздоби, є одним з таких яскравих зразків 
українського декоративного мистецтва. У такий спосіб виготовляли «фі-
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ранки» на вікна, обрамлення для ікон, мисників, прикрашали стіни попід 
стелю, сволоки, стіни між вікнами тощо. На зламі 19 – 20 ст. технологічні 
й художні особливості витинанки привернули увагу музейників, колекціо-
нерів та поціновувачів, що стало поштовхом до формування збірок. 

Велика колекція витинанок з західноукраїнських теренів знаходиться 
у фондах Етнографічного музею в Кракові ім. Северина Удзєлі. Її історія 
пов’язана з низкою товариств, музеїв, персоналій. У 1901 р. у Кракові за-
сновано Товариство «Польське ужиткове мистецтво» (1901–1914) – з ме-
тою пропагування творів народного мистецтва. Саме в цей період зібрано 
колекцію витинанок не тільки з українських, а й литовських та білорусь-
ких осередків. Цю колекцію Товариство передало на депозит до Технічно-
промислового музею у Кракові. У 1951 р. цей музей ліквідовано, а твори 
мистецтва перейшли у власність кількох краківських інституцій, зокрема 
Академії образотворчого мистецтва та Етнографічного музею у Кракові. 
Від 1967 р. уся збірка зосередилась у фондах Етнографічного музею.

Витинанки кінця 19 – початку 20 ст. з українських теренів походять го-
ловно з трьох воєводств: тернопільського, станиславівського та львівсько-
го. Близько 1100 одиниць зберігається у трьох теках у фондосховищах Від-
ділу «Мистецтво ІІ». Твори в дуже доброму стані, зважаючи на те, що їм 
вже понад 100 років. Об’єкти виклеєні на цупкий папір розміром 49,5х34 
см, 42,5х29 см (групами) та 21,5х20,5см (поодинці). Залежно від величини 
витинанки, їх компонували від 6 до 24 на аркуш. Під кожною – дійсний ін-
вентарний номер. На звороті – вказано назву (окреслено як «хрéстики»), 
місцевість, дарувальника, інвентарний номер (давній) та підтвердження 
власності Товариства «Польське ужиткове мистецтво». Колекцію з Тлумач-
чини, яка включає 677 одиниць з 19 місцевостей, зібрав др. Юліуш Дуніков-
скі; наповнювали збірку з інших осередків також Северин Удзєля, Станіслав 
Якубовскі, др. Станіслав Голіньскі та інші. 

Цінною є колекція витинанок і з мистецтвознавчого погляду. Виріз-
няються вони різноманіттям прорізних орнаментів («ромби», «квіти», 
«розети», «хрести», «зірки» та ін.), а також вирізаних силуетно (антро-
поморфні фігурки, птахи, тварини, «церковки»). Окремі об’єкти виконані 
надзвичайно майстерно, з відчуттям пропорцій, ступеню ажурності, коло-
ристики та принципів композиції. Кольори – відтінки синього, зеленого, 
жовтого, червоного, рожевого, фіолетового, коричневого, сірого. 

Дослідження колекції витинанки у фондах Етнографічного музею 
в Кракові ім. Северина Удзєлі засвідчує про її використання в декорі 
інтер’єру житла як оригінального мереживного оздоблення наприкінці 19 
– початку 20 століття. Такі високохудожні зразки можуть лягти в основу 
відродження цього виду народного мистецтва. 

—®—
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17.  Антон Коломієць, аспірант кафедри теорії, історії архітектури  
та синтезу мистецтв НАОМА (наук. керів. М.І. Яковлев)

Про походження форми храмових бань  
в Мазепинському бароко
Ключові слова: бароко, мазепинське бароко, Антоній Тарасевич, Johann 
Wilhelms «Architecture civilis», бані. 

Барокові бані, надто доби т. зв. мазепинського бароко, набули великого 
поширення на території не тільки України, але й віддалених районів Ро-

сійської імперії. Їхня форма є своєрідною визітівкою стилю, його чи не най-
виразнішою рисою чи ознакою. Проте історії походження такої бані, пошу-
кам її витоків не було приділено належої уваги. Пошуки автором наукових 
розвідок з цієї теми у вітчизняній історіографії не дали результатів.

Між тим, у книгозбірні Антонія Тарасевича ми знаходимо підручник 
з архітектури Йоганна Вільгельма (Johann Wilhelm «Architectura civilis» 
(1649 р.). Природно, що Тарасевич, завершивши навчання в Німеччині, 
обрав саме німецький підручник з архітектури. Загалом книжки керівника 
Лаврської друкарні та видатного художника Антонія Тарасевича слугува-
ли підручниками для учнів Лаврської малярні, яка, на думку автора, була 
своєрідним образтворчим факультетом Могилянської академії. Наявність 
цього підручника та іншого підручника з архітектурної перспективи до-
зволяє стверджувати, що в Лаврі викладалася також і архітектура.

Книжку Йоганна Вільгельма присвячено головне дерев’яним конструк-
ціям в архітектурі, значна частина є зображенням конструкцій різного типу 
бань і шпилів. Легко переконатися, що форми бань на малюнках 16 та 17 ст. 
є практично тотожніми формам мазепинського бароко. Практика безпосе-
реднього використання в архітектурі малюнків і схем з підручників була за-
гальноприйнятою, а зодчі, очевидно, вподобавши саме ці варіанти, втілили 
запропоновані в книзі форми в низці знакових споруд доби.

Дослідник історії архітектурної освіти Hanno-Walter Kruft у своїй книзі 
«A history of architectural theory: from Vitruvius to the present» зауважує попу-
лярність «Architectura civilis», що, на його думку, була спричинена зокрема 
виходом підручника в 1649 році, одразу після закінчення Тридцятилітньої ві-
йни. Очевидно, що повоєнна відбудова по всій Європі зумовила попит і на ви-
сокопрактичний твір Йоганна Вільгельма. В Україні війна-руїна триватиме 
свої тридцять років аж до 1687 року початку гетьманства Івана Мазепи, коли 
в Україні відновлюється активне будівництво. Антоній Тарасевич переїздить 
до Києва у 1688 році, і ми можемо припустити, що «Architectura civilis» вже 
тоді була з ним і, очевидно, стала чи не ключовим чинником у впровадженні 
барокової бані саме такої форми.

—®—
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18.  Анна Коржева, викладач історії мистецтва і дизайну  
КЗ ЛОР ЛКДУМ ім. І. Труша

Глорифікаційні елементи в «лицарських»  
надгробках на сучасних західноукраїнських землях 
в другій половині 16– першій половині 17 ст.

Ключові слова: пізньоренесансна і ранньобарокова меморіальна скуль-
птура, «лицарські» надгробки, глорифікаційні елементи.

Глорифікація (від лат. glorificare), тобто уславлення особи і роду, є од-
нією з основних функцій надгробків другої половини 16 – першої по-

ловини 17 ст. Засобами звеличення померлого в пізньоренесансній і ран-
ньобароковій меморіальній пластиці слугують скульптурні і декоративні 
елементи, що символізують звитяги померлого та його приналежність до 
тих чи інших шляхетських родів; розширюють семантичне поле зобра-
ження, підкреслюють його зв’язок з трансцендентним, зверненість до ві-
чності і пам’яті поколінь.

Особливістю пластики другої половини 16 – першої половини 17 ст. є 
застосування усталеної системи глорифікаційних означень у тих чи інших 
типах меморіальних скульптур. Так, у надгробках з лежачою чоловічою 
постаттю (Яна Гербурта /після 1577/; Миколи Гербурта /1610/; Миколая та 
Єроніма Сенявських /бл. 1582/; Адама Єроніма Сенявського /пом. 1619/; 
Миколая /пом. 1636/, Олександра /пом. 1622/ і Прокопа /пом. 1627/ Се-
нявських; Яна Свошовського /бл. 1615/ та ін.) уславленню особи слугують 
асоційовані з ідеологією сарматизму історичні лицарські обладунки. Сим-
волічну ідентифікацію померлого з родом забезпечують гербові щити. 
Військові здобутки символізують рельєфи, як у нині втраченому архітек-
турному обрамленні надгробку Миколая та Єроніма Сенявських роботи 
Генріха Горста із замкового костелу св. Трійці в Бережанах, зі сценами 
баталії й повернення з походу.

У ранньобарокових надгробках уславленню померлого слугують але-
горії, як у бережанському пам’ятнику Адаму Єроніму Сенявському (після 
1627 р.) роботи Й. Пфістера, з постатями Сили, Мистецтва, Науки, Му-
дрості, Щедрості на верхівці і рогах куполу. Глорифікаційну функцію ви-
конують інскрипції, в яких наголошено на здобутках портретованого, його 
доброчинностях, зв’язку з родом. Глорифікації сприяє розташування над-
гробків у пресвітерії, обабіч реліквій, Розп’яття, головного вівтаря. 

Прикладом органічної інтеграції різних типів символічних глорифіка-
ційних елементів у структуру величного меморіального скульптурного об-
разу слугує надгробок Миколая (пом. 1636 р.), Олександра (пом. 1622 р.) і 
Прокопа (пом. 1627 р.) Сенявських роботи Й. Пфістера (?) із замкового кос-



33  

Секція 1. Проблеми вивчення українського 
мистецтва від давнини до початку 20 ст.

телу св. Трійці у Бережанах, в якому високий суспільний статус і військові 
звитяги зображених підкреслюють лицарські обладунки, гетьманські бу-
лави, шаблі, родовий герб «Леліва» з трофеями, нині втрачена епітафія на 
плиті із чорного мармуру, арматура на темно-червоній мармуровій рамі, 
алегоричні постаті на кутах фронтону.

Отже, основними елементами символічної глорифікації в «лицар-
ських» надгробках другої половини 16 – першої половини 17 ст. слугували 
лицарські обладунки, булави, шаблі, щити із родовими гербами, паноплії, 
арматури, епітафійні надписи, алегоричні постаті в час переходу від піз-
нього Ренесансу до раннього бароко. Показовим є поєднання у семантиці 
глорифікаційних елементів сакрального і профанного рівнів буття, їх під-
порядкування загальному пластичному рішенню та органічна інтеграція 
в меморіальний образ.

—®—

19.  Євген Котляр, кандидат мистецтвознавства, професор кафедр 
МЖ та ТІМ ХДАДМ

Ефраїм Моше Лілієн та його роль у розвитку  
синагогальної декорації

Ключові слова: Лилиєн, синагогальне малярство, коліна Ізраїлю, сіо-
ністські мотиви, іконографія.

Програмні зміни синагогальної декорації початку 20 ст. були пов’язані 
з модернізацією східноєвропейського єврейства, посиленням палес-

тінофільства та сіоністського руху, що доповнили релігійну картину світу 
у розписах новим національно-культурним пафосом. Несподівану роль в 
цьому зіграв відомий єврейський, польський та німецький графік, пред-
ставник сецесії, Ефраїм Моше Лілієн (1874–1925). Його ілюстрації до книг 
«Іуда» Берріса фон Мюнхгаузена, збірки віршів «Пісні гетто» Моріса Роз-
енфельда та багатотомника «Книги Біблії», що вийшли другом у 1900–
1912 рр. у Німеччині, стали іконографічним словником для декількох 
поколінь єврейських мистців, які працювали в різних царинах творчості, 
зокрема у синагогальному малярстві. Ці ілюстрації не тільки візуалізува-
ли програму сіоністського руху і заклали ідейно-естетичну основу худож-
ньої школи «Бецалель» в Єрусалимі, вони також вплинули на оновлення 
декорації синагог.

Серед мотивів Лілієна, які незабаром опиняються в арсеналі майстрів 
синагогального розпису, – обіграні в стилістиці югендстилю єврейські 
символи маген-давид і менора, а також мотиви 12-ти колін Ізраїлю і Семі 
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плодів Ерець-Ісраелю. Хоча Лілієн був відірван від іудаїзму, саме йому 
належить заслуга повернення біблійного сюжету про дванадцатичастну 
повноту єврейського народу до національної свідомості євреїв і в систему 
декорацій синагог. Розроблені ним символи племен Ізраїлю використову-
валися у декорі синагог і єврейських культурно-благодійних центрів, різ-
номанітної друкованої продукції, що надало цьому сюжетові статус «уза-
коненої» – в умовах відсутності єврейської державності – національної 
геральдичної символіки.

Згодом ці мотиви почали циркулювати по всьому світові. Уперше «ко-
ліна Ізраїлю» Лілієна були використані у розписах синагоги сирійських 
євреїв «Адес» в Єрусалимі в 1912 р. (худ. Яків Старк), пізніше – у рельєфах 
Темпла Емманну-Ель та Білостоцького центру і будинку пристарілих в 
Нью-Йорку, в декорі Старої синагоги в Ессені, у 1930-і рр. до них зверта-
ється Максиміліан Кугель у розписах синагоги Цорі Гілад у Львові.

Завдяки Лілієну, включення в цикл колін Ізраїлю сіоністської символі-
ки перетворило цей біблійний мотив у національну декларацію збирання 
народу Ізраїля на своїй історичній батьківщині.

—®—

20.  Лариса Купчинська, кандидат мистецтвознавства, доцент,  
в. о. директора Інституту досліджень бібліотечних мистецьких  
ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України  
ім. В. Стефаника

Скульптура Михайла Бринського  
на Оттакрінґерському цвинтарі у Відні

Ключові слова: Михайло Бринський, пам’ятник, віденська мистецька 
школа, вплив.

Михайло Бринський народився у 1883 р. у м. Долина, початкову мис-
тецьку освіту здобув у Закопаному, а згодом поглиблював її у Відні, 

в Художньо-промисловій школі та Академії образотворчого мистецтва. Із 
багатьох його ранніх творів виділяється пам’ятник на могилі розстріля-
них 17 вересні 1911 р. під час вуличних демонстрацій у Відні трьох робіт-
ників. Встановлений на Оттакрінґерському цвинтарі (Ottakringer Friedhof) 
у Відні, він приніс М. Бринському визнання. Це доводить перша премія, 
яку дали автору за проект, а також позитивні відгуки у віденській газеті 
«Arbeiterzeitung», надруковані з нагоди його відкриття 9 вересня 1912 р. На 
першому плані стоїть чоловік з оголеним торсом. Він опертий на кам’яний 
блок з іменами загиблих: Otto Brötzenberger, Franz Joachimsthaler, Franz 
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Wögerbauer. Позаду чоловіка встановлена стіна, на якій у верхній частині 
прочитується напис: «17. September 1911». З обох боків стіну фланкують 
колони з чашами, де жевріє вогонь. 

Вивчення твору розкриває вплив на М. Бринського віденської мис-
тецької школи, найперше здобутків Г. Біттерліха (H. Bitterlich), який у 
1907 р. виконав пам’ятник імператриці Єлизаветі Баварській (Elisabeth in 
Bayern) у Народному парку (Volksgarten) у Відні. Невдовзі він став прикла-
дом для наслідування австрійському митцю — С. Баоеру (S. Bauer), який у 
1913 р. завершив виконання надмогильного пам’ятника політику і соціал-
демократу Ф. Шумаєру (F. Schuhmeier) на Оттакрінґерському цвинтарі.

Навчаючись у провідних навчальних закладах Відня, М. Бринський 
переосмислив кращі здобутки провідних австрійських майстрів, зміг 
адаптувати їх до нових вимог часу. Це дозволило українському скульптору 
зайняти гідне місце в європейському мистецтві.

—®—

21.  Тетяна Куцир, кандидат мистецтвознавства, молодший  
науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту  
народознавства НАН України

До питання вивчення особливостей городоцької 
народної вишивки

Ключові слова: народне мистецтво, Городок, вишивка, городоцький 
шов.

Городоцька народна вишивка 19 – першої половини 20 ст. викликала 
зацікавлення етнографів, мистецтвознавців, колекціонерів, музей-

них працівників як яскраве і самобутнє явище опільського мистецтва. Їй 
притаманна співмірність, витонченість і делікатність, зумовлена вико-
ристанням характерного для осередку «городоцького шва» – поєднання 
елементів і мотивів, виконаних петельним швом і контурною лиштвою. 
Найчастіше в такий спосіб оздоблювали сорочки, запаски, кабати, бавни-
ці і хустки.

Виділяємо декілька джерел вивчення городоцької народної вишивки. 
Закономірно, що перш за все це компоненти народного вбрання, які збері-
гаються у музеях Городка, Львова, Києва тощо. Важливе значення мають 
також фрагменти одежі, які нерідко демонструють найбільш давні зразки 
вишивання.

Принципи оздоблення окремих виробів вишивкою, зміни, які відбу-
лись протягом зазначеного періоду, мотиви та їх поєднання між собою 
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можна прослідкувати у творах художників, зокрема в акварелях Ю. Гло-
говського й К. Кєлісінського, а також у малюнках О. Кульчицької. В остан-
ньому випадку маємо справу не лише із зображеннями побаченого, а й із 
його детальним аналізом.

З кінця 19 – першої половини 20 ст. походить чимало фотоматеріалів у 
державних і приватних збірках, найбільшими з яких є фототеки Інституту 
народознавства НАН України та Кабінету мистецтв і Львівської національ-
ної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. Досліджуючи це джере-
ло, маємо справу не з певним трактуванням художником побаченого, а із 
точним документуванням. Фотоматеріали є цінним джерелом виявлення 
особливостей крою та елементів декору, вони дозволяють точно визна-
чити шви, які для цього використовувались. Збірка світлин А. Сількевича 
(1887), крім того, дає уявлення про характерні кольорові поєднання в го-
родоцькому вбранні.

Важливі свідчення залишили дослідники народного мистецтва кінця 
19 – другої половини 20 ст. Однією з перших була праця К. Фалькевича 
«Монографія Городоцького повіту» («Monografia powiatu gródeckiego», 
1896). У ній висвітлено особливості народних промислів зазначеної тери-
торії, зокрема, виробництво лляних тканин та шевство, окреслено відмін-
ності у вишивці між окремими селами, закцентовано увагу на впливі пану-
ючих у міському середовищі модних тенденцій на формування комплексу 
сільського вбрання та його оздоблення.

Тонким відчуттям та знанням технічних й естетичних особливостей 
городоцької вишивки позначені праці І. Гургули («Народне мистецтво за-
хідних областей України», 1966), С. Чехович («Вишивальниці Городоць-
кого району», б. р.) і Л. Кравчук («Українські народні вишивки. Львівська 
область», 1961). У перших двох працях подано ретельний аналіз горо-
доцької вишивки як мистецького явища. Праця Л. Кравчук, окрім того, 
демонструє багатство орнаментальних вирішень, їй притаманне, завдяки 
кольоровим таблицям, які доповнюють текстовий ряд.

—®—
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22. Вячеслав Лабзін, аспірант кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. М.Р. Селівачов)

Живопис Лідії Спаської 1950-х років  
у Києво-Подільскій Покровській церкві

Ключові слова: Києво-Подільська Покровська церква, Лідія Спаська, 
живопис, церковне мистецтво.

Монументальні розписи Л. Спаської, виконані наприкінці 1950-х у 
Києво-Подільскій Покровській церкві, на замовлення її громади та 

за запрошенням настоятеля, отця О. Глаголева, складалися з кількох ком-
позицій. По-перше, «Положення до гробу» та «Воскресіння» у конхах пів-
нічного та південного рамен відповідно. По-друге, «Явління Божої Матері 
на горі Почаївській» на стіні північного рамена. По-третє, зображення 
Христа Еммануїла у барабані центральної бані та живопис в медальйонах 
серед орнаментів з зображеннями Христа, Божої Матері, Іоана Хрестите-
ля та янголів, на підпружних арках, які складають розгорнутий Деісусний 
чин. Крім того, Л. Спаська розписала західну баню - «Знамення» та від-
новлила розпис у центральній бані – «Старозавітна трійця». Композиції 
у конхах та банях виконані олійними фарбами, а на підпружних арках і у 
барабані – клейовими фарбами.

Крім монументальних, Л. Спаській належали деякі твори станкового 
живопису, а саме: Розп’яття з фігурами Богоматері та Іоанна Богослова, 
образа Архангелів Михаїла та Гавриїла на північних та південних вратах 
іконостасу. Після закриття церкви у 1960 р., іконостас у розібраному стані 
зберігався у помешканні останнього настоятелю храму протоієрея О. Гла-
голева, до середини 1970-х років, коли його було передано до однієї з сіль-
ських церков України, вдовою о. Олексія – Т. Глаголєвою.

Про авторство Л. Спаської свідчать наступні джерела: записи у щоден-
нику Тетяни Глаголєвої, спогади Магдаліни та Марії Глаголєвих, – дружи-
ни та дочок о. Олексія; матеріали НТА УкрНДІПроектреставрація.

Нині найбільш збереженою є композиція «Воскресіння» у консі пів-
денного рамена. Інші зображення втрачені на протязі 1960-80-х років, 
та переписані знову на ті самі сюжети під час реставраційних робіт по-
чатку 1990-х років художниками М. та О. Романченками під наглядом 
художника-реставратора І.П. Дорофієнко, окрім зображення «Явлення 
Божої Матері» у північному рамені.

—®—
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23.  Валерія Леоненко, студентка 2 курсу магістратури  
кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА  
(наук. керів. Т.Р. Тимченко)

Атрибуційне дослідження «Портрету невідомої 
жінки» з приватної збірки
Ключові слова: олійний живопис, портрет, полотно, підрамок, атри-
буційне дослідження.

На кафедру техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА з при-
ватної збірки надійшов жіночий портрет на овальному підрамку. 

Полотно мало деформації та прориви, перемалювання. Було проведено 
консерваційно-реставраційні заходи, у ході яких попереджено процеси 
руйнації пам’ятки та надано їй експозиційного вигляду. У зв’язку з від-
сутністю відомостей про побутування картини, було проведено атри-
буційне дослідження для встановлення часу створення та походження 
твору. 

Основа пам’ятки являє собою полотно, натягнуте на овальний під-
рамок розсувного типу, очевидно, авторський. Такий тип підрамку 
з’явився тільки у 19 ст. Овальний формат портрету найчастіше зустріча-
ється у середині – другій половині 19 ст. Портрет виконано у техніці ба-
гатошарового олійного живопису професійним майстром. Живописна 
палітра досить стримана: колорит побудовано переважно на поєднанні 
чорних, коричневих та світлих рожево-вохристих відтінків.

На темному тлі представлено погрудне зображення жінки серед-
нього віку. Сукня чорна, з високим коміром, який зафіксовано пря-
мокутною золотою застібкою. Волосся темно-русе, зібране у зачіску та 
спадає на праве плече. На картині досить детально відтворені аксесу-
ари: сережка з коштовним камінцем блакитного відтінку та жіночий 
годинник на довгому золотому ланцюжку, що одягається на шию. Кон-
струкція такого типу годинника складається з двох частин: ковзаючо-
го механізму (слайду) з гравіюванням, який дозволяє регулювати до-
вжину ланцюжка, та закритого годинника, що прикріплений до сукні 
спеціальною застібкою разом з маленьким ключем, з допомогою якого 
відкривається кришка від часового механізму. Подібні годинники були 
в моді у 1880-ті рр. у вікторіанській Англії і вважалися предметом роз-
коші. Чорні сукні зі стоячим коміром і більш вільні, порівняно з серед-
иною 19 ст., зачіски так само характерні для цього періоду.

Із зовнішнього вигляду можна сказати, що зображена була місь-
кою жителькою, адже подібні предмети розкоші могли собі дозволити 
лише люди високого соціального статусу, і цей портрет було написано 
на замовлення.
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За особливостями зображення, типом підрамку та технікою вико-
нання, а також за типом зачіски, сукні й годинника портрет можна 
віднести до 80-х років 19 ст., чому не протирічать і сліди природного 
старіння.

—®—

24.  Оксана Мосендз, аспірантка кафедри ТІМ ХДАДМ  
(наук. керів. Л.Д. Соколюк)

Відображення візантійської символіки кольору  
і світла у вівтарної композиції «Тайна вечеря» 
Михайла Бойчука
Ключові слова: символіка, колір, світло, традиції візантійського іконо-
пису.

Поставивши перед собою завдання відродження українського мисте-
цтва від самих його коренів, Михайло Бойчук поклав в основу свого 

монументального живопису традиції візантійських майстрів іконопису, 
художників раннього італійського відродження і народну українську твор-
чість. Будучи великим знавцем візантійського стилю, Бойчук застосову-
вав в своїх роботах і викладав своїм учням правила іконопису, фрескового 
розпису та тонкощі приготування фарб.

У своїй творчості Бойчук використовує головні принципи іконома-
лярства. Один з головних принципів – в іконі не може бути випадкових, 
хаотичних колірних плям, всі кольори взаємно врівноважені, співзвучні, 
символічні. У спадщині Михайла Бойчука, зокрема в релігійному маляр-
стві, ми бачимо відображення рекомендацій трактату Псевдо-Діонісія 
Ареопагіта за символікою кольору. Тло вівтарній композиції «Тайна вече-
ря» (1910-ті рр.), згідно теорії ікономалярства Псевдо-Діонісія Ареопагіта, 
золотого кольору і символізує середовище небесного царства, а золоті нім-
би навколо голів апостолів свідчать, що зображені перебувають на небі. 
Символічним є те, що зрадника Іуду Бойчук взагалі позбавляє золотого 
німба. Головним колірним акцентом композиції є сяючий на грудях Ісуса 
золотий німб Іоана, який до нього схилився. Кольори одягу Ісуса у робо-
ті Бойчука також відповідають символіці ікономалярства. Хітон - нижній 
одяг на Ісусові – червоного кольору, як символ пролиття крові заради по-
рятунку роду людського. Верхній одяг – гіматій – блакитного кольору, що 
символізує Його втілення в людську постать (земна блакить). 

Михайло Бойчук у композиції «Тайна вечеря» використовує принци-
пи іконопису щодо символіки світла – в іконі Візантії не застосовувалася 
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гра світла і тіні, й неможливо визначити джерела світла: воно рівномір-
но стелиться площинами. У своїй теорії кольору і світла Діонісій надавав 
великого значення рискам на випуклих чи увігнутих ділянках облич – 
«пробілам». Пробіли становили частину його вчення про світлоносність 
кольорів. Але українська школа іконопису, як послідовниця візантійської, 
використовувала пробіли, окрім світлоносності, ще й для означення тре-
тього виміру – глибини. Завдяки світлим рискам-пробілам та висвітленню 
кольорів Михайло Бойчук надає об’єм обличчям святих, а також драпіров-
кам хітонів святих. Важливу роль також відіграє контурна лінія – «опис», 
а також підлеглі їй лінії складок одягу. 

Виражальні засоби вівтарній композиції «Тайна вечеря» лаконічні, 
але символіка кольору і світла допомагає художнику наповнити образ ба-
гатим змістом.

—®—

25.  Ірина Паур, кандидат історичних наук, доцент кафедри  
ОДПМ та РТМ КПНУ ім. Івана Огієнка

Іконографія Кам’янця-Подільського початку  
20 ст.: за матеріалами поштових листівок

Ключові слова: іконографія, Кам’янець-Подільський, поштова листівка.

Поштові листівки з видами Кам’янця-Подільського кінця 19 – початку 
20 ст., на яких зображено різні частини міста є важливим джерелом 

для вивчення іконографії губернського центру. У цей період був загально-
прийнятий «канонічний» набір листівок, присвячених великим європей-
ським містам: панорамні зображення, види вулиць і площ, центральних 
частин міста, бульварів, собори, церкви, громадські будівлі, навчальні за-
клади тощо. Обираючи об’єкти для фіксації, фотографи та видавці зупи-
нялися на архітектурних пам’ятках чи місцевостях, що були добре відомі й 
користувалися незмінною увагою містян і гостей міста. 

Зокрема, з масиву поштових листівок із видами міста Кам’янця-
Подільського можемо виділити наступні тематичні групи: 1) загальні види 
(з півночі, півдня, заходу, сходу, північного-сходу та заходу, південного-
сходу та заходу); 2) передмістя (Новий план, Видрівка, Карвасари, Руські 
та Польські фільварки); 3) Кам’янецька фортеця; 4) навчальні заклади 
(гімназія Славутинської, духовна семінарія, жіноче училище, чоловіча 
гімназія, Маріїнська жіноча гімназія, технічне училище); 5) культові спо-
руди (Архієрейська, Троїцька, Хрестовозвиженська церкви; Кафедраль-
ний і Олександро-Невський собори; Вірменський, Кафедральний, Три-
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нітарський, Домініканський костели; Турецький мінарет, Лютеранська 
кірха, єврейська синагога); 6) громадські споруди (відділення Державного 
банку, Південно-Російський банк, Селянський банк, Військовий шпиталь, 
Губернаторський дім, Казенна палата, Контрольна палата, Міська управа, 
Окружний суд, Пушкінський народний дім, палац коменданта та тюрма га-
рему, пожежна каланча); 7) об’єкти інфраструктури (мости – Бульварний, 
Новопланівський, Старий, Турецький); 8) архітектурні пам’ятки – в’їздні 
брами (Польська, Руська, Кафедральна, Вітряна, Станіслава Августа); 9) 
річка Смотрич (на березі р. Смотрич, купальні на р. Смотрич); 10) площі, 
бульвари, вулиці (Центральна площа, Міський бульвар, вулиця Бульварна 
та Поштова, Стара поштова дорога). 

Відображені на листівках об’єкти були своєрідними візитними карт-
ками міста, а тому такі поштівки швидко розкуповувалися, надсилалися 
друзям, родичам і знайомим у різні куточки Російської імперії та інші кра-
їни Європи.

—®—

26.  Наталія Порожнякова, кандидат мистецтвознавства, викладач 
Одеського художнього коледжу ім. М.Б. Грекова

Трансформації Образа Христа-Пантократора Во-
лодимирського собору в Києві в сучасних церквах 
і храмах Ізмаїла, Одеси й одеської області
Ключові слова: розпис, образ, Христос-Пантократор, В. Васнецов. 

З’ясовано, що визнані як еталон нового церковного мистецтва в 1899 
році професором Духовної академії Н. Покровським, розписі Влади-

мирського собору в Києві, дотепер сприймаються як зразки в прикрашен-
ні сучасних храмів Ізмаїла, Одеси й одеської області. 

Створений В. Васнецовим образ Христа-Пантократора в куполі Вла-
димирського собору не тільки копіювався одеськими майстрами, але й 
доповнювався своїми деталями. Висвітлену копію образу (з менш суво-
рим Ликом) можна бачити в куполі Свято-Покровського храму Свято-
Покровського скиту Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря 
с. Мариновка Біляєвського району Одеської області. Близький до образа 
в Мариновки Лик Спаса можна бачити в одеській церкві ікони Божої Ма-
тері «Всіх скорбних радість», але художник у цьому випадку помістив Лик 
Христа в геометричному центрі мандорли, трохи знизивши ефект велич-
чя фігури створеного В. Васнецовим образа. Створюючи розпис у підку-
польному просторі Свято-Преображенського собору в Болграді (Одеська 
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обл.), сучасник В. Васнецова П. Піскарев творчо переосмислив написаний 
майстром образ Христа-Пантократора у Володимирському соборі, до-
повнивши його деталями. Якщо Лик Спаса є практично копією Образа 
Владимирського собору, тільки в дзеркальному розвороті й тлом також 
служить зоряне нічне небо в космічному його звучанні, то правою рукою 
Він не благословляє, а тримає Хрест і Книга зображена меншого формату. 
Додатковими деталями є оточення Його фігури ангельськими силами. 

Перевага мотивів розписів В. Васнецова як зразок викликаний тим, що 
вони зрозумілі й сучасникам художника й нинішнім парафіянам. За твер-
дженням С. Алфеева В. Васнецов створив свій особливий стиль релігійно-
го живопису, близькій і зрозумілий кожній православній людині. 

—®—

27.  Ігор Ремізовський, аспірант кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. М. Р. Селівачов)

Внесок Олександра Івановича Мінжуліна  
у відтворення старовинної техніки зерні

Ключові слова: ювелірне мистецтво, старовинні техніки, реставрція, 
хімічні дослідження, відтворення техніки.

Технологія зерні зазнала свого занепаду у 13 сторіччі під час татаро-
монгольської навали. Дана проблематика технологій зерні досліджу-

валась у різні часи такими науковцями як: Ф. Мішуков, М. Розенберг,Ф. 
Штангер, Е. Бреполь.

Ф. Мішуков запропонував метод пайки за давнім рецептом з такими 
компонентами, як срібло, мідь, ртуть. Але відтворити самі маленькі еле-
менти за цим методом не вдалося. Е. Бреполь описує інший метод паяння 
за присутності, під час пайки, гідроокису міді. Концентрація гідрооксиду 
встановлюється дослідним шляхом, залежно від розміру виробу, кількості 
та розміру зерні на його поверхні.

О. Мінжуліним були проведені фізико-хімічні дослідження пам’яток юве-
лірного мистецтва 12–13 ст. Спостереження під час реставраційних заходів спо-
нукали до пошуків відтворення старовинної технології, на можливість відкрит-
тя особливостей техніки. Знання хімічних та фізичних властивостей металів 
та їх сплавів надали можливість досліднику, реставратору через іншу призму 
дивитись на проблему складності виготовлення старовинних виробів з металу. 
Здійснено ряд експериментів, які дозволили отримати якісні результати.

Характерна особливість технології полягає в тому, що зернь потребує 
під собою основу – поверхню, у вигляді металевого листа, на який вона і 
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напаюється. Вироби мають вигнуту або пласку металеву основу, на якій 
розташовуються десятки і сотні однакових кульок. Розміщення цих еле-
ментів можливе у хаотичному порядку або у систематичному орнамен-
тальному вигляді.

Дифузія кульок в основу відбувається завдяки присутності декількох 
допоміжних компонентів, таких як солі міді. Під дією температури, близь-
кої по значенню до температури плавлення, у присутності солей міді, від-
бувається якісне припаювання зерні до основи. Таким чином стає мож-
ливим спаювати окремі зернинки діаметром менше міліметра без втрати 
якості поверхні кульки. 

Розділяють два види постановки зерні на основу: на рівну площину 
та на підкладку у вигляді дрібного колечка. Особливість набору зерні на 
колечко у тому, що таким чином утворюється однаковий проміжок між 
кульками. Складається враження повітря між основою та поверхневим 
шаром зерні. Особливим було застосування Мінжуліним живичного клею 
кісточкових порід дерев для утримання зерні на своїх місцях у процесі 
монтажу, перед процесом обробки вогнем.

Такі пошуки технології Мінжулін здійснив дослідним шляхом. Він ви-
готовив різноманітні зразки ювелірних виробів у відтвореній техніці зерні.

—®—

28.  Ольга Рижова, кандидат мистецтвознавства, провідний науко-
вий співробітник відділу наукової реставрації та консервації рухомих 
пам’яток НКПІКЗ, м. Київ; Інна Івакіна, завідуюча науково-дослідним 
сектором збереження пам’яток образотворчого мистецтва, книг і до-
кументальних матеріалів відділу фондово-наукової роботи НКПІКЗ, 
м. Київ; Віра Распопіна, завідуюча відділом фізико-хімічних дослі-
джень ННДРЦУ, м. Київ

Дослідження та датування ікони «Богородиця  
з предстоячими Прпп. Антонієм і Феодосієм  
Печерськими» з колекції Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповідника
Ключові слова: дослідження, датування, ікона, Національний Києво-
Печерський історико-культурний заповідник.

Дана публікація продовжує серію досліджень творів станкового іконо-
пису, що вийшли з Лаврських майстерень і зберігаються в колекції 

Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 
(далі – НКПІКЗ або Заповідник). 
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Ікона «Богородиця з предстоячими Прпп. Антонієм і Феодосієм Пе-
черськими» (дерево, левкас, сусальне і творене золочення, олійна техніка 
живопису, 35.2×29.5×3, КПЛ–Ж–338) надійшла до Фондів Заповідника у 
в 1965 році з Ближніх печер; зберігач Н. Романова датувала її 19 століттям. 
У каталозі виставки «The glory of Ukraine: sacred imadges from the 11th to 
the 19 th Centuries» (2010) О. Лопухіна датує образ другою половиною 18 
століття і відносить до іконописної школи Києво Печерської лаври.

На дошці прямокутної форми, вертикального формату розташовані зо-
браження прпп. Антонія і Феодосія Печерських; Преподобні стоять один 
навпроти одного, на хмарах. У центральному просторі ікони, між Препо-
добними, зображено західний фасад Успенської церкви; угорі, в хмарах, 
Богоматір з Немовлям. Дошка ікони суцільна; шпонка наскрізна, врізна, 
пласка; оборот і торці ікони пофарбовано шаром олійної фарби темного 
кольору; паволока відсутня; левкас світлий, тонкий. Під час дослідження 
в ІК –випромінюванні, під фарбовим шаром, виявлено підготовчий малю-
нок, який виконано олівцем. За результатами фізико-хімічних досліджень 
проб фарбового шару живопису виявлено, що пігменти фарбового шару 
— свинцеві білила, що не містять домішки срібла, берлінська лазур, свин-
цевий крон, вохри, умбри. Найбільш пізній пігмент, визначений у фар-
бовому шарі ікони, — свинцевий крон, отриманий у 1809 році. Свинцеві 
білила фарбового шару у своєму складі не містять мікро домішок срібла. 
Виробляти такі білила розпочали з другої половини 19 сторіччя. З огляду 
на зазначене, вірогідним часом створення ікони можна вважати середину 
– другу половину 19 століття.

—®—

29.  Олег Рішняк, керівник відділу реставрації живопису  
ДП «Інститут «Укрзахідпроектреставрація»

Поняття «автентичність твору мистецтва»  
в контексті збереження та реставрації

Ключові слова: автентичність твору мистецтва, автентичність 
матеріального носія, автентичність художньої форми.

У сучасній науковій реставрації і в пам’яткоохоронній галузі в цілому, 
часто оперують поняттям автентичності, як одним з основних вимірів, 

що визначає цінність та справжність пам’ятки чи художнього твору. Фактор 
автентичності є визначальним для формування думки в суспільстві щодо 
того чи іншого предмету давнини, бо саме відношення до об’єктів матері-
альної та духовної культури визначає їх цінність, а отже й потребу в збере-
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женні та охороні. Слово автентичний з давньогрецької означає справжній, 
достовірний. Та саме трактування понять справжності і достовірності по-
родило дискусію, яка триває з часів античності до сьогодні. Давня притча 
Плутарха, відома ще як «парадокс Тесея», оголила внутрішні протиріччя 
між ідентичністю об’єкта і матеріалом, з якого він створений.

Поняття «справжності» ніколи не було абсолютним і сталим. Воно за-
лишається відносним значенням, змінним під впливом ідей існуючого 
історико-культурного середовища та розуміння суспільством оригіналу у 
певний період часу. Показово, що хоча епоха Відродження і побачила в 
творах античності великі зразки для наслідування, все ж це бачення не 
розповсюджувалось на всю культурну спадщину Римської імперії, а ви-
ключно на ті об’єкти, які на думку окремих представників тогочасного со-
ціуму становили виняткову цінність – тобто відповідали естетичним ідеа-
лам освіченої людини періоду Ренесансу.

Виняткова значимість художнього твору зведена громадською думкою 
до культу реліквії визначала поняття справжності та достовірності протя-
гом багатьох віків. Чудотворні ікони, що через багаторазові поновлення 
ставали далекими від початкового оригіналу, несли величезне ідеологіч-
не навантаження, набуваючи нових смислових значень. Духовна складова 
цих творів настільки переважала цінність матеріальних носіїв, що навіть 
дуже стилістично віддалені копії, що тиражувались у великих кількостях, 
у розумінні представників тогочасного суспільства були наділені всіма чу-
дотворними властивостями оригіналу, а отже вважались автентичними.

Гуманістичний світогляд суспільства 19 ст. змінив ставлення до 
пам’яток на більш шанобливе. Все ж, ідеї стильової єдності та естетика 
історизму призвели до змін первісного вигляду багатьох творів. Сучасна 
теорія реставрації розглядає автентичність, як визначальну якість твору, 
що формує поняття цінності його як пам’ятки. Основними критеріями ав-
тентичності в сучасному європейському трактуванні є автентичність мате-
ріального носія, художньої форми, функції та враження яке твір справляє 
на реципієнта. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що поняття ав-
тентичності є структурно складним та багатогранним. Воно формується 
ціннісними пріоритетами суспільно-культурного середовища. Тож не іс-
нує єдиного правила чи універсальної доктрини, за якими б можна було 
визначити абсолютну автентичність того чи іншого твору. Саме тому 
основою сучасної реставрації повинен бути критичний аналіз та наукові 
дослідження, спрямовані на максимальне збереження достовірної, неспо-
твореної реставраційними інтерпретаціями інформації, джерелом якої є 
мистецький твір. 

—®—
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30.  Оксана Садова-Мандюк, головний спеціаліст відділу реставрації 
живопису ДП «Інститут «Укрзахідпроектреставрація»

Стінопис Юліана Буцманюка в церкві Пресвятого 
Серця Христового у Жовкві
Ключові слова: монументальне малярство, стінопис, Юліан Буцма-
нюк, Жовкв.

Юліан Буцманюк (1885–1967) – український художник першої поло-
вини 20 ст., у мистецькій спадщині якого особливе місце займають 

його монументальні розписи монастирської церкви Пресвятого Серця 
Христового (Різдва Христового) у Жовкві. Роботи розпочато з каплиці, яку 
він оздоблює стінописом та вітражем впродовж 1910–1911 рр. Ю. Буцма-
нюк приступив до розпису каплиці, як вже сформований майстер. За його 
плечима було навчання в мистецьких школах та академії, практика при 
оздобленні декількох споруд та навчання у відомих львівських художни-
ків. Частково збережені малярські роботи Ю. Буцманюка на той час ви-
конані ним до 1910 р., демонструють належний професійний рівень та піз-
наються за характерним почерком автора. Та лише в жовківській каплиці 
вперше повністю розкрився його талант. 

Роботи були зупинені з ряду причин і лише після майже двадцятиріч-
ної перерви було продовжено оздоблення церкви. Протягом 1931–1934 
рр. Ю. Буцманюк розписав склепіння бані, паруси, стовпи та святилище. У 
1935 і 1936 рр. художник розмальовує південне крило трансепту, а в 1936–
1937 рр. – північне. Розпис церкви тривав довго, оскільки величезні площі 
храму декорувало всього декілька людей. Всі основні роботи митець ви-
конував самостійно. Декілька чоловіків, наданих монастирем, були лише 
помічниками. Після незначної перерви у 1938 р., розпис храму було про-
довжено у 1939 р. В цей час Ю. Буцманюк виконав малярство на стінах 
західного крила нави. Одночасно готувався під стінопис наступний об’єм 
церкви і на кінець теплого сезону було вже розкреслено стіни і склепіння 
притвору та хорів, але Друга світова війна змусила митця емігрувати на 
Захід і стінопис залишився незавершеним. 

Малярство храму, виконане через двадцять років після розпису капли-
ці, продовжує розвиток його авторського стилю. Ю. Буцманюк залишився 
вірним модерну. Митець досконало володів рисунком. Вільно оперуючи 
лінією, контуром чи лінеарною арабескою, він у своїх творах розвивав 
найкращі досягнення стилю. Як вмілий портретист, художник досконало 
передавав фізичні риси людини і її внутрішній емоційний стан. Багато 
портретованих були ченцями жовківського монастиря, серед яких виділя-
ється постать ігумена Жовківського монастиря Різдва Христового ЧСВВ о. 
Віталія Градюка. Легко впізнати в розписі трансепту цілий ряд церковних 
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діячів, вчених, вояків, літераторів. Цікавими і живими виявились лики 
апостолів і пророків в святилищі, євангелістів на вітрилах або апостолів в 
«Тайній вечері». Їх більш узагальнені типажі дали змогу художнику віль-
но використовувати портрети сучасників та наділяти їх психологізмом і 
емоційністю. Серед всіх зображених постатей узагальненими ідеалізова-
ними рисами наділені лише Ісус Христос та Прсв. Богородиця. 

Стінопис Ю Буцманюка багато в чому є близьким до малярства того-
часних митців, проте новизна ідейно-богословської програми й індивіду-
альна творча манера інспірована модерном, виокремлюють цього майстра 
з великої когорти художників Галичини першої половини 20 ст. 

—®—

31.  Ірина Сомик-Пономаренко, старший викладач кафедри техніки 
та реставрації творів мистецтва НАОМА

Спосіб збереження живописного твору,  
як невід’ємного елементу архітектурного об’єкту, 
методом виконання копії-реконструкції
Ключові слова: копія-реконструкція, техніка живопису, архітектур-
ний комплекс.

Внаслідок складних історичних подій, храми в Україні досить часто 
закривались, зазнавали руйнацій, перебудовувались. Станкові живо-

писні твори, що є частиною архітектурних споруд, як в іконостасах, так і 
на фасадах храмів, також , зазнавали пошкоджень, неодноразово рестав-
рувались. Щоб відтворити загальне враження цілісності архітектурних 
об’єктів, елементами яких є станкові живописні твори з великим обсягом 
втрат, з’являється необхідність у виконанні копій чи копій-реконструкцій 
з дотриманням стилістичних та техніко-технологічних якостей автентич-
них взірців. Адже реконструкція втрачених фрагментів безпосередньо на 
оригіналах нівелює їх художню та історичну вартість, і безумовно, в таких 
випадках, перевага надається музейному зберіганню автентичних творів. 

Метою нашого дослідження є розробка системи виконання копій, які 
б могли максимально точно передавати художнє враження та техніко-
технологічні властивості оригіналів. Певні напрацювання цієї методики 
включені до навчальних планів учбової дисципліни «Копіювання тво-
рів станкового живопису» в магістратурі кафедри та техніки реставрації 
творів мистецтва НАОМА. Розробку наукового підходу до поетапного 
копіювання складних за структурою та станом збереженості експонатів, 
професійно можуть виконувати художники-реставратори, які не тільки 
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візуально вивчають оригінал, а із врахуванням даних отриманих під час 
проведених досліджень, проаналізувавши його структуру, можуть викона-
ти копію чи копію-реконструкцію максимально наближено до оригіналу. 
Також художник-реставратор зможе підбирати методики, художні мате-
ріали та інструменти з врахуванням майбутніх несприятливих умов збере-
ження копій-реконструкцій, наприклад, більш стійкими та довговічними, 
сучасними матеріалами. 

Розробка принципів наукового підходу при виконанні копій-
реконструкцій творів живопису дає можливість уникнути нефахової ре-
конструкції музеєфікованих пам’яток, а також творів, що були втрачені, 
але їх наявність в інтер’єрі чи екстер’єрі необхідна для збереження ці-
лісного художнього, культурного та історичного образу архітектурного 
об’єкту. Важливим аспектом такого підходу є створення можливості на-
лежного зберігання оригіналів в умовах музейних сховищ та всебічного їх 
дослідження.

—®—

32.  Юлія Стульнікова, аспірантка кафедри ТІМ ХДАДМ  
(наук. керів. В.А. Сушко)

Кустодія та монстрація – іноземні прототипи  
витинанки

Ключові слова: кустодія, монстрація, витинанка. 

Суперечливе питання іноземного впливу на виникнення витинанки 
в Україні в мистецтвознавчій літературі поставало неодноразово. М. 

Станкевич, мистецтвознавець і дослідник паперового декору, в монографії 
«Українські витинанки» дотримувався гіпотези незалежного шляху роз-
витку українських витинанок: «Питання походження паперових витина-
нок на Україні не може бути пояснене впливом культури іншого народу». 
У той же час він не виключав наслідування і запозичення і погоджувався 
з О. Ганцкою про спільні риси між білоруськими, литовськими, польськи-
ми, словацькими і українськими взірцями. У той же час польський дослід-
ник народного мистецтва Й. Грабовський стверджував, що українські ви-
тинанки походять від польських зразків, і цю ж думку поділяє О. Курочкін. 
Н. Потапова в публікації «Українські витинанки: науковий опис, сучасний 
стан вивчення і розуміння» говорить про полівекторний генезис україн-
ських витинанок.

Одним із факторів, що може підтвердити запозичення або іноземний 
вплив на розвиток і розповсюдження витинанкарства, є етимологія по-



49  

Секція 1. Проблеми вивчення українського 
мистецтва від давнини до початку 20 ст.

няття «кустодія» (паперова підкладка під печатку, з симетрично витятими 
краями) в працях багатьох науковців вона означена як прототип витинан-
ки. Термін кустодія відсутній у одинадцятитомному тлумачному виданні 
«Словник української мови» (або СУМ-11) 1970–1980 р., але доданий у 
електронний ресурс створений на базі попереднього багатотомника до-
повненого командою та користувачами «СЛОВНИК.ua». На ресурсі пред-
ставлені три визначення до терміну «кусто́дія»: «у стародавньому Римі 
– приміщення для озброєної охорони, сховище або в’язниця; невеликий 
релікварій для збереження святих мощів у часи європейського Середньо-
віччя; смужка білого паперу, якою в 17–першій половині 19 ст. іноді при-
кривали сургучеву печатку для захисту від ушкоджень…». Відсутність по-
няття в багатьох словниках української мови дає підстави відносити його 
до слів іншомовного походження.

Так, з латинської мови cū̆stōdia – зберігання (від cū̆stōs – охоронець, 
захисник, сторож; опікун, вихователь; тюремник; сторож , охоронець). З 
іспанської та італійської перекладається як опіка, і у той же час у Святій 
Літургії позначає металеву дароносицю – монстрацію. 

Монстранція (Остеноріум), (від лат. monstrare – показувати, демонстру-
вати) – в Римсько-католицькій, старокатолицькій і англіканській церквах 
різновид дароносиці для більш зручної експозиції будь-якого об’єкту благо-
честя. У Середні століття Монстранція використовувалася для виставлення 
і вшанування святих мощів як релікварій, пізніше для адорації – позалітур-
гійного шанування Святих Дарів, освячених у ході Євхаристії. 

Порівняльний аналіз форми кустодій і монстрацій, а також етимологія 
поняття «кустодія» свідчить про пряме запозичення з латинської мови, 
імовірно, через іспанську, з майже повним перенесенням функціологічно-
го значення і художньої форми в інший матеріал.

—®—

33.  Наталя Тимошенко, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Л. С. Міляєва)

До питання атрибуції портретного живопису  
Г. П. Ксьонза (1874 – 1947)
Ключові слова: атрибуція, портретний живопис, мистецтво наїву, 
манера, стиль.

Творчість Г. Ксьонза належить до мистецтва наїву і носить самодіяль-
ний характер. Він народився в м. Миргород, вчився у місцевих іконо-

писців та художників. На початку творчого шляху, працюючи у ремісни-
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чій майстерні Д. Рудича, у с. Хомутець, писав ікони, згодом – портрети, 
натюрморти, жанрові картини, але портретів збереглося найбільше.

За неперевіреними даними існує понад триста картин Г. Ксьонза в 
Україні та за кордоном. На даному етапі, нам достеменно відомо про 86 
робіт, що належать художнику, але тільки чверть з них датовані і підписа-
ні. Ця обставина викликає труднощі атрибуції, особливо визначення хро-
нології написання портретів.

Творчість маляра позначена ремісничим характером виконання, за-
своївши певні прийоми, він дотримувався їх протягом життя. Роботи ви-
конував олійними фарбами. В композиційному плані – простір розгорну-
тий догори, постаті винесені на перший план, розташовані на тлі дерев 
чи кущів, часто порушені пропорції, на картинах однакове зображення 
неба з білими купчастими хмарами, листя дерев та кущів виглядає як 
дрібна фактура, покладена на тон темнішу димчасту пляму. Для манери 
написання живописної складової портретів характерне: насичена зелено-
синьо-блакитна кольорова гама із залученням помаранчевого, жовтого, 
червоного; фарбовий шар переважно гладкий і тонкий. В портретній га-
лереї художника присутні також й інші притаманні тільки Ксьонзу риси за 
яким його індивідуальний стиль можна впізнати з першого погляду.

Проте, «Портрет чоловіка», міщанина, на суцільному зелено-синьому 
тлі, «Портрет молодого чоловіка в уніформі», виконаний площинно, два 
портрети чоловіків з непропорційно маленькими руками, значно від-
різняються від усіх інших, як і «Портрет парубка в хаті», датований 1912 
роком, а саме, скутістю, світлішою та холоднішою кольоровою палітрою, 
нетиповим композиційним вирішенням.

Зважаючи на те, що Г. Ксьонз застосовував охристі ґрунти, що нада-
вало, в цілому, загальному колориту теплоти, а обличчям оранжевого 
відтінку, постало питання: чому вище зазначені полотна такі холодні? 
З’ясувалося, що усі обрані портрети мають білі ґрунти. 

Таким чином виникло припущення – ці твори були написані в пе-
ріод творчих пошуків митця, коли відбувалось становлення стилю та 
формування засобів художньої виразності, а саме в ранній творчий пе-
ріод, тому портрети можна датувати першими десятиліттями 20 століт-
тя, до 1930 року. 

З іншого боку в питанні атрибуції авторства ми змушені довіряти влас-
никам і тому це питання ще потребує детальнішого дослідження.

В загальному плані, на прикладі пізніше написаних робіт Г. Ксьонза є 
можливість прослідкувати весь процес з так званої технології, моделюван-
ня форми, кольору та рішення простору.

—®—
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34.  Тетяна Тимченко, кандидат мистецтвознавства, доцент,  
завідувач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА, 
Антоніна Миколайчук, студентка 2 курсу магістратури кафедри  
техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА

Використання цифрових технологій  
у дослідженнях та реставрації творів мистецтва
Ключові слова: твір мистецтва, консервація, реставрація, цифрові 
технології.

Консервація і реставрація творів мистецтва – це складне багатодисци-
плінарне поле, що діє на стику гуманітарних та природничих наук, 

художньої творчості, високосенситивного ремесла. Останні десятиліття у 
розвинених країнах цифрові технології все ширше застосовуються у сфері 
охорони пам’яток та реставрації. У першу чергу, їх почали застосовувати 
до систем обліку, реєстрації, пошуку творів мистецтва; у галузі превен-
тивної консервації (моніторинг змін мікроклімату). Під час дослідження 
творів мистецтва за допомогою тих чи інших приладів (приміром, рент-
генофлуоресцентних аналізаторів чи сучасних портативних мікроскопів) 
обробку й інтерпретацію даних, їх фіксацію на електронних носіях здій-
снюють комп’ютерні програми. Растрові зображення, отримані за допо-
могою фотозйомки у видимому, ультрафіолетовому, інфрачервоному, 
рентгенівському діапазонах спектру, обробляють за допомогою програми 
Photoshop, збільшуючи чіткість й контрастність. У цій самій програмі рес-
тавратори створюють картограми стану збереженості й послідовності рес-
тавраційних втручань.

У сфері реставрації є спроби використання цифрових технологій для 
проектування відтворення втрачених частин пам’яток, що дозволяє збіль-
шити кількість варіантів без втручання у структуру оригіналу, і згодом 
може замінити реконструкцію на пам’ятці, що є насправді єдино вірним 
рішенням за сучасними нормами реставраційної діяльності. 

Нині в Україні здійснюється розробка та апробація нової цифрової 
програми, яка дозволить точно обраховувати площу втрат живопису й 
фарбового шару на пам’ятках станкового живопису (доктор техн. наук 
Р.А.Миколайчук, Національний університет ім. Т.Г.Шевченка).

Вважаємо, що застосування цифрових технологій у галузі консервації 
та реставрації є перспективним напрямом сьогодення, оскільки сприяти-
ме зростанню рівня точності при проведенні досліджень творів мистецтва, 
спростить можливість їх порівняння, сприятиме збереженню автентич-
ності культурної спадщини.

—®—
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35. Сергій Хван, студент 2 курсу бакалаврату кафедри техніки  
та реставрації творів мистецтва НАОМА (наук. керів. І.І. Ластовкіна)

Зооморфний браслет з могильника «Острів»  
давньоруських часів
Ключові слова: археологія, могильник, браслет, Київська Русь, балти.

У 2017 р. співробітниками архітектурно-археологічної експедиції Інсти-
туту археології НАН України (керівник В.Г. Івакін) у Рокитнянсько-

му районі Київської області на правому березі р. Рось був досліджений 
середньовічний могильник 11–12 ст. Знайдені матеріали є унікальними 
для теренів України і помітно відрізняються від синхронних старожитнос-
тей Київської Русі. Вони безперечно пов’язані із балтськими племенами 
південно-східного узбережжя Балтійського моря.

Загалом на сьогоднішній день вдалося дослідити 53 інгумаційних по-
ховань. Поховання здійснені у неглибоких могильних ямах, глибиною 
0,4–1,15 м від сучасної денної поверхні. Чоловічий поховальний інвентар 
звертає на себе увагу високою кількістю предметів озброєння. Жіночі по-
ховання характеризуються більш яскравим і виразним набором прикрас. 
Виявлені пластинчасті арбалетоподібні фібули типу Bliujiene IV, підково-
подібні фібули – із закрученими та макоподібними кінцівками, браслети 
із зооморфними завершеннями, ланцюжки, скроневі кільця та персні.

В окрему групу слід виділити серію браслетів із зооморфними закін-
ченнями, які характерні лише для території Прибалтики. Один з таких 
браслетів (з поховання № 2) був відреставрований автором, у результаті 
чого виявлено орнамент, притаманний племенам балтів, та закінчення у 
вигляді двох драконячих голів.

Знахідки добре ілюструють (і водночас підтверджують) повідомлення 
літопису про зміцнення південних кордонів Київської Русі Ярославом Му-
дрим. Пороські землі історично являли собою порубіжні землі зі Степом, 
а сама річка Рось грала роль зручного природного оборонного фактору. В 
11 ст. на Пороссі було розселено «своїх поганих» – чорних клобуків (тор-
ків, берендеїв, ковуїв та інших), які складали особливий кінний корпус із 
центром в Торчеську, що входив до складу давньоруської держави і під-
корявся безпосередньо великому князю київському. Цілком вірогідно, що 
так само київський князь міг переселити якісь групи з балтських племен 
на родючі південноруські землі вздовж Росі, де на них було покладено 
обов’язки з оборони держави від нападів кочовиків.

—®—
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36.  Валентина Чечик, доцент кафедри ТІМ ХДАДМ

Естетика модерну та символізму в українській 
сценографії 1900–початку 1910-х років
Ключові слова: українське модерне мистецтво, сценографія, модерн, 
символізм, театральний художник.

Захоплення професійних живописців театром наприкінці 19 – початку 
20 ст. було зумовлено глибокими еволюційними трансформаціями в 

театральній культурі цього часу, що призвели, з одного боку, до зміни в 
цілому уявлень про сцену, її межі і можливості, з іншого, – до зміни ролі і 
функції художника в постановчій практиці. Потужний імпульс цим змінам 
був заданий не в останню чергу поширенням і утвердженням ідей симво-
лізму та модерну (як способу їх пластичної реалізації). Заявивши про наро-
дження нового умовно-поетичного простору, символісти запропонували 
власну концепцію театру. У ній живопис постав візуальним еквівалентом 
поетичного слова. «Інтелект уалізація» театрального оформлення забез-
печила художнику право на співавторство у створенні сценічного твору. 
Першим досвідам такого роду театр зобов’язаний французьким майстрам, 
які входили до групи «Набі» (протягом 1890-х рр. П. Серюзье, М. Дені, Е. 
Вюйар, П. Боннар й ін. тісно співпрацювали з театрами П. Фора і О. М. 
Люнье-По). На початку 20 ст. слідом за «набідамі» до руху за оновлення 
мистецтва оформлення сцени (і популяризацію новітніх художніх течій) 
приєдналися художники Англії, Німеччини, Польщі, Росії. Хвиля ця до-
котилася до головних художніх центрів України (Києва, Харкова, Одеси, 
Львова, що історично входили до складу двох імперій).

Підключення українських художників-станковистів до апробацій нової 
сценографічної лексики марковано кінцем 1900-х – початком 1910-х років. 
Показовими в цьому сенсі є мистецтво Е. Агафонова і М. Гершенфельда. 
Їх творчі зв’язки з театром не обмежилися оформленням сценічного кону. 
Художники створювали костюми, афіші й плакати (Е. Агафонов), писали 
театральні огляди (М. Гершенфельд), нарешті, виступили безпосередні-
ми ініціаторами відкриття театриків «Блакитне око» (Харків, 1909–1911) 
і «Нова драма» (Одеса, 1913). У руслі естетичних завоювань раннього мо-
дернізму розвивалося театральне мистецтво П.Андріяшева (Антреприза 
М. Синельникова, Київ, 1908–1909). З театральним досвідом І. Бурячка 
пов’язана перша спроба сценічного втілення п’єси Л. України «Лісова піс-
ня» (Театр М. Садовського, Київ, 1911–1912). Засоби дематеріалізації про-
стору, виражальні можливості кольору, лінії в рішенні сценографических 
проектів цікавили і львівських художників – Ф. Вигжівальского, З. Балька, 
М. Ольшевського (Міський театр, театри-вар’єте, 1905–1914). Театр, забез-
печивши їм повну свободу самовираження і художницьке розкріпачення, 
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став новим майданчиком для творчого експерименту. Інша справа, ви-
явилось, що включення всіх потенційних можливостей нового живопису 
в сучасну театральну мову не можливе без наявності української модерної 
режисури, українського «Поля Фора» (ця сторінка буде пов’язана з мисте-
цтвом Л. Курбаса і режисерами його кола з другої половині 1910-х рр.).

—®—

37.  Олег Чуйко, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри 
дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного універси-
тету ім. В. Стефаника

Образ жінки періоду Галицько-Волинській Русі: 
культурологічний аспект

Ключові слова: культура, модель, мистецтво, архетип, традиція, 
ідеал.

В світлі аналізу останніх історико-архівних, демографічних, статистич-
них, а особливо, археологічних матеріалів, які стосуються західних те-

ренів України-Русі, увиразнюється модель не лише своєрідністю жіночого 
ідеалу, але й статевої диференціації в культурі Давнього Галича як одна із 
важливих наукових проблем не лише у вивченні культурного контексту 
вказаного етапу вітчизняної історії, але й у поглибленому вдосконален-
ні гендерної теорії та практики. Неабияку роль у процесі такого пізнання 
відіграє дослідження феномена костюма та його компонентів як носіїв со-
ціально значущих культурних смислів.

На прикладі поведінки та вигляду жінки часів Галицько-Волинської 
держави розкриваються деякі соціально-культурні характеристики епохи, 
як, наприклад, моральні вартості, сприйняття до добра і зла, співіснуван-
ня порядку і хаосу, уявлення про долю, своєрідність життєвої моделі, спів-
відношення небесних і земних цінностей.

Предметний світ, яким оточувала себе давньоруська жінка, зокрема, 
елементи її вбрання та аксесуари, є носіями світобудівної концепції, в якій 
перевага надається категоріям впорядкованості й обжитості, добропоряд-
ності, підвладності громадській спільноті.

Жіночий спосіб самовиявлення на українських теренах середньовічної 
доби співзвучний з епічно-величавим персоніфікованим образом Софії-
Премудрості, втіленим в іконографічному типі Богородиці Оранти, спо-
вненої не лише мудрості, а й внутрішньої сили, що наснажує особисте й 
суспільне життя. В уявленнях християн осмислення жіночого ідеалу на 
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межі небесного і земного світів зумовило пріоритетність такої іпостасі 
жінки, як дівочість з її цнотливістю і смиренністю а у вищому сенсі – со-
фійна краса Діви Марії.

—®—

38.  Агнета Шашкова, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. 
Т.Р. Тимченко)

Ікона «Святий Трифон» як зразок еталонного  
живопису І.С. Їжакевича церкви Покрова  
на Пріорці
Ключові слова: І.С. Їжакевич, іконопис, атрибуція, авторство, співпраця.

Церква «Покрова Пресвятої Богородиці (Пріорка) разом з церквою Св. 
Макарія (Лук’янівка) зберігають унікальні зразки іконопису І.С. Їжа-

кевича. Ікони для Покровської церкви були написані під час Другої світо-
вої війни. Це підтверджується авторським підписом з датуванням «1943 
р.» на одній з них – «Покрова Пресвятої Богородиці» (на металі). Створені 
з використанням неякісних матеріалів та, очевидно, у занадто короткий 
термін, що пояснює певну відмінність їх від ікон Макарівського храму, на-
писаних пізніше – 1947–1948 рр.

Відомо, що в обох храмах Їжакевичу при виконанні ікон допомагали 
учні. Однак лише в іконах храму на Пріорці можна визначити ознаки спі-
вавторства в межах однієї ікони (другорядні елементи написані учнем, го-
ловні – Їжакевичем). Його пензлю, за результатами наших досліджень, 
належать одинадцять ікон. Серед них – «Святий Трифон», що найбільш 
відповідає індивідуальній манері Їжакевича, яка склалась на початку ХХ 
ст. та, на нашу думку, виконана іконописцем без залучення учнів.

Ікона розміром 70х97 см; основою, ймовірно, є дерев’яна дошка, паво-
лока відсутня. Під живописним шаром проглядає сіра імприматура, по-
верх якої виконано гризайльний підмальовок. У центрі – поясне зобра-
ження святого, що тримає у руках символ мучеництва – хрест. Зверху над 
ним зображено Святого Духа, справа і зліва в оточенні хмар – Богоматір 
та Ісус Христос, що дивляться вниз, над кожним з Них – три херувими. 
Подібну композицію верхньої частини знаходимо в іконі з цього ж храму 
– «Святий Миколай». У багатьох іконах Їжакевича зустрічаємо схожі зо-
браження херувимів. 

У нижній та бічних частинах ікони відтворені житійні сцени: компози-
ційно виважені, передані віртуозно, досить узагальнено, з ненав’язливою 
деталізацією. Зображення святого майстерне, з м’якими градаціями між 
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світлом і тінню, з досконалим академічним малюнком. Особливо ретель-
но та тонко написаний лик св. Трифона. Зображення лику та рук близькі 
до ікон митця з Макарівського храму, що відносимо до зразкових.

При порівнянні з іншими безсумнівними творами художника, ми пе-
реконалися, що дану ікону можна також віднести до еталонних ікон Їжа-
кевича. 

—®—

39.  Олександра Шевлюга, кандидат мистецтвознавства,  
викладач кафедри ТІМ НАОМА 

Українські ікони Спас Пантократор-Деісіс.  
Питання іконографії

Ключові слова: ікони Спас Пантократор, Деісіс, намісний ряд, іконо-
стас.

Український іконостас у процесі еволюції набув своїх особливих 
рис. Серед намісних образів 14–16 ст. наявний іконографічний тип 

Христа-Пантократора (Учителя), що стоїть на повний зріст (с. Вільче кі-
нець 14–перша половина 15ст.; с. Милик 15 ст.; Старичі 15 ст.; с. Труше-
вичі, кінець 15– початок 16 ст., інші). Тривалий час побутувала думка про 
пізнішу появу цього іконогрифічного ізвода, однак цілий ряд пам’яток 
старокиївської доби переконує в широкому використанні образа Спас-
Пантократор на повний зріст вже у домонгольську добу: київський 
хрест-енколпіон 12–13 ст. (ДІМ Москва, Росія), енколпіон початку 13 ст. 
із МІМК, хрест Марка Печерника початку 11 ст. із НКПІКЗ, два срібних 
кратіра першої чверті 12 cт. із Новгородської Софії. В колі збережених 
українських ікон Христа-Пантократора на повний зріст 15–початку 16 
ст. є декілька пам’яток із с. Ременова кінець 15–початок 16 ст., с. Ста-
ричі 15 ст., с. Лісковате кінець 15–початок 16 ст., які мають поглиблене 
богословське звучання. Обабіч голови Спасителя розташовані зменше-
ні півфігури Богородиці та Іоанна Хрестителя в молитовних позах, що 
являє собою деісісну композицію, або Триморфон, який нагадує про 
Страшний Суд. Серед наведених намісних образів особливо прикмет-
ною є ікона Спас Пантократор-Деісіс 15 ст. із с. Старичі, оскільки рідкіс-
на іконографія цього образу знаходить своє відображення в київських 
хрестах-енколпіонах домонгольського часу (хрест із захоронення з церк-
ви Богородиці Пирогощі початку 13 ст. або хрест-енколпіон для мощей 
свв. Климента й Георгія з колекції Лувра). Наведені пам’ятки не можуть 
бути випадковими, вони переконують в тому, що іконографічні джерела 
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вкорінені в старокиївському мистецтві не згасали, а підтримувалися й 
зберігалися українським священством і художниками, що яскраво де-
монструють українські іконостаси.

—®—

40.  Оксана Широка, аспірантка кафедри ІТМ ЛНАМ  
(наук. керів. Р.Р. Косів)

«Богородиці з Дитям та символами» в українській 
іконографії Акафіста Богородиці 18 ст.

Ключові слова: Акафіст Богородиці, Богородиця з Дитям та символа-
ми, Непорочне Зачаття, Жінка одягнена в сонце, східно-християнська 
іконографія, західноєвропейська іконографія.

Іконографія Акафіста Богородиці в українському мистецтві17–18 ст. 
представлена циклами з 25-композицій (за кількістю віршів у гімні Ака-

фіст Богородиці). Образи Богородиці з Дитям у Акафісті Богородиці ві-
дображені східно-християнськими типами: Одигітрія, Елеуса, Знамення. 
Через асоціацію Богородиці з Новою Євою та Нареченою із старозавітної 
Пісні Пісень європейські гравери 15–17 ст. створюють зображення Діви 
Марії з її символічними образами. Ці мотиви втілилися у текстах Акафіста 
Богородиці та молитві на честь Діви Марії-Лоретанській літанії (створе-
на у Франції, 12 ст.), завдяки якій образ «Богородиці із символами» стає 
популярним у західноєвропейському мистецтві (з 15 ст.) та в українську 
іконографію Акафіста Богородиці (з 18 ст.). Це зображення Богородиці 
Непорочне Зачаття, яка стоїть на півмісяці, з символами довкола Неї. В 
українському мистецтві схожою за змістом є іконографія «Богородиця 
Одигітрія з похвалою» – старозавітними пророками та їхніми символа-
ми. Приклади такої іконографії відомі з 15 ст. (ікона з с. Підгородці, біля 
Борислава, пер. пол. 15 ст., НМЛ). Західноєвропейські гравери 16–17 ст., 
такі, як І. Вірікс, Р. Саделер та Ф. Галле об’єднували мотиви Непорочного 
Зачаття та Жінки, одягненої в сонце, зображуючи Діву з Дитям (або без 
Нього), що стоїть на півмісяці та крилатому драконі. Довкола постать Бо-
городиці оточують символи: ворота, руно, кадило, храм, драбина, дзер-
кало, скрижалі, колодязь, фонтан, вежа, свічка, пальма, оливка, кедр 
ліванський, лілія. Образ «Богородиці з Дитям та символами» у Акафісті 
Богородиці втілений у гравюрах (видання «Акафісти», Київ, 1754 р.), сті-
нописах (церква, с. Боромля, Тростянецького р-н., Сумської обл., 17 ст.; 
каплиця П. Могили у Софії Київській, пер. пол. 18 ст.); іконописі (ікона 
«Акафіст Богородиці», кін.18 – поч. 19 ст., с. Лебедин, Сумської обл.). Слід 
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звернути увагу на трактування образів Богородиці та Дитяти. На відміну 
від західноєвропейських українські митці зображують Богородицю у туні-
ці та мафорії, з короною на голові. У руках Діви та Дитяти обов’язковими 
атрибутами є сфера та скіпетр (символи царської влади). Якщо у західно-
європейській іконографії представлена Богородиця без Дитяти, або з Ди-
тям притиснутим до грудей (Замилування), то у Акафісті Богородиці Діва 
з Дитям втілюють східно-християнський тип Одигітрії. Таким чином, в 
українському мистецтві 18 ст. образ «Богородиці з Дитям та символами» 
базувався на основі тексту Акафіста Богородиці, східно-християнській та 
західноєвропейській іконографії. 

—®—

41.  Генрі Ягодкін, доцент кафедри живопису і композиції НАОМА

Від протомистецтва первісної людини –  
до сучасної формотворчості

Ключові слова: символізм, сакральність, бінарність дії геометричних 
форм, медитація, протоцивілізація, антропоморфізм, інформація, 
кодування.

Прадавні цивілізації та їх ознаки. Культура Трипілля. Функції мови і 
піктографічне письмо. Абстрактно-символічне мислення, релігійно-

ритуальна образність побутових дій, систематизація та програмування 
життя, протоміста.

Міграційні процеси. Розселення до меж Ойкумени: Європа, північ Азії, 
Урал, Індія. Поширення, збереження і втілення культурних традицій та 
технічних винаходів на нових місцях поселення. Дохристиянська міфоло-
гія Європи – вплив трипільської цивілізації. 

Язичницька теологія і її відображення в зразках килимарства, вишив-
ки, крою одягу, гончарстві, народних піснях, переказах, билинах, казках. 
Культ матері-Богині.

Філософсько-космогонічні зображення на трипільських зерновиках 
–донині невідомі нам знання наших пращурів про облаштування Всесві-
ту, зокрема: про енергетично-хвильові прояви матерії, про диференціацію 
та інтегральність світобудови.

Свідчення сучасних наукових досліджень про ментально-релігійну 
спорідненість народів на основі методів ДНК – генеалогії, топоніміки, ар-
хеології, лінгвістики.

Принцип медитативного самопізнання. Українська писанка та її посе-
стра – індійська мандала. Геометрія структурування кола.
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Секція 1. Проблеми вивчення українського 
мистецтва від давнини до початку 20 ст.

Новітні напрямки послідовників трипільського синкретизму: візуалі-
зація вібраційних енергій Всесвіту: складно структуровані ритмоутворен-
ня (спайдер ефект) у вигляді енергетичних хвильових скупчень багаточас-
тотного прояву. Відродження самобутніх народних традицій, любові до 
природи.

Вивчення і використання мистецьких прийомів Трипілля в сучасно-
му декоративно-ужитковому, монументальному мистецтвах, оздобленні 
екстер’єрів і інтер’єрів будинків, у графічному дизайні, рекламі і оформ-
ленні свят. 

Напрацювання прийомів позитивної колективної співпраці з викорис-
танням порога адаптації на базі поєднання звуку, запаху, смаку, тактиль-
ного відчуття та зору.

Особиста творча практика на основі використання стійких психологіч-
них асоціацій, що виражають різноманітні фізичні та психологічні явища. 
Залучення новітніх колористичних виражальних засобів – кольоромузи-
ки, спайдер ефекту, тощо.
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Секція 2. Проблеми вивчення українського 
мистецтва 20–21 століття. Методика 
викладання профільних дисциплін 
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Керівники: кандидат мистецтвознавства, доцент,  
в.о. завідувача кафедри сценографії та екранних мистецтв 
НАОМА Юлія В’ячеславівна Майстренко-Вакуленко,  
аспірантки кафедри ТІМ НАОМА Марина Володимирівна 
Стрельцова, Валерія Євгеніївна Пітеніна

1. Ірина Адамська, кандидат історичних наук, асистент кафедри 
української філософії та культури філософського факультету  
КНУ ім. Тараса Шевченка

Карикатура як засіб профілактики проявів  
девіантної поведінки населення радянської  
України в 1920-х роках

Ключові слова: карикатура, графіка, девіантна поведінка, статеве ви-
ховання соціальна політика, радянська влада, 1920-ті роки.

Більшовики активно використовували карикатуру під час агітації 
та пропаганди. «Вікна РОСТА» та «Вікна УкРОСТА» посприяли 

розвитку даного жанру в радянських умовах. Карикатурі відводилася 
важлива роль не тільки на плакатах і в сатиричних журналах, але й під 
час оформлення спеціалізованої періодики, зокрема медичної, яка ві-
дображала державну політику в сфері охорони здоров’я. Одним з го-
ловних завдань Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР (НКОЗ) 
було проведення профілактичних заходів та просвітницько-виховної 
роботи серед населення. 
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Організовуючи боротьбу з різними видами девіантної поведінки насе-
лення України в 1920-х рр., радянська влада звертала увагу на таке явище 
як проституція. Працівники НКОЗ акцентували увагу не тільки на поши-
реності практики надання сексуальних послуг дорослими, але й на залу-
чення до подібної діяльності дітей та підлітків. Намагаючись протидіяти 
проституції, працівники різних радянських установ займалися просвіт-
ницькою роботою. Зокрема, на сторінках науково-популярних видань, в 
стінгазетах, на плакатах, у радіоефірах та під час публічних лекцій пра-
цівники сфери охорони здоров’я розповсюджували інформацію про вене-
ричні захворювання та їх з’язок з наданням сексуальних послуг. Негативні 
наслідки випадкових статевих відносин не тільки описувалися, а й висмі-
ювалися за допомогою графіки, як наприклад зображення стурбованого 
відвідувача у приймальній до лікаря.

Іншим напрямком просвітницької діяльності медичних працівників, 
головним чином спрямованої на боротьбу з поширенням венеричних 
захворювань, але також на запобігання розповсюдженню практики про-
ведення абортів, було статеве виховання молоді. Хоча в цьому випадку 
звертали увагу не тільки на загрози для здоров’я, але й на соціальну відпо-
відальність, зокрема на створення та збереження сім’ї, на догляд за дітьми 
та їх виховання. 

Як проституція, так і «непристойна» поведінка молоді часто 
пов’язувались з надмірним вживанням алкоголю, що також знайшло вті-
лення в карикатурах. Залицяння п’яних чоловіків до жінок, користування 
послугами повій під впливом алкоголю, зведення відпочинку на природі 
до вживання алкоголю та сексуальних відносин – все це висміювали та за-
суджували, у тому числі за допомогою візуальних засобів.

Сюжетами карикатур ставали «суперечки» навколо поняття «вільного 
кохання». Акцент робився на його зловживанні чоловіками. Говорячи про 
рівність чоловіків та жінок, підкреслювалась і їх рівність в питанні відпо-
відальності за дітей. Часто наводилися карикатруні зображення судових 
процесів щодо аліментів. У карикатурах знайшла відображення і протидія 
розповсюдженню порнографії. Висміювалась занадто велика зацікавле-
ність літературою про різні статеві питання з «просвітницькою» метою. 

Отже, намагаючись не тільки донести інформацію, але й найбільш ді-
єво вплинути на свідомість людей, радянські працівники галузі охорони 
здоров’я стимулювали емоційне сприйняття проблем, пов’язаних з деві-
антною поведінкою, за рахунок використання карикатур при оформленні 
спеціалізованої медичної періодики УСРР 1920-х рр.
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2. Ганна Андрес, кандидат історичних наук, доцент кафедри  
ТІМ НАОМА

Роботодавець – випускник. Питання підготовки 
та працевлаштування випускників культурно-
мистецької галузі
Ключові слова: сучасний випускник,роботодавець, практичне застосу-
вання, самооцінка,співпраця.

Характеризуючи сучасного випускника, експерти визначають падіння 
рівня знань, базової грамотності та знання загальноосвітніх дисциплін. 

Важливими якостями, на думку роботодавців, є практично-професійні. 
Заклади культури та мистецтва, гостро відчувають недостатню компетент-
ність молодих спеціалістів. Проблемою лишається розрив між теоретич-
ними знаннями та їхнім практичним застосуванням. Випускники повинні 
бути готові продемонструвати здібності до самоорганізації; готовність до 
порівняно невеликої зарплати, ненормованого робочого графіку.

Як визначається в дослідженні «Випускники українських ВНЗ очима 
роботодавців», ознаки нинішніх випускників такі: «амбіційні», «ініціа-
тивні», «активні», «цілеспрямовані», «невизначені»; їхня самооцінка бу-
ває завищеною, немотивовані до отримання досвіду на стартовій позиції. 

Із більшістю претензій варто погодитися, проте трапляються ситуації коли 
випускник працевлаштовується, умови і перспективи роботи задовольняють 
– але він звільняється. Роботодавець нарікає, що студенти легко кидають ро-
боту, тому, що «не тримаються», не готові пристосовуватися. Основою для 
аналізу цього питання стала виставка «Місто, що дарує натхнення», відкрита 
14.10.2019 р. Процес підготовки та проведення дав змогу оцінити очікування 
завдяки опитуванню студентської аудиторії (16 осіб учасників проекту). 

Ідея виставки належала ініціативній групі студентів 3 курсу факульте-
ту теорії та історії мистецтва. Мало місце особисте бажання практичної ре-
алізації, що доводить цілеспрямованість та ініціативність. Студенти пра-
цювали самостійно, враховуючи вимоги приймаючої сторони, що надала 
місце проведення проекту. Недосвідченість позначилась в тому, що група 
не завжди розуміла вимоги, що висувались до них на локації. 

Загалом, здійснюючи опитування студентів, які мають досвід роботи, 
можна зробити висновки, що вони готові працювати за спеціальністю і в 
цілому, розуміють складності при працевлаштуванні. Однак, не сприйма-
ють авторитарний стиль керівництва, зверхнє, зневажливе ставлення, ко-
лектив із нездоровою атмосферою. Можливість працювати фрілансером 
більш приваблива, ніж робота на постійній основі і, студент легко кидає 
роботу, навіть після 2 тижнів після працевлаштування.
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Роботодавцю варто (хоч і складно) приділити час на ознайомлення ви-
пускника із особливостями роботи, відповідям на робочі питання, чітко 
формулювати завдання, розуміти, що умови робочого процесу навіть у 
споріднений установах відмінні. Всі хотіли би отримати «готового» пра-
цівника, здатного виконувати завдання відразу. Однак це утопія. Вчораш-
ні студенти, при необізнаності із особливостями діяльності установи, та 
відсутністю координатора на початку трудового процесу, приречені на по-
милки і, як наслідок, невиконання завдання.

Однак переосмислення співпраці – працедавець-випускник дасть мож-
ливість отримати з часом досвідченого кваліфікованого співробітника.

—®—

3. Михайло Астанін, аспірант кафедри теорії, історії архітектури  
та синтезу мистецтв НАОМА (наук. керів. М.І. Яковлєв) 

Біоморфізм в архітектурі.  
Трансформація форми та назви

Ключові слова: біоморфізм, модерн, експресіонізм, неомодернізм, декон-
структивізм.

В історії образотворчого мистецтва та архітектури існує чимало прикла-
дів, коли просторовий об’єкт конструюється і моделюється на основі 

біоморфних структур або біологічних форм та образів. Біоморфологія скла-
дається із слів давньогрецького походження: «біо» – життя, або ставлен-
ня до життя; «морфо» – форма; та «логія» – вчення, або слово. Поняття і 
термін «морфологія» введені в науковий обіг Й.-В. Гете (1849–1932). В цей 
же час з`являються альтернативні історизму та еклектизму філософські 
напрямки, що в архітектурі почали оформлюватись в модерн та органічну 
архітектуру. Поняття «органічність» виходить з латинського «організм» – 
влаштовувати, та давньогрецького «органон» – знаряддя або живе тіло. Ор-
ганічний, значить закономірно витікаючий із суті. Л. Саллівен (1856–1924) 
узагальнив ідеї про органічність в постулаті «форма слідує функції», маючи 
на увазі при цьому форму, яка не є наслідком суб’єктивного свавілля худож-
ника, а виражає структуру будівлі. В його уявленні про органічність, об’єкт 
архітектури розвивається зсередини назовні вростаючи в оточення. Ф. Райт 
(1869–1959), висловив свої ідеї в нарисі «Органічна архітектура» («Organic 
architecture», 1910). Він створював прямокутні та геометричні «перетіка-
ючи» простори, розмиваючи кордони в інтер’єрі будівлі, інтегруючи їх з 
ландшафтом. В цей же час, на відміну від Ф. Райта, німецький архітектор 
Х. Херінг (1882–1958), який теж займався питаннями органічності в архі-
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тектурі, відкидає правильні геометричні форми. На його думку, композиція 
будівлі повинна розвиватися вільно, подібно до живого організму. Амери-
канський мистецтвознавець і перший директор нью-йоркського музею су-
часного мистецтва Г. Барр (1902–1981), застосував у 1936 р. термін «біомор-
фізм», як визначення стану форм, створених силами природи. Ле Корбюзье 
(1887–1965), описуючи нові методи проектування, використовував свій осо-
бистий термін «біологія архітектури». У 1950-ті рр. з’являється новий на-
уковий напрям – біоніка, що поєднує в собі закони кібернетики, біофізики, 
біохімії, космічної біології. Гасло симпозіуму в Дайтоні, що дав початок біо-
ніці, як науці: «Живі прототипи – ключ до нової техніки». У 80-ті поновлю-
ється використання терміну «біоморфізм», як явища культури або як еле-
мент системи образного моделювання. Вчений і письменник-футуролог К. 
Пікоувер (н. 1957) користується терміном біоморфізм для позначення осо-
бливим чином побудованих алгебраїчних фракталів, що зовнішнім вигля-
дом нагадують одноклітинні організми. «Фракта», від латинського Fractus 
– подрібнений, зламаний, розбитий – це безліч, що володіє властивістю 
самоподібності. Отже, семантика біоморфізму та дотичних до нього стилів 
прослідковуються в органічній архітектурі (Ф. Райт, Х. Херінг), модерну (А. 
Гауді), експресіонізму (Е. Мендельзон, Г. Бем, А. Предок), неомодернізму 
(П. Кук, Н. Фостер) та звичайно деконструктивізму, як антиподу архітектури 
класичних форм (Ф. Гері, Т. Мейн, З. Хадід). Сучасний приклад біоморфної 
арітектури: Центр вивчення нафти ім. короля Абдалли (KAPSARC) в Сау-
дівській Аравії. Будівля наукового центру – це приклад того, як поєднується 
стилістика деконструктивного та біоморфного. Носії стилю деконструкти-
візм з бюро З. Хадід трансформують свої напрацьовані прийоми, розширю-
ючи інструментарій і мову біоморфізму, знаходячи нові способи виразності 
і нові рішення функціональної організації простору. 

—®—

4. Ірина Балтазюк, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. М. В. Юр)

Олег Голосій – символ українського  
трансавангарду

Ключові слова: Олег Голосій, трансавангард, «Паризька комуна», 
мистецтво.

Олег Голосій був одним з найяскравіших представників українського 
трансавангарду, мистецтва кінця 1980-х та початку 1990-х рр. Ху-

дожник народився у 1965 р. в Дніпропетровську. Став одним із засновни-
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ків арт-об’єднання «Паризька комуна» (Парком), організованої у сквоті 
на вулиці Паризької комуни у Києві. Окрім Олега Голосія до об’єднання 
входили Дмитро Кавсан, Леонід Вартиванов, Олександр Клименко, Олек-
сандр Гнилицький, Юрій Соломко, Валерія Трубіна та ін. 

Парком сьогодні розглядають як унікальне явище трансавангарду, що 
характеризує трансформаційні процеси українського тогочасного мисте-
цтва, з новими принципами світосприйняття. 

Для художників Паркому притаманна втеча від дійсності, «дитячий 
дискурс», мистецтво на межі реальності та ілюзії, міфологічні сюжети, 
особливо такі, що відсилають до дитинства. Творчість Олега Голосія на-
повнена образами дитячої наївності, спогадів, снів, чистої уяви, непідроб-
ності. 

Сакральність і містичність в історіях про райські пальми, блакитних 
кроликів, диких тварин. Власна міфологія звертається в першу чергу до 
підсвідомості, як автора, так і аудиторії. 

Його творчість охоплює усього лише шість років, проте залишила 
яскравий слід, назавжди змінивши розвиток українського живопису. Ми-
тець створив свій власний світ, який населяють герої тільки йому прита-
манної міфології, зміненої реальності. 

Уся творчість Олега Голосія наповнена містичними символами, інтер-
есом до непізнаного, невідомого, не вивченого. Не зважаючи на короткий 
період творчого життя, митець створив понад триста творів. 

—®—

5. Павло Балтазюк, аспірант кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. А. О. Пучков)

Роль і значення особистості у формуванні  
національної ідентичності сучасного українського 
мистецтва
Ключові слова: особистість, культура, ідентичність, мистецтво. 

Ментальність – своєрідна історична спадщина, «набір способів і зміс-
тів мислення та сприйняття, які є типовими для відповідного сус-

пільного загалу в певний період його історії». 
Українське мистецтво має неабиякий потенціал, завдячуючи мистець-

ким практикам, концептуальному осмисленню, ціннісному узагальненню 
досвіду попередніх поколінь. 

Українські художники не тільки окреслюють зображально-виразними 
(образотворчими) засобами національну індивідуальність українства, не 
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тільки ідейно та образно оформлюють українську національну самобут-
ність, а й розробляють цілісний образ України та «образ своєї національ-
ності». 

Особистість формує і збагачує цінності своєї культури, наділяє смисла-
ми і значеннями, виступаючи її представником. 

Особистість формується в процесі виховання, набуваючи рис суспіль-
ства до якого відноситься, не втрачаючи власної індивідуальності. Стосов-
но ж національного виховання важливим є процес пізнання особистістю 
культурно-історичного досвіду свого народу і культури. Образотворче 
мистецтво виступає важливим чинником у процесі формування особис-
тості, оскільки завдяки широкому спектру емоційного, образного і смис-
лового значення допомагає пізнати цінність культури. 

Важливу роль у національній самосвідомості й розумінні сучасного 
мистецтва в системі освіти може зіграти застосування досвіду з історії 
українського мистецтва. Спираючись на національні традиції, за допомо-
гою мистецтва, можливо формувати і розвивати культурну і високо духо-
вну особистість з розвиненим інтелектом і творчою індивідуальністю.

Процес розвитку художньої освіти в Україні багато у чому залежить 
саме від викладачів, їхньої професійної підготовки, художньої і соціальної 
активності, зацікавленості. 

—®—

6. Леонтій Барилюк, старший викладач кафедри дизайну і технологій 
КНУКіМ

Пошук художнього образу в творчості вітчизняних 
архітекторів кінця 20 – початку 21 століття

Ключові слова: художній образ, закон гармонії, пластичний і просто-
ровий акцент.

Результатом творчого процесу в мистецтві являється твір, форма вира-
ження якого може бути різноманітною. Це й архітектурна споруда, і 

живописне полотно, театральна п’єса, музичний твір, національний кос-
тюм, дизайн автомобіля, інтер’єр. Однак він буде представляти художню 
цінність тільки в тому випадку, коли створений за законами гармонії і 
несе в собі художній образ.

Художній образ в архітектурі ¬ це вираження творцем свого «я», свого 
відчуття, особистого бачення предмета, явища, елементів навколишнього 
світу. Це внутрішній стан, душевний настрій архітектора, який пропускає 
через себе і віддзеркалює в подальшому своє розуміння дійсності. Це фор-



Секція 2. Проблеми вивчення українського мистецтва 20–21 століття. Методика 
викладання профільних дисциплін у вищих мистецьких закладах. Інструментарій 
мистецтвознавця. Проблеми сучасної художньої освіти

68  

ма відображення об’єктивної реальності з позиції створення естетичного 
ідеалу в мистецтві. Такі архітектурні об’єкти несуть високохудожнє й есте-
тичне навантаження, можуть бути пластичними і просторовими акцента-
ми міського середовища. 

Для детального дослідження цього творчого напрямку пропонується 
класифікація, відповідно до якої об’єкти розподілені на наступні групи:

- містобудівні проекти;
- об’ємні проекти;
- монументальні комплекси; 
- інтер’єри.
Нижче наведені oб’єкти з характерними ознаками цих груп.
Проект планування і забудови головної площі м. Горлівка Донецької 

обл. (республіканський конкурс, 1982 р.), архітектори Г. Головченко, Л. 
Барилюк, А. Джунь. Проект корегування Центральної площі м. Луган-
ська (2007 р.), архітектори Л. Барилюк, Л. Косянкова. Проект Стрітенської 
церкви на Львівській площі м. Києва. Проект комплексної забудови Бес-
сарабського кварталу. 

Готель «Hyatt», Бізнес-центр «Євразія» (Айсберг), архітектор Я. Віг. 
Історико-художній музей в м. Стаханові Луганської обл. (конкурсний про-
ект), архітектори Л. Барилюк, А. Киян. Адміністративна будівля «Капітал-
Хол» по вул. Херсонській у м. Луганську, архітектори Л. Барилюк, Л. 
Косянкова. Київський академічний театр ляльок, архітектор В. Юдін. 
Створена казкова архітектура з вежами і красивим пластичним силуетом.

Достатньо значним монументом в Україні є меморіальний комплекс 
«Нескоренні» на шурфі шахти № 5 в місті Краснодоні Луганської обл. 
Автори комплексу: скульптори М. Можаєв, Г. Слєпцов, М. Щербаков ар-
хітектори М. Булкін, В. Десятнічук 1982 р. Монумент на місті загибелі 71 
членів партійно-комсомольского підпілля «Молода гвардія». Пам’ятник 
представляє собою чотири різновеликі пілони, висотою 16, 13, 11, 7 метрів, 
внутрішні поверхні яких символізують стіни шурфу, на яких витесані фі-
гури героїв.

Інтер’єр станції метро «Золоті ворота» в м. Києві, архітектор О. Ада-
менко. Інтер’єри готелю на 550 місць в м. Луганську, архітектори Л. Бари-
люк, А. Киян. 

—®—
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7. Лука Басанець, старший викладач кафедри образотворчого  
мистецтва ХГФ ПНПУ ім. К.Д. Ушинського 

Викладання образотворчого мистецтва

Ключові слова: образотворче мистецтво, академічна школа, художня 
освіта.

Вже майже 30 років ми живемо не в Радянському Союзі, Україна змі-
нилася, змінився і світ. Проте парадигма викладання образотвор-

чого мистецтва у вищих державних закладах, його методика, а головне, 
його цілі не зазнали змін. Професійність в образотворчому мистецтві 
стандартно ґрунтується на реалізмі, академічній школі, яка через Пе-
тербурзьку академію Російської імперії тягнеться в минуле до старих 
європейських академій, хоча сенс мистецтва кардинально змінився на 
межі 19–20 ст., вибухово народжуючи нові мистецькі стилі, напрями, 
концепції, нове візуальне мистецтво впродовж всього 20 ст. На тлі чого 
радянська мистецька школа, керована соціалістичною пропагандою то-
талітарної держави і утримувана в новому соцреалістичному академіз-
мі, є не частиною природної тенденції розвитку світового мистецтва, а є, 
хоча і розвитком академічної традиції, проте штучно відрізаним і огоро-
дженим від природних процесів, по-перше, по-друге, так само штучно 
глобально домінуючим.

І начебто науковці працюють – дослідження, інновації, методики. 
Проте головна проблема писання методичних творів, статей, яких ви-
магають від викладачів навчальних закладів, полягає в тому, що воно 
не має сенсу в радянській парадигмі викладання мистецтва, оскільки ця 
методика вже до дрібниць була розроблена в радянський час. Не методи-
ка вимагає удосконалення, а сенс мистецтва, його роль в сучасному сус-
пільстві, саме безмежне різноманіття існуючого мистецтва вимагає яко-
їсь зміни художньої освіти, її мети, її завдань, може в бік кардинальної 
зміни, може в бік урізноманітнення, в паралельне існування декількох 
концепцій. Ці фундаментальні зміни, які б’ються в двері сучасної мис-
тецької школи, звичайно можна ігнорувати, як і до сього часу, обмеж-
уючись методичним фокусництвом, намагаючись наприклад всунути 
250 годин з рисунка, що було раніше, в 6о годин, що є зараз. Або саме ці 
зміни повинні бути, якщо вони відчуваються, предметом обговорення і 
пошуку, повинні дискутуватися і вироблятися широкими колами мис-
тецької спільноти. 

Автор ні в якому разі не обстоює думку, що реалістичне мистецтво по-
гане, застаріле чи застійне, він поділяє цінність академічної школи і до 
того не має відповідей, проте його бентежить думка, (викликаючи незро-
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зуміле відчуття непевності, що і є напевно відчуттям назрілих змін), що 
він в двадцятих роках 21 ст. викладає те саме і так само, як викладали його 
батькові в шістдесятих роках минулого століття.

—®—

8. Людмила Богайчук, старший викладач кафедри теорії і методики 
декоративно-прикладного мистецтва та графіки ХГФ ПНПУ ім. К.Д. 
Ушинського 

Використання вітчизняного доробку ДПМ  
у сучасних межах

Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, музейні зразки, 
сучасні тенденції.

Важливою ознакою розвитку української художньої культури є дослі-
дження й охорона культурно-мистецької спадщини. Особливі історико-
національні процеси зумовлюють особливі шляхи та підходи до збере-
ження, охорони й використання вітчизняного доробку у сучасних межах. 
Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і є чинником 
формування інтелекту, духовних інтересів, ставлення до світу у молоді.

Проведення розвідок стало можливим завдяки зичливості керівництва 
і працівників Одеського історико-краєзнавчого музею (ОІКМ), які дозво-
ляли працювати над замальовками, фіксацією матеріалів безпосередньо 
в стінах музею. Цей факт ще більше підсилював важливість роботи для 
студентів та надихав на створення нових композицій , ідей трансформації 
старовинних зразків для створення майбутніх композицій. Початкові роз-
робки студентів часто бувають вихолощені, без підґрунтя. Лише під час 
проходження навчальної практики ми маємо можливість знаходитись 
сам на сам зі зразками народної творчості в залах музею «Степова Украї-
на» ОІКМ. Студенти копіювали, замальовували орнаменти. Це був момент 
натхнення і наповнення. Після такої праці інакше працювалось з катало-
гами, альбомами в процесі учбових завдань. Композиції наповнювались 
символікою, орнаментами, були більш гармонійними в підборі кольору. 
Важливий перехід від реалістичного до площинного мислення було по-
кладено.

Цінність мистецьких пам’яток з наукової точки зору почали розгляда-
ти всього кілька століть тому. Означений період дуже короткий порівняно 
з велетенським відліком часу минулих тисячоліть, упродовж яких створю-
валося безліч видатних пам’яток архітектури й декоративно-прикладного 
мистецтва.
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Пам’ятко-охоронна діяльність у царині будь-якого виду мистецтва по-
вністю підпорядкована існуючому на даний момент рівню суспільної сві-
домості нації, її належності до духовних скарбів, бажано врятувати й за-
фіксувати безцінні перлини багатовікової історії. 

Проблема дослідження мистецького доробку художників 
декоративно-прикладного мистецтва є актуальною тому, що до сьогод-
нішнього часу залишається багато обставин, через які художники зали-
шаються мало популяризованими і з часом можна повністю втратити 
інформацію про їхню творчість. Вивчення з метою узагальнення творчо-
го досвіду окремих художників та систематизації методів і прийомів, які 
використовували митці у своїй художньо-педагогічній роботі, повинно 
стати пріоритетним.

Маю надію, що матеріали роботи студентів будуть використані при по-
дальших мистецтвознавчих розвідках і послугують збагаченню духовної, 
культурної та мистецької спадщини нашого народу.

—®—

9. Олена Богачук, аспірантка кафедри ТІМ ХДАДМ  
(наук. керів. Т.В. Павлова)

Сучасні проблеми вивчення та реалізації  
українського мистецтва

Ключові слова: сучасне мистецтво, розвиток, атрибуція.

На сьогодні сучасне мистецтво в України знаходиться на шляху постій-
ного оновлення засобів та способів втілення художніх ідей. Саме тому 

з’являється низка питань стосовно усвідомлення людиною можливості са-
моруйнування художньої діяльності.

Нова у вітчизняному контексті інтерпретація мистецтва, саме як ви-
робництва індивідуальних робіт для художнього ринку, робить його 
сприйняття частиною масової культури, що негативно впливає на визна-
чення власної, незалежної від судження публіки, внутрішньої цінності 
художнього твору. Відповідно, якщо твір мистецтва не має успіху в сус-
пільстві, він фактично позбавляється цінності. Також ситуацію погіршує 
об’єктивізація цінності індивідуальної творчості: все більше науковців та 
критиків приходить до висновку, що творчого генія не існує в сучасному 
світі, авторський статус того чи іншого художника випливає з факту його 
ймовірного таланту, а сама атрибуція художнього твору розглядається як 
певна умовність, яку використовують арт-інституції, ринок мистецтва та 
критики з метою комерційного або стратегічного висвітлення.
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Однією з першопричин цього факту став феномен масової культури та 
феномен споживання, з чого виступає метод апропріації – використання 
образів, запозичених із засобів масової інформації, популярної культури 
та реклами, з робіт інших митців для створення власного твору та вира-
ження власної ідеї. 

Незважаючи на суму негативних факторів, насамперед того, що україн-
ське мистецтво знаходилось досить багато часу в умовах ізоляції від загаль-
них європейських художніх процесів, аспект становлення, розвитку мис-
тецьких явищ та рівень майстерності художників зберігся дуже високий.

Для подальшого розвитку вбачається необхідність реформи у системі 
мистецької освіти, академічного мистецтвознавства, засвоєння загально-
прийнятих стандартів та критеріїв сучасного мистецтва як умови модер-
нізації даної сфери. Оскільки сучасне мистецтво, в його актуальних ху-
дожніх практиках, розширює сприйнятливість свідомості до нового. Це 
відбувається навіть тоді, коли провокує роздратовану реакцію глядачів 
на художні інновації, що порушують критерії смаку та загальноприйняті 
конвенції.

Визначення актуальних питань у процесі вивчення сучасного мисте-
цтва дозволяє зробити висновок, що перш за все для розв’язання проблем 
сучасної художньої культури необхідно мати розуміння, починаючи з хро-
нологічних меж, аспектів, що пропагують та закріплюють статус творів та 
їх сприйняття. 

—®—

10. Олена Боримська, мистецтвознавець, завідувач наукового  
відділу експозиційно-виставкової роботи Національного музею 
«Київська картинна галерея»; Оксана Баршинова, мистецтвозна-
вець, заступник Генерального директора Національного художнього 
музею України

Авангард: у пошуках четвертого виміру.  
З досвіду куратора

Ключові слова: виставка, авангард, куратор, мапа авангарду, ЦСМ 
М17.

Виставка «Авангард: у пошуках четвертого виміру» представляє Укра-
їну як своєрідне «перехрестя» новацій у мистецтві першої половини 

20 ст., де різноманітні мистецькі осередки (Київ, Львів, Харків, Одеса, 
Херсонщина та ін.) були місцями генерації новаторських ідей. Авангард в 
Україні включив у себе не тільки українських, а й російських, єврейських, 
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польських митців, ідеї та художня практика яких згодом вплинула на роз-
виток світового мистецтва 20 ст. 1910-ті роки можна визначити як період 
«світорозуміння» – це час формування ідей, творення системи, нової ме-
тодології. У 1920-х авангард тяжіє до «світобудування», тобто виходить у 
реальне життя, запроваджується в педагогічні системи, бере участь у бу-
дівництві «нового суспільства» й формуванні «нової людини» (виробниче 
мистецтво, пропаганда, конструктивізм). 

Експозиція побудована у відповідності до цих двох етапів. У першо-
му залі розмова починається з Казимира Малевича як засновника су-
прематизму, харизматичного митця-теоретика, який гуртує та заохочує 
послідовників (О. Розанова) або провокує опозицію (О. Родченко). Інші 
визначні постаті авангарду – О. Екстер, О. Богомазов, А. Петрицький, О. 
Архипенко, Д. Бурлюк, В. Пальмов, В. Кандинський, О. Явленський, М. 
Синякова, Б. Косарєв представлені за означеною експозиційною логікою.

Визначальним для виставки є географічний принцип. «Українська 
мапа авангарду» є відображенням засадничої ідеї відкритості й мобіль-
ності нового художнього світогляду. Тому крім основних центрів, якій 
об’єднали художників, у просторі залу присутні інші осередки, до яких 
мали стосунок авангардисти, – від села Чорнянка на Херсонщині до Па-
рижа й Берліна, від Мюнхена до Владивостока.

У другому залі увагу зосереджено більшою мірою на конструктивіз-
мі, особливо на найважливіших для України його сферах – театрально-
декораційному оформленні та проектуванні для виробничої галузі. У 
серцевині театральних новацій перебувала О. Екстер, А. Петрицький, В. 
Меллер, О. Хвостенко-Хвостов, І. Рабинович та ін. Розробкою оформлен-
ня упаковок, агітаційних матеріалів чи вуличних масових дійств займався 
В. Єрмилов, надаючи ідеологічної спрямованості своїм проектам. 

Художники Галичини, хоч і працювали в інших соціально-політичних 
умовах, були дотичні до проблем оновлення сценографії (А. Пронашко), 
ідейно-формальної цілісності авангарду як мови соціальної рівності й 
справедливості (Л. Левицький) та запровадження функціональних форм 
мистецтва (П. Ковжун). Ця частина експозиції містить не тільки оригі-
нальні твори, а й документацію й реконструкції. До останніх належать ар-
тефакти, пов’язані з діяльністю Культур-Ліґи: відновлена скульптура Й. 
Чайкова та презентація обкладинок й ілюстрацій до книжок мовою ідиш, 
оформлених М. Епштейном, Л.(Ель) Лисицьким та М. Шагалом. 

Візуальна практика конструктивізму постає також у цифрових копіях 
театральних і кіноафіш 1920-х.

Важливими частинами виставки є аудіовізуальне шоу Front Pictures, 
де новації авангарду переосмислені через сучасні технології, та мурал Ро-
мана Чізенка, що є рукотворним образним втіленням мапи українського 
авангарду. 
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І, нарешті, сам зал оновленого ЦСМ М17 відсилає до конструктивіст-
ського принципу вирішення простору – білі стіні, великі засклені площи-
ни, об’єкти-трансформери, перетікання простору, прості й функціональні 
елементи. Відтак виставка «Авангард. У пошуках четвертого виміру» є ло-
гічним початком нового етапу в діяльності Центру.

—®—

11. Ольга Буднікова, доцент кафедри суспільних наук  
КНУТК і ТБ ім. І. Карпенка-Карого

Втілення образу художника на кіноекрані.  
Кадр фільму – картина

Ключові слова: фільм, кадр, художник, оператор.

Пластична природа кінообраза пов’язана з живописом. За допомогою 
образотворчого мистецтва кінооператори урізноманітнюють свою ві-

зуальну палітру. Тому робота по вивченню фільмів про художників, аналіз 
кадрів з цих фільмів, є дуже важливою для студентів операторів. Поєд-
нання роботи художника та оператора фільму створює його художньо-
зображальну цілісність, розкриває драматургію та ідею твору. 

Під час підготовки до виробництва фільму режисер та оператор ви-
вчають твори художника, обговорюють настрої, які хочуть створити для 
кожної сцени. Наприклад, Пітер Веббер – режисер фільму «Дівчина з пер-
ловою сережкою» провів своє кінематографічне дослідження і з’ясував, 
хто зображений на картині. Потім створив цікаву атмосферу народження 
шедевра Яна Вермеєра. Режисеру Анджело Лонгоні та оператору Вітторіо 
Стораро в фільмі «Караваджо» вдалося досягти злиття художнього тво-
ру з дійсністю, передати саму природу живопису. Пітер Грінувей у фільмі 
«Таємниці нічної варти» використовує у кадрах фільму світлотіньові осо-
бливості картин Рембрандта.

В процесі проходження курсу «Екранно-образотворче мистецтво» сту-
денти переглядають велику кількість фільмів про художників, аналізують 
окремі кадри та зображальне вирішення фільму в цілому. Практичним 
завданням по закінченню цього курсу є створення 2–3 хвилинного відео-
ролика, в якому поєднуються кадри фільму з картинами художника, про 
якого створено цей фільм. 

Показ студентських робіт: поєднання кадрів фільму з картинами ху-
дожників.

—®—
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12. Наталія Булавіна, мистецтвознавець, завідувач відділу 
кураторсько-виставкової діяльності та культурних обмінів  
ІПСМ НАМ України

Феномен домінування прес-релізу в сучасному 
бутті мистецького організму

Ключові слова: прес-реліз, художній процес, сучасне мистецтво, арт-
система. 

У різноспрямованих пошуках інновативного сенсу художньої прак-
тики мистецтво все більше набуває пластичності, непрозорості, 

а дражливим й тривожним фактом останніх років є постійна підміна 
або заміщення його інформацією щодо нього. Йдеться про таку скла-
дову його дискурсивного апарату як прес-реліз. Феномен засилля тек-
стів про мистецтво почасти інспірується намаганням художників хоч у 
якийсь спосіб у глобальному інформаційному просторі зберегти свою 
автономію, політичну незалежність, захистити власний твір власним 
концептуальним словником від тотальної піар-машини, створити ба-
жане поле інтерпретації.

З іншого боку «переклад» мистецького твору в рухливий текст у ви-
гляді тверджень про власний сенс є результатом неоліберальної еконо-
мічної теорії, яка трактує максимальну кількість інформації як надді-
євий компонент ефективності ринку, які і дозволяють через супровідний 
текст легко вживати й комерціалізувати навіть складне для розуміння 
мистецтво.

Переклад мистецтва у текст невпинно дезактивує інститут критики, 
поглинає живий виставковий процес. Вже від середини 2000-х рр. на 
зміну аналітичним статтям, які виконували індивідуалізоване профе-
сійне посередництво між мистецтвом і читачем, прийшли прес-релізи, а 
на місце критиків тепер претендують копіпейстери. Останні, як укладачі 
рекламного меседжу, легітимізують творчість художника в загальному 
арт-процесі, не переймаючись термінологією і формальними критерія-
ми оцінки твору. Для них головне — насичення інформаційного потоку. 
А професійні критики й широкий публічний загал мають вирішувати 
для себе складну дилему щодо вибору фільтрів у коловороті формальних 
мистецький подій.

Подібна некритична віра в інформаційну прозорість, притаманна на-
віть художньому суспільству і академічному мистецтвознавству й недо-
статня увага до того, що саме і є мистецтвом (живописного, зліпленого, 
розіграного чи створеного у цифровий спосіб) розсіюється в хмарі напи-
сання прес-релізів, призводить до історії мистецтва без мистецтва. Наразі 
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для мистецтва наступає важливий момент самовизначення, пов‘язаний в 
тому числі з необхідністю позбутися згубного перетворення на концепту-
ально написаний інформаційний реліз, есе (гіпертрофованого сучасника-
ми спадку концептуалістів), а згадати про мистецтво як таке.

—®—

13. Дмитро Величко, викладач кафедри образотворчого мистецтва 
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського

Вплив традицій ренесансного портрету та іконо-
пису на образи композицій митців модерного 
мистецтва Одеси останньої третини 20 – початку 
21 століття

Ключові слова: модерне мистецтво Одеси, нонконформізм, композиція 
портрету, традиції ренесансного портрету, іконопис, світло, про-
стір.

У 1970-ті рр. в Одесі, всупереч домінуючому ідеологічному напряму 
соцреалізму, митцями було створено «Нову одеську школу». Відсто-

юючи право на власну позицію в мистецтві, на свободу індивідуального 
вибору ідей та форми творчості, художники-нонконформісти сформулю-
вали свою мистецьку позицію як модерністський експеримент зі змістом 
і формою в галузі мистецтва живопису, графіки і скульптури. У сучасному 
мистецькому просторі Одеси митці модерного спрямування продовжують 
ствердження індивідуального відчуття світу у царині абстракції, а також 
жанрах портрету, сюжетної композиції, натюрморту. 

Аналізуючи композиції, де автори створюють художній образ людини, 
можна побачити певні спільні риси. Наприклад, низка творів Валерія Басанця, 
Віктора Маринюка, Володимира Цюпка мають в основі принципи тектонічної 
побудови портретів доби Відродження. Образ людини у форматах має визна-
чне місце. Силует умовно вписується у трикутник, який немов давня піраміда 
являє символ стійкості і непорушності. У співвідношенні простору і маси (фігу-
ри / напівпостать / погруддя) образ домінує. Подібно до ренесансних майстрів, 
одеські митці обирають виразність профільного зображення (більше прита-
манне іконографії раннього Ренесансу) та легкий розворот у три чверті (анало-
гії можна побачити у портретах митців кінця 15 – першої третини 16 ст.). 

На відміну від образів людини з полотен Відродження, де індивіду-
альні портретні риси були визначальною характеристикою, персонажі 
портретних композицій сучасних митців не персоніфіковані. Обличчя зо-
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бражуються беземоційними (можна провести певну паралель з ликами на 
іконах), часто навіть без деталізації, лише загальний абрис. Образ набуває 
узагальнення до формули людини, яка існує у власному просторі.

Визначальну роль у композиціях одеситів отримує оточення. На від-
міну від тривимірного пейзажного простору на дальньому плані у рене-
сансних портретах, просторове тло композицій митців 20 ст. має умовне 
площинне трактування. Логіка перспективи замінюється відмовою від 
лінії горизонту, геометризацією елементів оточення, зображення їх у зво-
ротній перспективі чи у вигляді знакових моделей. Головною ознакою 
художнього простору картин стає втілення у ньому ідеї всеосяжного Не-
тварного Світла. Персонажі немов розчиняються у Його яскравості чи, 
скоріш навпаки, втілюються з Нього. Велике значення у такій увазі митців 
до світла стало прискіпливе вивчення митцями нонконформістами спад-
щини середньовічного мистецтва та їх світлоносний простір життя – місто 
біля моря – Одеса.

—®—

14. Алла Гаврилюк, аспірантка кафедри івент-менеджменту  
та індустрії дозвілля КНУКіМ (наук. керів. М.Р. Селівачов)

«Історія ідей» у працях Олексія Селівачова  
(1887–1919)
Ключові слова: антропологія культури, художній синтез, мистецькі 
династії, символізм.

У доробку молодого науковця, котрий прожив останні свої роки та похо-
ваний у Харкові, органічно пов’язана проблематика словесності, лінг-

вістики, психології, візуального мистецтва, філософії та релігії, досліджу-
вана з позицій народжуваної тоді феноменології. Це спонукає розглядати 
його твори у контексті сучасної культурології, хоча на межі 19 і 20 ст. поді-
бний напрямок студій називали «історія ідей». Відомі дві прижиттєві стат-
ті автора (Георг Фридрих Даумер. История одной души // Вопросы фило-
софии и психологии, 1916, № 135, с. 329–355; Психология юдофильства // 
Русская мысль, 1917, кн. 2, с. 40–64.), та ще три публікації 1995 і 2006 рр. у, 
відповідно, Петербурзі та Києві. Кілька праць збереглись у рукописах, і дві 
сотні листів, зокрема, від М. Гершензона, Ф. Маутнера. 

Ми систематизували відомості про життя та творчість О. Селівачова. 
Його батько, Федір Дмитрович, був юристом, членом Московського пси-
хологічного товариства та Товариства любителів мистецтв. Мати, Катери-
на Сергіївна, живописець і графік, учениця В. Перова та В. Маковського, 
брала участь у пересувних виставках кінця 19 ст. Її твори друкували в анто-
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логіях і на поштівках, збереглися портрети А. Фета, К. Леонтьєва й інших 
сучасників, листи до о. Павла Флоренського. З цієї родини походять кілька 
поколінь діячів української культури.

О. Селівачов навчався в університетах Мюнхена та Лейпціга, викладав 
мову та словесність у віленській гімназії майбутньому вченому світової 
слави – Михайлові Бахтіну, одним із перших акцентував зорові образи в 
творчості символістів (Бальмонт, Брюсов, Вяч. Іванов, Сологуб, Чурляніс), 
писав дисертацію під опікою М. Сумцова. Вартість праць ученого засвід-
чує їх продовжувана публікація та перевидання вже у наші дні.

—®—

15. Марія Голуб, студентка 2 курсу магістратури кафедри техніки  
та реставрації творів мистецтва НАОМА (наук. керів. О. Л. Шевнюк)

Символіко-інтуїтивний світогляд у творчості  
Марії Примаченко

Ключові слова: Марія Примаченко, інтуїція, символ, метафора, образ, 
живопис, графіка.

Марія Оксентіївна Примаченко – видатна українська художниця 20 ст. 
Стала новатором образно-інтуїтивного способу мислення у створенні 

формально-стилістичних образів. Її внесок вагомий в спільну скарбницю 
образотворчого мистецтва України та і загалом світу.

Метою дослідження є висвітлення особливостей інтуїтивного та чуттє-
вого світогляду М. Примаченко, принципів застосування нею метафори у 
візуальному контексті її творчості.

Твори майстрині несуть в собі багату асоціативність, будять уяву, по-
силають нові імпульси. Тим самим М. Примаченко не створює гру пара-
доксів, дотепності, іронії та пародій. В її роботах ми бачимо дію незацікав-
леного, безкорисного духу. Вона ніби грається з глядачем і в той же час 
висловлює істину без фальшу та штучності.

М. Примаченко бачила щось своє – високе і незбагненне. В її роботах утво-
рюються химерні символи, які лише натякають на предмет, але не називають 
його. Саме мистецтво натяку і створює символіку в творчості художниці.

М. Примаченко занурювалась у художнє переживання, чим призводи-
ла в рух уяву. Її роботи мають глибокий філософський сенс, який не ві-
дображує дійсність, а створює ситуацію для роздумів і переосмислення. 
Важливу роль в її творчості відігравали символ та метафора, які викорис-
товувались інтуїтивно. Використана метафора в її творчості є носієм на-
ціонального світогляду, утворює потужний сенс. Метафора – це спосіб і 
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матеріал у творенні образу, здійснює перетворення самої людини, пропо-
нуючи їй різні модуси існування матеріального світу. У творах майстрині 
метафора постає крізь призму її розуміння та інтуїтивного бачення світу. 

Метафора несе високий рівень інформації, також є філософським кон-
цептом у творчості М. Примаченко. Художниця знаходилась у неабиякому 
симбіозі з інтуїтивним відчуттям себе як частки у цьому світі та навколиш-
нього середовища. В її творіннях, у світі фольклорної образності злилися 
фантазія та спостереження за реальністю, мрії та життя, також поєдналися 
поезія, музика та образотворче мистецтво, поєдналися живопис і графіка.

—®—

16. Людмила Горбатенко, кандидат мистецтвознавства,  
доцент кафедри живопису ХДАДМ

Визначення світлотональної структури  
кольорового зображення

Ключові слова: палітра, кольорознавство, світло, живопис. 

Основним носієм інформації в образотворчому мистецтві є світло. Худож-
ній живописний твір з технічної точки зору являє собою матрицю, що 

проектує у простір певний світловий код. Від того, яким чином вибудувана 
світлотональна палітра художнього твору, залежить естетичний, психоло-
гічний і ідеологічний вплив на глядача. Аналіз палітри світлин зображень 
має велике значення при навчанні образотворчому мистецтву, при створен-
ні штучного середовища проживання і діяльності людини, у всіх галузях ди-
зайну, а також для розуміння психічних процесів образного сприйняття. Для 
виявлення взаємозв’язку світлотональних відносин в мальовничому творі 
необхідний інструмент, за допомогою якого можна провести аналіз світло-
тональної палітри. Світлота – кількісна характеристика кольору, яку можна 
опосередковано виміряти числом порогів розрізнення від найсвітлішого до 
найтемнішого. При зоровому сприйнятті людина постійно порівнює плями 
за світлотними характеристиками і при цьому емоційно оцінює, наскільки 
одна пляма темніша або світліша за іншу. Ритмічний ряд світлин від білого 
до чорного утворює світлотональну шкалу. У комп’ютерному поданні ши-
роко поширена сіра шкала, вона є шкалою світлин. Робота з цифровим зо-
браженням мальовничого твору полягає в необхідності переведення його з 
кольорового зображення в гризайль. Сіра шкала використовується при кон-
вертації кольорового зображення в градації сірого. Отримані зображення 
в гризайлі ідентичні їх кольоровим оригіналам за світлотою. Підготовлене 
зображення можна розкласти на основні світлотні плями. Мінімальна кіль-
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кість світлотних плям становить число 5, яке дозволяє зберегти інформацію 
про вміст зображення і загальне враження. Таким чином, комп’ютерна ме-
тодика дозволяє швидко і ефективно провести аналіз структури світлото-
нальної палітри кольорового зображення. З її допомогою можна виявити 
загальний діапазон світлин зображення, скласти шкалу світлин для даного 
зображення, визначити основні відносини плям за світлинами, виявити 
максимальний контраст і визначити світлотний центр композиції.

—®—

17. Юрій Горпинич, аспірант кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. М.В. Русяєва)

Дитячі спогади, як одна з основ образотворчості 
Миколи Малишка

Ключові слова: Микола Малишко, творчий шлях, скульптура, автобіо-
графічні сюжети, спогади дитинства.

Однією з основних проблем у дослідженні творчості українського ху-
дожника та скульптора М. Малишка є вплив дитячих спогадів на фор-

мування та розвиток його творчого стилю.
Вже давно вченими доведений той факт, що характер людини повніс-

тю формується у перші сім років. Всі аспекти особистості, її вподобання та 
звички закладаються саме в цей період життя. 

М. Малишко не є винятком, а його вибір шляху художника став резуль-
татом саме таких доленосних позначок у свідомості. 

Часто, спілкуючись з тим чи іншим художником, можемо почути розпо-
віді про те, чия творчість надихала його на створення того чи іншого твору 
мистецтва, проте мало хто згадує про свої дитячі спогади. Але це не стосу-
ється Миколи Олексійовича. Перше, про що він згадує, коли запитуєш йог 
про власний скульптурний доробок, є ситуації, що змалечку вкарбувалися в 
пам’ять, а з часом знайшли вияв у картинах, графіці та скульптурі. 

Через всю творчість митця проходить проблематика пошуків автобі-
ографічних сюжетів з дитинства та виконання їх в матеріалі. Особливо 
це простежується у скульптурному доробку автора періоду незалежності 
України. Моменти перших десятків років життя настільки глибоко вкар-
бувались у пам’ять художника, що впродовж всього творчого шляху спо-
нукають його знову й знову повертатись до них. 

Яскравими прикладами таких робіт є скульптури: «На цямрині» 
(2001), «Сон художника» (2009), «Всесвіт» (2013), «Читач» (2014). Кожна 
з них розкриває реальну історію з життя М. Малишка. 



Секція 2. Проблеми вивчення українського мистецтва 20–21 століття. Методика 
викладання профільних дисциплін у вищих мистецьких закладах. Інструментарій 

мистецтвознавця. Проблеми сучасної художньої освіти

81  

Коли скульптор розповідає про своє дитинство, починаєш розуміти на-
скільки важливим і невід’ємним аспектом творчої особистості митця стає 
його пам’ять про дитячі роки. 

За останні шість років спілкування з Миколою Олексійовичем було зі-
брано безліч таких спогадів. Вони наче шматочки коштовної смальти, уміло 
підібрані та викладені, створюють цілісне мозаїчне полотно, розкривають 
широкому загалу багатогранну та складну персоналію нашого сучасника.

З впевненістю можна стверджувати, що дана проблема заслуговує 
детальнішого дослідження й може стати ключем до розгадки феномену 
творчості та особистості українського митця Миколи Малишка. 

—®—

18. Віктор Григоров, аспірант кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. М. Р. Селівачов)

Колір в монументальному живописі Києва  
другої половини 20 ст.

Ключові слова: колір, стінопис, мозаїка, друга половина 20 ст., Київ.

Протягом другої половини 20 ст. було створено чимало мозаїк та стінописів 
у Києві. Найбільша активність їх втілення припадає на 1960–1980-ті рр. 

Художники використовували різноманітні образно-пластичні прийоми у сво-
їх творах, часто застосовуючи колір як визначаючий чинник для сприйняття 
композиції. В київських монументальних творах прослідковується як активне 
використання декоративних яскравих кольорових плям, так і використання 
зближеної палітри, що надає графічності звучанню. Наприклад, темперний 
розпис В. Пасивенка «Весна» (1973) у київському будинку новонароджених ви-
діляється стриманими відтінками. Натомість, робота цього ж автора в бібліоте-
ці КПІ (1978–81) насичена інтенсивними кольоровими плямами. 

Зауважимо, що на різних етапах київські художники застосовували від-
мінні підходи у кольоровому вирішенні. Декоративність та робота з вели-
кими кольоровими плямами, подекуди навіть графічність, характерна для 
робіт В. Ламах, Е. Котков, І. Литовченко першої половини 1960-х рр. Такі 
ж особливості помітні і у низці інших мозаїках цього часу. Слід не забувати 
про матеріали, з яких виконувались мозаїки, адже технологічні особливос-
ті керамічної плитки відігравали не останню роль у колориті робіт. Згодом 
художники активно почала застосовувати смальту, що помітно збагатило 
кольорову палітру. У 1970–80-х рр. з’являються роботи, насичені широкою 
гамою відтінків. Київські мозаїки Г. Довженка, С. Кириченка, М. Сторожен-
ка вирізняються використанням складних кольорових градацій.
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В монументальній практиці 1970-х рр. виникає явище мозаїчного-
рельєфу. У якому колір має особливе значення для підсилення та вияв-
лення пластичних якостей. У Києві даний тип репрезентований роботами 
В. Бовкуна та Ю. Левченка. 

Значно позначилися на київському монументальному живописі традиції 
українського народного малярства. Такий вплив помітний у мозаїці «Вітер» 
А. Горської, В. Зарецького, Б. Плаксія у ресторані «Вітряк» (1967) та розписах 
ресторану «Полтава» (1967). Зазначимо, що низка стінописів у Києві викона-
на народними майстрами, в яких відчутне дзвінке кольорове звучання яскра-
вих фарб, зокрема розписи магазину «Казка» та ресторану «Курені».

 Особливе значення колір відіграє у монументальному оформленні В. 
Прядка та В. Пасивенка житлового масиву Троєщина-1. Художники за до-
помогою активного застосування кольору прагнуть до створення нових 
естетичних якостей типової архітектури. 

—®—

19. Юлія Гупало, викладач кафедри дизайну Хортицької національної 
навчально-реабілітаційної академії

Комерційна складова графічного дизайну.  
Вплив та наслідки

Ключові слова: графічний дизайн, комерційна складова, фахівець-
дизайнер.

Графічний дизайн можна охарактеризувати як художньо-технічне про-
ектування носіїв друкованої продукції, що орієнтовані на рекламу – фір-

мовий стиль, упакування, плакати, візуальна комунікація, багатосторінкові 
видання тощо. Окреслені позиції є складовими індустрії продажу, що роз-
повсюджуються за допомогою масової комунікації (виключення можуть 
становити соціальні акції з використанням відображеної продукції). 

Сучасний графічний дизайнер має володіти поєднанням художньо-
технічних вмінь та соціально-аналітичних підходів при проектуванні реклам-
ної продукції. Ринково-комерційні потреби суспільства вимагають профе-
сійного рівня не тільки комп’ютерно-графічного, я й художньо-естетичного 
виконання рекламних звернень. Проте, потрібно пам’ятати про перевантаже-
ність рекламного простору. Можливо тому, спостерігається загальна тенден-
ція «голосної реклами» – увага споживача спрямовується на базові потреби 
людини та поверхневе сприйняття інформації. Такий процес обумовлений:

- загальною направленістю реклами на популяризацію «отримання 
бажаного тут і зараз» незалежно від віку (кредитування омолоджує плато-
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спроможність споживача – але ця тенденція умовно тимчасова);
- стислість часового сприйняття рекламного повідомлення (від декіль-

кох секунд до декількох хвилин);
- спонукання до емоційного відклику споживача (нерідко провокацій-

ного).
Але загальний напрям хорошого дизайну зацікавлений не тільки в ко-

мерційній складовій, а й орієнтації на соціокультурні цінності, поєднанні 
індивідуальної ідеї дизайнера та універсального сприйняття інформації 
споживачем.

Для того, щоб молодому фахівцю-дизайнеру не піддатись деструктив-
ному виключно ринково-рекламному вирішенню дизайн-замовлень, по-
трібно враховувати такі базові фактори:

- вміння адаптуватися, стрімко реагувати на актуальні тенденції в ди-
зайні (спонукатиме до гнучкості мислення);

- пошук власної графічної мови, експерименти з візуальним полем 
(сприятиме розширенню погляду на функції дизайну);

- визначення з власною життєвою та соціальною позицією (допоможе 
розкрити особистісний потенціал).

Таке накопичення рефлексій створить творчий простір для досяг-
нення максимального ефекту в роботі дизайнера, підтримає нетривіаль-
ність методів проектування, здатність донести індивідуальну точку зору 
графічного дизайнера та сприятиме ефективній роботі в сфері дизайн-
проектування.

—®—

20. Ольга Денисюк, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
ТІМ НАОМА

Григорій Крук та Христина Кишакевич-Качалуба – 
маловідомі сторінки творчих взаємин

Ключові слова: скульптура, Григорій Крук, Христина Кишакевич-
Качалуба, Мюнхен. 

На сьогодні для українських мистецтвознавців залишається маловідо-
мою педагогічна діяльність скульптора Григорія Крука, який у 1970-х 

роках був професором Українського вільного університету (УВУ) у Мюнхе-
ні. Христина Кишакевич-Качалуба – його учениця у 1978–1979 рр., яка на 
сьогодні є знаною українською мисткинею. Г. Крук чимало згадував про 
неї у листах до друзів (наприклад, лист до В. Луціва від 15.10.1987 р.), а 
сама художниця з пошаною розповідає про нього у своїх інтерв’ю.
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Творчість Х. Кишакевич-Качалуби – графіка, скульптора, живописця та рес-
тавратора, що мешкає сьогодні у Швейцарії, детально дослідила доктор мисте-
цтвознавства Галина Стельмащук. У своїй монографії (Христина Кишакевич-
Качалуба. – Львів: «Apriori», 2018. – 316 с.) вона опублікувала документальні 
факти та світлини періоду навчання художниці у Мюнхені в УВУ.

Підсумковою роботою навчання у митця став скульптурний портрет 
Г. Крука (1979) авторства Христини. Цей маловідомий погрудний портрет 
майстра, разом із чималим доробком самого скульптора, сьогодні зберіга-
ється у колекції Української бібліотеки та архіві ім. Т. Шевченка в Лондоні, 
а бронзова копія роботи була подарована у 2011 р. Національному худож-
ньому музею України (м. Київ). 

Скульптурний портрет свого улюбленого Вчителя виконаний Хрис-
тиною в експресіоністичній манері. В ньому вдало відображені найха-
рактерніші риси обличчя митця, образ доповнено улюбленим беретом 
художника. Як згадує Х. Кишакевич-Качалуба, працюючи у майстерні Г. 
Крука вона захоплювалася його творчістю, любов’ю до України, яка від-
чувалась у кожній його роботі, величчю та водночас скромністю свого 
вчителя. Тож не дивно, що рання творчість Христини позначена силь-
ним впливом майстра. Зазначимо, що творчі сутності Христини і Гри-
горія Крука були споріднені: Г. Крук у свою чергу також створив скуль-
птурний портрет своєї учениці. 

У роки незалежної України було влаштовано декілька персональних 
виставок художниці у Києві та Львові (1992, 2011), завдяки яким творчість 
Х. Кишакевич-Качалуби стала більш відома широкому загалу, послужила 
предметом досліджень мистецтвознавців та зацікавлень колекціонерів.

—®—

21. Ігор Дудник, кандидат мистецтвознавства,  
викладач кафедри ТІМ НАОМА

Михайло Хмелько: тріумф і трагедія  
(до 100 річчя від дня народження художника)

Ключові слова: соцреалізм, живопис, влада, Київський художній інсти-
тут.

Ім’я Михайла Хмелька сьогодні мало відоме широкому загалу. Воно 
практично відсутнє в енциклопедіях і довідниках, а з публікацій, при-

свячених художнику, вдалося віднайти лише дві газетні статті десятиріч-
ної давнини. Вилучення імені художника з історії мистецтва розпочалося 
у 1973 році, коли Михайла Івановича змусили полишити викладання у 
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Київському художньому інституті і, по суті, витіснили з тодішнього мис-
тецького середовища. Але так було не завжди.

Стрімка кар’єра Михайла Хмелька викликає подив і захоплення. Двічі 
лауреат Сталінської премії, голова Спілки художників УРСР, народний ху-
дожник УРСР, професор Київського художнього інституту – це лише осно-
вні, з чисельних регалій художника, перші з яких він отримав у неповні 
30 років, гучно заявивши про себе, як про видатного живописця, епічним 
полотном «Тост товариша Сталіна за великий російський народ» (після 
подій останніх років на Донбасі і в Криму сама назва цього твору не може 
не викликати відторгнення).

 Мистецтво Михайла Хмелька періоду 1940-х–60-х рр. було тісно 
пов’язано з тодішньою радянською політичною коньюктурою. Створе-
ні ним образи тодішніх провідників Радянського Союзу і, в першу чергу, 
Сталіна та Хрущова, дозволяють назвати художника «придворним живо-
писцем», але творчість Хмелька виходить далеко за межі цих рамок. На-
ряду з помпезними, ідеологізованими картинами сучасності, такими як 
«Тріумф перемігшої Батьківщини» чи «Батьківщина зустрічає героя», де 
з натхненним піднесенням художник зобразив парад Перемоги та зустріч 
радянським народом першого у світі космонавта, Хмелько звертається і до 
інших, в першу чергу історичних, тем. Художника приваблює романтика 
козацтва. І в ілюстраціях до «Українських народних дум», і в монумен-
тальному розписі «Медична служба у війську Богдана Хмельницького» у 
київському музеї медицини, і в полотні «Навіки з російським народом» 
Хмелько зі щирою зацікавленістю, ретельною скрупульозністю та висо-
кою живописною майстерністю відтворює український побут 17 ст., ви-
писує виразні та характерні образи козаків. Цю зацікавленість художника 
козацькою тематикою помітив, свого часу, Платон Білецький і у автогра-
фі, подарованої Хмелькові своєї книги «Козак Мамай – українська народ-
на картина» написав: «Козакові Хмельку про козака Мамая». 

 Але й і у творах на історичну тематику художник не пориває із сього-
денням. Так, у 1952 році, в картині «Навіки з російським народом» в об-
разі Богдана Хмельницького впізнається портрет… Сталіна. Саме так – як 
об’єднувача українських земель, продовжувача справи Хмельницького 
– трактує Хмелько образ Сталіна напередодні масштабного святкування 
«300-ліття воз’єднання України з Росією». 

 Все це робить ім’я художника дуже незручним, в сучасний Україні. 
Сьогодні Хмелькові закидають співпрацю з радянським режимом, його 
оспівування. Так само, в 1973 році закидали, ніби-то співпрацю з німець-
кою окупаційною владою під час Другої світової війни. Але сьогодні варто 
поставити запитання: чи відкидати творчість цього, дійсно талановитого, 
художника? І ширше: як бути зі спадщиною соцреалізму взагалі? Чи варта 
уваги така, дуже непроста тема, як «художник і влада»? 
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 Відповіді на ці та інші питання ще попереду, але здається тільки зараз, 
після шести років декомунізації – лише з цієї відстані – ми можемо почати 
об’єктивне та комплексне дослідження мистецтва радянської доби, в тому 
числі й живопису соцреалізму, зокрема, і творчості Михайла Хмелька.

—®—

22. Вероніка Зайцева, старший викладач кафедри образотворчого 
мистецтва Інституту мистецтв Київського університету ім. Бориса 
Грінченка 

Нові художньо-естетичні засади творчості  
українських графіків періоду незалежності 

Ключові слова: ілюстрація, мистецтво, комп’ютерна графіка, сучасні 
тенденції.

Принципи перебудови і демократизації нашого суспільства, проголо-
шені у другій половині 1980-х рр., відразу ж позначились на творчості 

українських художників. Українські митці вже тоді відчули паростки твор-
чої свободи і відразу, особливо молоде покоління художників книги, від-
реагували своїми роботами на соціальні зміни.

У цей період змінюються відносини і ставлення до ролі мистецтвознав-
ців та критиків в організації художнього процесу. Поступово викристалізо-
вується їх незаперечний вплив на організацію художнього процесу в нових 
демократичних соціальних умовах. Тепер уже не Міністерство культури ра-
зом зі Спілкою художників України з їх чиновницьким апаратом визнача-
ють основні напрями українського мистецтва, хоча залишки методів впливу 
на творчий процес часом залишаються у вигляді виставкомів та комплекту-
вання республіканських виставок за тематичною спрямованістю.

Українське графічне мистецтво 1990-х рр. демонструє велике роз-
маїття індивідуальних образних систем. Єдність їх полягає в тому, що 
митці відмовляються від надмірної семантичної навантаженості, яка 
була притаманна попередньому десятиліттю. Відкриття відбуваються 
переважно у царині пластики, де художній образ має візуальну само-
цінність. Звідти надзвичайна увага майстрів до вибору техніки, яка до-
помагає їм створити власний пластичний код. Так, варто зазначити, 
що нинішні художники-графіки мають високий рівень володіння над-
сучасною комп’ютерною графікою – цього нового напрямку в україн-
ській книжковій графіці.

У 1991 р. українські митці отримали не лише творчу незалежність, а 
й багатий, різноманітний спадок у царині книжкової графіки. Традиції 
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асоціативно-метафоричної графіки є й досі не вичерпаними. Одночасно 
сюжет може бути зведеним до мінімуму, стаючи лише приводом для ство-
рення ювелірно проробленої і цілком самодостатньої з точки зору худож-
ньої виразності поверхні графічного аркуша.

—®—

23. Єлизавета Зігура, аспірантка кафедри теорії та історії культури 
НМАУ ім. П. Чайковського (наук. керів. Т.О. Кривошея)

Формотворення естетики шрифтів в умовах  
розвитку технологій книгодрукування:  
від Гутенберга до 21 століття
Ключові слова: знак, символ, літера, шрифт, інформація, стиль, мис-
тецтво, композиція, конструкція, технології.

Шрифт – невід’ємний компонент розвитку писемної мови. Мова ж, 
власне, як і будь-яка інформація, має прояв у зовнішньому, тобто, 

проходить певні моменти власного формотворення – від ідеї до видимої 
нами матерії. Так у своїй праці «Ідея мистецтва» В. Белінський зазначав, 
що «без форми думка лише те, що може бути, але не суще». Таким чином, 
втілюючись у форму, та чи інша сутність, пізнана людською свідомістю, 
наповнює її знаково-символічними сенсами, які безперервно підлягають 
переосмисленню, що має вираження в стилях тієї чи іншої епохи. Доказом 
даного процесу розвитку цивілізації, з-поміж інших, є процес трансфор-
мації візуальних форм виразності, як основного носія естетичного пізнан-
ня світу людиною. 

Маючи внутрішній зв’язок із мистецтвом і знаходячись в залежнос-
ті від технологій виготовлення носіїв інформації, шрифт як мистецтво 
оформлення письма з однієї сторони залежав від стилістичної тканини 
тієї чи іншої епохи, з іншої – від можливостей друку. Зі створенням дру-
кованих носіїв, себто процесу книгодрукування, німецьким винахідником 
Йоганном Гутенбергом в 1440-х рр., розвиток естетики шрифтів значно 
змінився, адже дозволив інформації втілюватись у форму значно швидше. 
Так перші друковані літери спершу копіювали стиль краснописних, склад-
них за накресленням літер, але згодом їх механічне «звучання» поступово 
спрощувалось через відбір форми. Так готичні, каролінгські маюскульні, 
мінускульні та складні шрифти із декоративними елементами позбува-
лись своєї природи набуваючи нових, естетичних якостей.

Технічний розвиток в загальному русі культурної еволюції завжди 
впливав і впливає на мистецтво, і не на його зовнішність, а, перш за все, 
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його основу, а саме – душу людини. Мистецтво ж є лише відображенням 
тих внутрішніх процесів, які відбуваються в творчій природі нашої свідо-
мості.

Книга, як носій інформації, а саме інформації відображення свідоміс-
тю дійсності, та вид візуального мистецтва, звичайно, залежить від вище 
зазначених процесів розвитку людства, а отже і від стилетворення. Тому 
шрифт і книгу не можливо розглядати як окреме від малюнку буття. В 
процесі відмови митців від епохальних стилів та заміною їх на «короткі» 
напрями у візуальній художній культурі, на які вплинули як втрата цінніс-
них орієнтирів так і розвиток технологій, книга втрачає у власній візуаль-
ній матеріальності так само як мистецтво втрачає людський зміст. Як за-
значав Х. Ортега-і-Гассет у праці «Дегуманізація мистецтва», тенденція до 
витіснення змісту людської душі неминуче призведе і до збіднілості змісту 
композиції. Дійсно, у 20 ст. композиція замінюється на конструкцію, за-
лишаючи реципієнту для споглядання переважно беззмістовну художньо-
культурну продукцію.

Отже, обсяги інформації, що лежать в основі будь-якої форми, збіль-
шуються, швидкість її передачі прискорюється, часто не залишаючи місця 
для плідного естетичного її опрацювання на носіях. Книга поступово втра-
чає в певній естетиці, залишаючись чистим носієм інформації без певного 
стилю.

—®—

24. Ольга Зінчук, художник-реставратор ЛФ ННДРЦУ,  
випускник аспірантури ЛНАМ (наук. керів. Т.О. Панфілова)

Акварелі Мечислава Малавського:  
особливості авторського стилю 

Ключові слова: М. Малавський, живопис, акварель, водяна техніка, 
«релаксна» метода, «а lа prіmа», філософія процесу.

М. Малавський – живописець, кераміст приват професор кафедри ху-
дожньої кераміки Львівської національної академії мистецтв (далі 

ЛНАМ), Заслужений діяч Республіки Польща, член Національної спілки 
художників України, член Спілки художників Республіки Польща, голова 
Львівського товариства шанувальників мистецтв.

Художник народився у 1946 р. у місті Житомир. З 1968 р. М. Малав-
ський почав розвивати художній хист у рідному місті, у студії образотвор-
чого мистецтва під керівництвом педагога В .Кобилінського. По завер-
шенні студій, продовжив навчатися за обраним фахом. У 1972 р. вступив 
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до Львівського державного інституту декоративного та прикладного мис-
тецтва (сьогодні ЛНАМ), на кафедру художньої кераміки. Серед виклада-
чів відзначимо таких: М. Гладкого, Б. Горбалюка, В. Манастирського, К. 
Звіринського. Під час навчання художник знайомиться із В. Овсійчуком 
та С. Бабковим, що значною мірою вплинули на сприйняття молодим ав-
тором різноманітних мистецьких явищ.

Художник поєднував навчання із цікавими заходами, зокрема відвід-
ував симпозіуми та міжнародні виставки у Прибалтиці, Москві, Києві, Ле-
нінграді, Азербайджані. Проходив технологічні практики на фарфорових 
заводах України, брав участь у студентських пленерах у Карпатах.

По завершенню навчання, М. Малавський працював над створенням 
монументальної кераміки для оздоблення об’єктів Львова. Кераміка ма-
лих форм та живописні твори автора були доступні для огляду на числен-
них обласних та республіканських виставках. 

Для своїх живописних творів М. Малавський використовує олійні, тем-
перні, акрилові та акварельні фарби. Особливої уваги у творчості автора 
заслуговує водяна техніка. Художник виконав понад 500 акварельних лис-
тів у техніці по-мокрому та по-сухому. Митець надихається квітами, пей-
зажами, архітектурними мотивами, оточуючими людьми. Згодом автор 
переосмислено відображає побачене у своїх образних творах, наслідуючи 
власний девіз «відпочивати малюючи». Авторська «релаксна» метода на-
писання водяних аркушів базується на застосуванні технічного прийому 
«а lа prіmа» по вологому папері. М. Малавський концентрується власне 
на самому творенні акварельного листа, а не на остаточному результаті. 
Спостерігаючи формотворчі моменти та неповторне розходження фарби, 
майстер акцентується на філософії процесу.

На сьогоднішній день М. Малавський вдало поєднує творчість із педа-
гогікою та громадською діяльністю, перебуває у постійному творчому по-
шуку, є відкритим для спілкуватися з людьми різних поколінь. Численні 
твори майстра прикрашають збірки музеїв та приватні колекції України 
та Польщі.

—®—
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25. Юлія Каменецька, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА
(наук керів. П. В. Нестеренко)

Український екслібрис-клуб. Історія створення
Ключові слова: український екслібрис, книжковий знак, екслібрис-клуб, 
УЕК.

1993 р. в історії українського екслібриса ознаменувався створенням 
екслібрис-клубу. Це товариство було засновано за ініціативи 

мистецтвознавця Петра Володимировича Нестеренка, який присвятив 
темі екслібриса кандидатську дисертаційну працю і більш ніж 50 наукових 
та публіцистичних праць. Він став і президентом УЕК.

Створення УЕК стало поштовхом для багатьох митців-графіків: вони 
активно почали брати участь у виставках. Це були виставки всеукраїн-
ського та світового масштабу. З 1994 р. було проведено 39 виставок екс-
лібриса, які торкалися важливих соціальних тем. Проте, специфіка ви-
ставок не оминула і такі напрямки як – міфологія, фольклор, релігія, 
романтизм та ін.

Із 39 виставок – 30 було проведено на території України: у Києві, Льво-
ві, Дніпропетровську, с. Колодяжне (Волинська обл.). Інші дев’ять міжна-
родих виставок пройшли у таких країнах як: Німеччина (Мюнхен, Лейп-
циг), Данія (Фредеріксхавн), Великобританія (Лондон), Білорусь (Брест), 
Чехія (Прага), Росія (Москва). 

Особливого значення отримали міжнародні виставки, адже завдяки 
ним українські митці екслібриса стали відомими на весь світ і показали, 
що національна академічна школа сформувала в них найкращі риси. 

Український екслібрис – це розмаїття жанрів та технік, які професійно 
використовують художники. Міжнародне визнання стало важливим ета-
пом на шляху до популяризації українського мистецтва у світі. Завдяки 
президенту УЕК П. Нестеренку у світовому мистецтві екслібриса стали 
відомими такі українські персоналії як: К. Калинович, Р. Романішин, Р. 
Агірба, К. Антюхін, Р. Виговський, О. Денисенко, Б. Дроботюк, С. Іванов, 
С. Кирницький, І. Колядіна, О. Криворучко, В. Леоненко, О. Литвинов, П. 
Малишко, В. Окрутний, Ю. Процан, Г. Сергєєв, О. Федоренко, В. Фенчак, 
С. Храпов та інші.

Мистецтво екслібриса стало виходити на інший рівень завдяки існу-
ванню УЕК, адже тепер митці можуть більш оперативно працювати на за-
мовників, дізнаватись про міжнародні та всеукраїнські виставки і примно-
жувати фонд клубу, який формує величезний пласт для історії української 
книжкової графіки.

—®—
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26. Юлія Катеринчук, студентка 2 курсу магістратури  
ЗФН ФТІМ НАОМА (наук. керів. Н. Ю. Белічко) 

Тенденції символізму у творчості Андрія Цоя
Ключові слова: Андрій Цой, сучасне мистецтво, живопис, символізм, 
сучасний український живопис.

Наприкінці 20 ст. в Україні сформувалося нове покоління художників-
символістів. Серед них самобутньою творчою манерою вирізняється 

київський художник Андрій Цой. У жовтні 2019 р. в Києві відбулися дві 
виставки, де експонувалися картини живописця. 

2 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» від-
крився виставковий проект під назвою «Діалог через століття. Сучасний 
український символізм та Михайло Врубель», у якому було створено уявну 
розмову між митцями різних епох. У виставці взяли участь сучасні україн-
ські символісти, серед яких був і А. Цой із трьома роботами: «Save zone», 
«Autorrectato con meniere» та «Runa». Картина «Save zone» – це портрет 
людини з відстороненим поглядом та затиснутою губами квіткою. Зобра-
жений чоловік знаходиться у стані глибоких роздумів. Він прислухається до 
ледь чутного звуку, що у вигляді золотавих радіохвиль плине до його вуха. 
Робота сворює враження нестерпної тиші та непохитності. Композиція пра-
цює на розкриття авторського задуму: квадратний формат картини нівелює 
будь-яку можливу динаміку; обличчя займає майже весь простір картини 
та не вміщується у межі зображувальної поверхні, що створює ефект тис-
няви. Колорит також відповідає змісту картини: чорне тло, з яким контрас-
тує бліде обличчя передає таємничість; зелено-біла свіжа квітка, як символ 
зародження життя, дарує надію на розсудливість висловлювань. Вочевидь, 
власні роздуми та мовчання – єдина безпечна зона сучасної людини.

15 жовтня у київській галереї «White World» відбулося відкриття персо-
нальної виставки А. Цоя під назвою «Fake People». Автор замислюється над 
масовим бажанням сучасників спотворити справжню реальність, намагаю-
чись здаватись не тим, ким вони є насправді. Для вираження творчого задуму 
А. Цой вдається до традиційних символів, а також використовує реалії сього-
дення, які набули статусу символу в сучасному суспільному житті. Центром 
експозиції став триптих з картин «Act #2», «Sam&son» та «Act #1», який роз-
містився на білій стіні, навмисно зіпсованій написами з балончика. 

На картині «Sam&son» зображена дівчина у рожевому пластиковому 
шоломі. Її чорний одяг із білим мереживом нагадує комбінацію вбрання 
іспанських аристократів епохи Ренесансу та сучасного спортивного кос-
тюму. Рожевий колір вперше з’являється на полотнах А. Цоя. Він додає 
іронії, адже найчастіше асоціюється у сучасного глядача із світом ляльок 
або проявом інфантилізму. 
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Таким чином, наслідуючи візантійську та західно-європейську тра-
диції, символічні течії сучасного українського мистецтва у процесі свого 
розвитку надають усталеним символам нових тлумачень, орієнтуючись на 
реалії сьогодення. При цьому образам притаманна недомовленість, ніби 
автор запрошує глядача до співучасті у їхньому тлумаченні.

—®—

27. Віктор Кириченко, доцент кафедри графічних мистецтв НАОМА

Об’ємно-просторова графіка в системі  
викладання дисципліни «композиція»  
для студентів спеціалізації «вільна графіка»
Ключові слова: об’ємно-просторова графіка, альтернативне мисте-
цтво, синтез мистецтв, багатовимірне середовище.

В процесі викладання дисципліни «композиція» студенти спеціалізації 
«вільна графіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» вивча-

ють площинні двовимірні форми побудови композиції (диптих, триптих 
і серія) та завершують курс вивчення дисципліни багатокомпонентною 
формою композиції – поліптих. Здобувачам освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» з метою осучаснення пропонується виконати об’ємно-
просторову композицію – поліптих-об’єкт. Для розвитку об’ємно-
просторового бачення у студентів необхідно формувати вправи з «основ 
композиції», які досліджують об’ємно-просторові форми. 

«Основи композиції» з об’ємно-просторової графіки мають вбира-
ти в себе певні складові. Об’ємно-просторове багатовимірне середовище 
поділимо на сегменти, які є елементами з «основ композиції» об’ємно-
просторової графіки:

1) нескінченність зображення графіки на круглій формі;
2) кінетика в мистецтві: вплив руху на зображувальну форму (що і як 

змінюється завдяки руху);
3) об’ємні форми, на яких можна наносити зображення. Синтез графі-

ки з паперопластикою, скульптурою та архітектурними формами;
4) графічне мистецтво в синтезі з анімацією, медіа, відео;
5) зовнішнє та внутрішнє зображення, протиставлення протилежних 

понять (або співставлення);
6) поділ одного композиційного рішення на сегменти, які розміщують-

ся в просторі середовища;
7) поділ середовища площинними конструкціями, на яких є зображен-

ня та вплив одного зображення на інше;
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8) застосування світлотіньових ефектів, прозорих та дзеркальних 
форм, кольорових фільтрів, лінз тощо, як допоміжний елемент для підпо-
рядкування головній пластичній ідеї в графіці.

Основним питанням з «основ композиції» об’ємно-просторової гра-
фіки постає розуміння таких категорій, як ідея (задум) твору, чим вона 
відрізняється від пластичної ідеї (пластичного рішення чи форми), яким 
чином їх синтезувати в об’ємно-просторовому рішенні.

Композиційні задачі об’ємно-просторового бачення потребують нави-
ків з механіки і конструювання, знань з анімації, кінетики, інших видів 
мистецтва (сценографія, скульптура, проектування тощо) та їх синтез з 
графікою.

Розроблені вправи з «основ композиції» розширюють об’ємно-
просторове бачення студентів, доповнюють і осучаснюють знання з ком-
позиції. Ці вправи разом з лекціями з історії розвитку альтернативного 
мистецтва підвищують якість базової академічної освіти. 

—®—

28. Тетяна Козелець, викладач Хортицької національної навчально-
реабілітаційної академії

Декоративний натюрморт, як засіб формування 
творчої індивідуальності майбутніх дизайнерів

Ключові слова: натюрморт, декоративний натюрморт, стилізація, 
творча індивідуальність, майбутні дизайнери.

Підготовка молодого, креативного, конкурентоспроможного фахівця з ди-
зайну, здатного втілити будь-який творчий задум, є пріоритетним для су-

часного освітнього процесу. Сучасна підготовка майбутніх дизайнерів вимагає 
від викладача створення нової методики навчання, що дозволить студенту опа-
нувати професію дизайнера та сформувати індивідуальний творчій характер. 

Становленню індивідуального творчого почерку студента сприяє сис-
темне та поетапне виконання творчих завдань, які спонукають мислити, 
знаходити оригінальні творчі рішення. У такому контексті завдання із ство-
рення декоративного натюрморту відіграє ключову роль, адже дозволяє 
студенту творчо інтерпретувати навколишню дійсність, знаходити цілісну 
виразність кожного об’єкта і вносити в неї своє індивідуальне ставлення. 

Поняття «декоративний натюрморт» означає спрощене, умовне зо-
браження форм та предметів. 

Аналіз історичного розвитку натюрморту, свідчить, що найбільшого 
поширення декоративне зображення натюрморту набуло у 19 – на почат-
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ку 20 ст. Під впливом течій імпресіонізму та сюрреалізму, твори мисте-
цтва стали не тільки зображенням зовнішнього вигляду предмета, а також 
способом розкриття його властивостей та якостей, вираження цінностей, 
ставлення до навколишнього світу, розуміння дійсності. 

Варто зазначити, що декоративний підхід у живописі відомий нам за-
вдяки творчості українських митців: В. Седляра, Г. Собачко, І. Падалки, І. 
Марчука, К. Білокур, М. Приймаченко, О. Павленко, Ю. Михайлів та ін. А 
також видатних європейських майстрів: А. Матісса, П. Пікассо, П. Сезанна, 
П. Гогена та ін. Така багата та різноманітна спадщина творчих наробок дає 
натхнення сучасному молодому поколінню. 

Як відомо, у дизайн-освіті дисципліна «Живопис» залишається однією 
з фундаментальних у підготовці дизайнерів, де академічний натюрморт у 
навчальному процесі позитивно впливає на розвиток творчих здібностей, 
але має вузьке спрямування – зображення реального світу. Декоративний 
натюрморт дозволяє вирішити більш складні завдання, має великий арсе-
нал для творчого розвитку особистості (фактури, простір – зворотна пер-
спектива, колір та форма). Такий процес декоративного узагальнення зо-
бражуваних об’єктів за допомогою ряду умовних прийомів зміни форми, 
об’єму або колірних співвідношень називається стилізація. 

Отже, декоративний натюрморт у підготовці майбутніх дизайнерів має 
позитивний влив на формування їхньої творчої індивідуальності, сприяє 
розвитку креативності мислення, змушує відходити від предметного сві-
ту в образотворчому мистецтві, навчає створювати унікальні натюрморти 
(у композиційно-колористичному сенсі), що підпорядковано навчальній 
меті і надає змогу студенту творчо реалізуватись. Декоративний натюр-
морт дозволяє створювати оригінальний художній образ, що слугує під-
ґрунтям для подальшого професійного розвитку студентів і трансформує 
їх мислення на необхідному рівні для подальшого навчання та успішного 
опанування професії дизайнера.

—®—

29. Микола Кокшайкін, старший науковий співробітник відділу тех-
ніки інформаційних технологій Шосткинського краєзнавчого музею

Маловідома спадщина І.П. Кавалерідзе  
у місті Шостка Сумської області.

Ключові слова: І.П. Кавалерідзе, скульптурна спадщина, пам’ятник 
Леніну, м. Шостка.
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Іван Петрович Кавалерідзе за 70 років творчості створив близько 20 
пам’ятників, сотні станкових робіт, зняв 10 кінофільмів, поставив 10 те-

атральних п’єс, і написав книжку своїх спогадів. Його життю та творчості 
присвячено десятки монографій та публікацій у періодичній пресі, знято 
декілька фільмів. Здається, що про його спадщину все вже добре відомо. 

 Втім існує один твір видатного митця, про який лише в окремих публікаці-
ях про його життя та творчість згадується дата створення, що супроводжуєть-
ся кількома загальними фразами. Це ансамбль пам’ятника Леніну у Шостці, 
відкритий у 1926 р. Так у фундаментальному виданні «Іван Кавалерідзе: жит-
тя і творчість» (2007) до 120-ліття митця, у хронології 1926 р., на с. 64 вказа-
но лише: «пам’ятник В. Леніну в Шостці (бетон, висота 900 см)», а на с. 155 
надрукована репродукція з журналу «Друг детей» № 4 за 1925 р. з підписом: 
«Проект пам’ятника В. Леніну в Шостці. 1925 р.», який не має нічого спільного 
з пам’ятником, відкритим у 1926 р. Наче авторам нічого більше не відомо. Але 
цей комплекс композиційно пов’язаний з відомим шедевром пам’ятником кня-
гині Ользі (1911), та наступним пам’ятником Артему у Слов’яногірську (1927).

«Монумент Ленину… в центре трехметровая фигура…в пальто, без го-
ловного убора, левая рука в кармане, в правой фуражка. По периметру комп-
лекса бетонный барьер со скульптурними группами на углах. Скульптуры 
символизируют смычку города с деревней и достижения культурной рево-
люции в Стране Советов: электричество, кино, радио и печать». 

Вражає, що геній митця саме Шостці подарував символ кіно у 1926 р. 
Тоді тільки лише створювався КіноФотоХімТрест, а фабрику кіноплівки у 
Шостці відкриють 1 жовтня 1931 р. і ще через роки Шостка стане техноло-
гічною столицею радянської кіноплівки.

Скульптура робітника праворуч від монумента Леніну майже повністю, 
крім піднятої вгору правої руки з факелом, співпадає з пам’ятником Арте-
му у Слов’яногірську, відкритому в наступному 1927 р. «Шосткинського 
робітника» можна вважати прообразом цього відомого всім Артема.

У 1941 році під час окупації нацисти зруйнували всі три скульптури. Піс-
ля звільнення Шостки, 7 листопада 1943 року на постаменті, що залишився, 
була встановлена інша скульптура Леніна, яку перед окупацією закопали 
на території фабрики кіноплівки. У 1950 році Кавалерідзе вдруге створив 
пам’ятник Леніну для Шостки. Він був встановлений спочатку на старому 
постаменті, а потім на новому, за проектом архітектора А. Коломійця. 

У 1984 році, перед будівлею міськради був встановлений чеканний з міді 
велетень і на одній вулиці у Шостці опинилося вже три різних пам’ятника 
Леніну. Один прибрали, а пам’ятник роботи Кавалерідзе перенесли за про-
хідну заводу «Зірка», де він простояв до декомунізації і був демонтований 
для звітності майже на рік раніше велетня перед міськрадою.

—®—
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30. Тарас Коломоєць, аспірант кафедри теорії, історії архітектури і 
синтезу мистецтв НАОМА (наук. керів. В. Л. Прибєга)

Криза архітектурної естетики новітньої України. 
Перспективи подолання проблеми

Ключові слова: естетика, несмак, державний контроль, естетичне 
виховання, громада, замовник, архітектор.

Серйозні політичні зміни в будь-якій країні зазвичай приводять до 
змін культурологічних. Змінюються взаємовідносини між державою, 

суспільством і людиною. Особливо яскравим прикладом є епоха 1920-х р. 
Унаслідок розпаду 4-х імперій народжувались надії на нове життя в ново-
му світі. Архітектура, як лакмусовий папір, проявила всі зміни в суспіль-
стві та свідомості людей. Здобувши незалежність, Україна стала на шлях 
формування нового світогляду, нової естетики, нового мистецтва, нової 
архітектури. Відомо, що архітектура є, напевно, єдиним видом мистецтва, 
який не залишається поза увагою кожного. Тому можна сказати, що як 
під впливом архітектури формується персональні якості мешканців міст, 
сіл, так і навпаки – архітектура є проявом світоглядного, культурного та 
естетичного рівнів. За враженням від архітектури (як громадської, так і 
приватної) безпомилково можна визначити на якій стадії розвитку знахо-
диться держава, який рівень її культури, освіти загалом і зокрема окресли-
ти) портрет її мешканця з його ставленням до себе і до свого середовища. 
Можна навіть сказати, що архітектура – це державотворчий інструмент. 
Тому завдання держави – її підтримувати, розвивати й врегульовувати. 
Цим займається ціла низка державних інститутів, які, на жаль, унаслідок 
різних проблем не справляються з поставленою задачею.

«Демократичні інститути не можуть покращуватися самі – їх покра-
щення залежить від нас. Проблема поліпшення демократичних інститутів 
– це завжди проблема, що стоїть перед особистостями, а не перед інститу-
тами», – філософськи відмітив К. Поппер.

Дійсно, в державних організаціях з врегулювання та контролю працю-
ють люди здебільшого з архітектурною освітою, але щось не спрацьовує. 

Загалом архітектурний образ України виявляє всі тенденції занепаду 
та деградації. До головних принципів архітектури, за Вітрувієм, належать: 
довговічність, користь і краса. А сучасність додає ще такі: вартість, акту-
альність і відповідність будівельним нормам, але окремими критеріями є 
корупція та несмак.

Проблему можна сегментувати – освіта, причому не тільки архітек-
торів, а й естетичне виховання замовників і користувачів, тих, хто може 
оцінити мистецтво; врегулювання правил, за якими проектують, будують 
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і експлуатують об’єкт архітектури, але в результаті кінцевим споживачем 
є людина, мешканці, народ.

«Кожен народ має архітектуру, яку він заслуговує», – якщо вільно пе-
рефразувати відомий вислів Жозефа де Местра.

Невже ми заслуговуємо на так званий «пінопластовий рай», «пшон-
ківське бароко» або просто відверто погану забудову?!

В архітектурі, як і в граматиці, є три часи: минулий, сучасний і майбут-
ній. Усі вони тісно переплітаються та впливають один на одного. Відверто 
треба визнати, що в Україні негаразд з усіма трьома часами. Старе руй-
нують, або руйнується саме. Сучасне (за винятком окремих нечисленних 
об’єктів), м’яко кажучи, не витримує критики. До речі, саме «архітектур-
ної критики» теж майже не існує. А новітня архітектура, що має надиха-
тись впливом сучасної, – старіє, ще не народившись, або копіює світові 
приклади, інколи недоречні в контексті.

—®—

31. Михайло Комаров, аспірант кафедри теорії, історії архітектури і 
синтезу мистецтв  НАОМА (наук. керів. М.І. Яковлєв)

Голлівуд як флагман і феномен сучасного  
кінематографу

Ключові слова: кінематограф, кіностудія, натурні декорації, Голлівуд.

Кінематограф – це молоде мистецтво, яке отримало надзвичайно 
швидкий темп розвитку художнього змісту і технології виробництва. 

Незважаючи на те, що перші кіностудії з’явились по всьому світу практич-
но одночасно, в 1920-х рр. лідерську позицію практично одразу зайняв 
американський Голлівуд. 

На нього рівнялися представники «Французької нової хвилі», а українські 
кінознавці та журналісти постійно порівнювали нові радянські студії, нази-
ваючи, спочатку Одеську, а потім і Київську кінофабрику (зараз кіностудія 
художніх фільмів ім. О. Довженка) українським Голлівудом (журнал »Кіно»). 
Хоча, на думку О. Телюка, керівника кіноархіву Національного центру Олек-
сандра Довженка, таке порівняння є певним перебільшенням, адже матері-
альна база тогочасних українських студій була надзвичайно слабкою. Мова 
про створення повноцінного кіномістечка не йшла, адже це було неможли-
вим через економічні причини: грошей не вистачало навіть на плівку.

Особливістю Голлівуду є нетипове для світової практики кіновиробни-
цтва об’єднання декількох студій в межах одного району міста. Традицій-
но, студії – одиничні об’єкти, що розташовуються на околиці міста. Така 
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аномалія стала одним з факторів формування світового успіху американ-
ського кіно, адже під голлівудським фільмом малося на увазі кіно, виро-
блене лише однією з більш як десяти великих студій. Крім того, значним 
фактором успішності була концентрація творчих та технічних співробіт-
ників в одному місті та жорстка конкуренція між всіма установами. 

На сьогодні ж створювати в Україні комплекс на кшталт Голлівуду 
не має сенсу, адже матеріальна база державних студій використовується 
лише частково, тому, для українських державних студій важливішим за-
раз є питання утримання вже наявних потужностей, а можливо, навіть 
зменшення їх обсягів.

—®—

32. Дар’я Кондакова, кандидат філологічних наук, старший викла-
дач кафедри світової літератури та теорії літератури Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 

«Повернення імен»:  
дві виставки у київських музеях 

Ключові слова: музей, колекція, Терещенко, Ханенко, меценат, вистав-
ка, ювілей, пам’ять, Національний музей мистецтв ім. Богдана та 
Варвари Ханенків, Київська картинна галерея.

Нинішній, 2019 рік, в мистецькому житті Києва відзначився двома осо-
бливими ювілейними виставками. Перша – «Музей. Століття. 1919–

2019», що проходила в НХМБВХ з 22.06 до 1.09 була присвячена століт-
тю музею як державної установи. За словами організаторів, це «перший 
історико-документальний виставковий проект Музею Ханенків, що роз-
криває долю музею та його колекції від переламного для країни 1919 року». 
(Друга виставка – «Нікола та Федір Терещенки: становлення династії ко-
лекціонерів», що відкрилася 8.11 в музеї «Київська картинна галерея» та 
працюватиме до грудня 2019 р. За задумом кураторів, вона покликана «від-
значити 200 років від дня народження Н.А. Терещенка (1819–1903) та 125 
років від дня смерті його молодшого брата Ф.А. Терещенка (1832–1894)», 
які започаткували сімейну традицію збирання творів мистецтва. 

Архівні фото інтер’єрів особняків Ніколи (бульвар Т. Шевченка, 12) та 
Федора (вул. Терещенківська, 9) Терещенків унаочнюють умови побутуван-
ня художніх творів у їхніх приватних колекціях, а залучені в експлікаціях до 
виставки документи й архівні матеріали дозволяють розширити уявлення 
про взаємозв’язки братів з митцями, а також прослідкувати історію ство-
рення колекцій, що пізніше стали основою та окрасою музейних зібрань.
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Обидві меморіальні виставки є важливим симптомом в музейному жит-
ті Києва, і можуть бути розглянуті в контексті загальносвітової тенденції 
останніх років. Йдеться про так зване «повернення імен», переважно імен 
приватних колекціонерів, чиї зібрання мистецьких творів після певних істо-
ричних подій (наприклад, націоналізації радянською владою, якщо йдеться 
про пострадянський простір) розпорошено по різних музеях, а імена меце-
натів на довгі роки було викреслено з історії, або майже забуто.

Завдяки великій архівній роботі, проведеній колективами музеїв у під-
готовці виставок та вдалій експлікації обраних матеріалів, увага публіки 
не просто привертається до ролі меценатів-збирачів мистецтва – система-
тизується і часом переглядається роль колекціонерів-меценатів у житті не 
тільки музейного, а й міського життя загалом. Виставки не тільки успішно 
демонструють, як українські художні музеї включаються у світовий кон-
текст, а й ставлять питання про нову роль музею в сучасному суспільстві. 

Отже, повернення імен, відзначення важливості діяльності приватних 
колекціонерів, – все це дає новий погляд на історію, і через подолання 
травми, реконструкцію вилучених ланок історичного минулого, віднов-
лює неперервну лінію історії українського мистецького життя, відкрива-
ючи перспективи для подальших досліджень. 

—®—

33. Наталія Корчина, студентка 2 курсу магістратури  
ЗФН ФТІМ НАОМА (наук. керів. Л.О. Лисенко)

Рельєфи «Зламані крила» Ади Рибачук та Воло-
димира Мельниченка в Національному історико-
меморіальному заповіднику «Биківнянські моги-
ли» – відлуння «Стіни Пам’яті»
Ключові слова: шістдесятники, Ада Рибачук, Володимир Мельниченко, 
розстріляне відродження, Биківнянські могили, Стіна Пам’яті.

Своєрідним відлунням «Стіни Пам’яті» в творчості українських ху-
дожників шістдесятників Ади Рибачук та Володимира Мельниченка 

став поглиблений рельєф в Національному історико-меморіальному за-
повіднику «Биківнянські могили». В 2012 р., вже наодинці, після смерті 
А. Рибачук, В. Мельниченко створив кутовою шліфувальною машиною 
поглиблені рельєфи – графічні рисунки на 2 гранітних панно, з 7 полі-
рованих брил кожне, стилістично схожі на бетонні горельєфи «Стіни 
Пам’яті». Роботу присвячено представникам українського відродження, 
розстріляним у 1937–1941 рр., серед яких в Биківнянському лісі лежать 
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видатні художники-монументалісти: Михайло Бойчук, його жінка Софія 
Налепінська-Бойчук та учні Іван Падалка і Василь Седляр. 

Автори замислили проект разом ще у 1989 р., коли українська інте-
лігенція домоглася від керівників компартії визнати, що 100 тисяч по-
хованих у Биківні – це жертви сталінських політичних репресій, а не роз-
стріляні фашистами люди, як офіційно стверджувалося в УРСР протягом 
50 років.

На створення меморіального рельєфу художників-монументалістів 
надихнула вистава грецької балетної трупи «Медея» за трагедією Еврипі-
да, що проходила в концертній залі НАУ м. Києва в 1989 р. Під час пере-
гляду В. Мельниченко зробив начерки танцівників в образах аргонавтів. 
Він вхопив мову тіла, що виражала широкий спектр їхніх почуттів: при-
страсть, гнів, лють, покаяння. Однак А. Рибачук побачила в тих малюнках 
значно більше – майбутні скульптури в пам’ять про тих, хто навіки попав 
у земляний полон Биківнянського лісу. 

Поглиблені рельєфи «На Цвинтарі розстріляних ілюзій» та «П’єта» 
під загальною назвою «Зламані крила» в Биківні продовжують основну 
тему творчості авторів – тему пам’яті, найповніше розкриту в найвизна-
чнішій роботі митців – горельєфах «Стіни Пам’яті» в Парку Пам’яті на 
Байковій горі міста Києва.

Динаміка розвитку композицій кожного з двох гранітних панно в Би-
ківні така ж виразна, як і в горельєфах «Стіни Пам’яті». Ритм, що ство-
рюється завдяки чергуванню поодиноких великоформатних символічних 
образів та багатофігурних сюжетних композицій малого розміру передає 
відчуття зіткнення з пронизливим людським відчаєм і горем. Експресія 
малюнку, ламані лінії фігур підсилюють емоційні переживання гляда-
ча. Ми стаємо свідками страждань, болю та смертей реальних людей, що 
стали жертвами кричущої несправедливості сфабрикованих звинувачень 
сталінської влади. Людина в світі з горельєфів «Стіни Пам’яті» перетво-
рюється в биківнянських рельєфах на людину в жорнах кривавого терору 
тоталітарної системи.

—®—
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34. Ірина Костюк, доцент кафедри ТІМ ЛНАМ 

Основи рецензування: засади викладання  
профільної дисципліни у вищих мистецьких  
закладах 
Ключові слова: основи рецензування, жанри рецензій, критик, мистець-
ке середовище.

Науковий результат, яким би вагомим він не був, не вартує нічого, поки 
його не прийняли в науковому товаристві, а свідченням цього є оцін-

ка в рецензіях. На жаль, значна частина наукової продукції залишається 
поза увагою фахівців. Цю проблему час від часу декларують дослідники 
(фахівці різних галузей), однак вона і надалі не втрачає своєї актуальності, 
зокрема, в українському мистецтвознавстві. 

Ми, на жаль, звикли, що автори замовляють відгуки на свої наукові 
праці у рецензентів, які дадуть схвальну оцінку, а не критичні зауваження. 
Рецензії зводяться до голої описовості та емпіризму, хоча саме критичний 
підхід до наукового дослідження є головним критерієм професіоналізму 
рецензента (не бачиш помилок – сам недостатньо володієш матеріалом). 
Звичайно, при сучасному становищі вітчизняної науки, в умовах практич-
но повної відсутності державної підтримки кожне видання є великим здо-
бутком, але хочеться, щоб це був не лише особистий здобуток автора, але й 
надбання українського мистецтвознавства.

Рецензія справедливо вважається наймобільнішим і найоператив-
нішим жанром критики. Жанр рецензії сягнув такого розвитку, що є аб-
солютно доречним у виданнях усіх спрямувань (літературно-художніх, 
мистецтвознавчих, наукових, популярних та ін.). До рецензії як жанру 
ставляться конкретні вимоги: чітке розкриття проблемно-тематичного 
змісту праці; методологічна чіткість; обґрунтованість характеристик і ви-
сновків, які з них випливають; доступність, лаконічність вислову; фахо-
ва підготовка критика. Структурно рецензія повинна складатися з двох 
частин – оцінка і характеристика. Характерні ознаки рецензії: аналіз усіх 
компонентів видання; недвозначна оцінка; аналітичне тлумачення; ви-
явлення прихованого цінного і значущого. Існують такі різновиди жан-
ру рецензії: анотація; відгук; реферативна рецензія; звичайна журнальна 
(газетна) рецензія; проблемна рецензія-стаття; рецензія-есе; рецензія-
діалог; рецензія-фейлетон; рецензія-памфлет; рецензія-жарт; авторецен-
зія; рецензія-репліка.

Сьогодні рецензія як жанр достатньо опрацьована, але вкрай рідко 
використовуються її численні жанрові різновиди. Наукова громада пови-
нна зважати на вимоги, що ставляться до цього жанру і до наукової праці 
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загалом, а тому високий професіоналізм, наукова етика, об’єктивність, 
дослідницька сумлінність повинні стати неодмінними рисами науковця-
критика. 

—®—

35. Наталія Кубриш, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
рисунку, живопису та архітектурної графіки ОДАБА

Традиції та інновації в контексті модернізації 
архітектурно-художньої освіти

Ключові слова: архітектурно-художня освіта, традиції, модернізація. 

В умовах модернізації вищої архітектурної школи особливого значення 
набуває проблема синтезу національних архітектурно-художніх тра-

дицій з інноваційними європейськими освітніми моделями. Приєднан-
ня до Болонської конвенції робить обов’язковим адаптацію національ-
них стандартів вищої освіти до єдиних європейських норм. Але в системі 
технологій Болонського процесу не існує чіткого визначення напрямків 
формування та розвитку архітектурно-художньої освіти. Це пов’язано з іс-
тотними відмінностями в структурі та методології архітектурно-художньої 
освіти Європи та України.

Зміна філософських парадигм, суспільно-економічних формацій 
об’єктивно впливають на художні процеси. Особливо радикальні реформи 
в системі архітектурно-художньої освіти відбувалися на початку 20 століт-
тя і були пов’язані, перш за все, з мистецтвом модернізму та авангарду. 
Ці революційні трансформації в мистецтві вплинули і на освітній концепт 
навчальних закладів Європи: в процесі підготовки майбутніх архітекторів, 
дизайнерів або художників, майже повністю або частково відмовилися від 
академічної художньої системи.

Основою архітектурної освіти в Україні переважно є багатовікові ху-
дожні традиції академічної системи. Сучасні європейські освітні моделі 
не завжди відповідають високому рівню художньо-творчої підготовки 
майбутніх архітекторів. Тому модернізація системи вищої архітектурно-
художньої освіти повинна бути спрямована на вирішення проблеми під-
готовки майбутніх фахівців, якісно нового рівня, які здатні вирішувати 
складні комплексні інженерно-технічні, містобудівні проблеми, проек-
тувати і втілювати в матеріалі архітектурні об’єкти, але й здатні творчо 
вирішувати соціально-культурні, архітектурно-художні, композиційно-
пластичні та естетичні завдання в контексті формування життєвого про-
стору. Отже, інтеграція архітектурно-художньої освіти в культурний сві-



Секція 2. Проблеми вивчення українського мистецтва 20–21 століття. Методика 
викладання профільних дисциплін у вищих мистецьких закладах. Інструментарій 

мистецтвознавця. Проблеми сучасної художньої освіти

103  

товий простір можлива тільки з урахуванням власних художніх традицій, 
національної специфіки, кращих вітчизняних досягнень у підготовці фа-
хівців. Академічна художня підготовка є необхідним та ефективним фун-
даментом, на якому може потужно формуватися професійний потенціал 
і художньо-творча діяльність майбутніх архітекторів. Європейські освітні 
технології, що активно сьогодні впроваджуються в архітектурно-художню 
освіту, повинні виважено аналізуватися вітчизняними фахівцями. Це до-
зволить досягти раціонального і продуктивного синтезу європейських 
інновацій з національними художніми традиціями в процесі підготовки 
майбутніх фахівців.

—®—

36. Катерина Кудрявцева, кандидат мистецтвознавства, асистент 
кафедри історії мистецтв КНУ ім. Тараса Шевченка

Образи руху в картині та візуальна рівновага  
(на прикладі вибраних картин С. Васильківського, 
П. Левченка, К. Трутовського)
Ключові слова: живопис, картина, композиція, рух, простір, рівновага, 
С. Васильківський, П. Левченко, К. Трутовський.

Візуальний образ руху в картині є одним із ключових компонентів по-
будови композиції не тільки у сюжетній картині, але також у портреті, 

натюрморті та пейзажі. Вивчення особливостей форм та смислів образів 
руху поглиблює розуміння живописних творів і тому є важливим та акту-
альним.

Категорія руху пов’язана із зображенням динаміки, яка за своєю при-
родою є протилежністю до рівноваги – необхідної умови завершеності 
композиційної побудови. Проте уважне вивчення форм зображення до-
зволяє виявити так звані «контр-рухи» та інші необхідні засоби врівно-
важення рухів в композиції, що дозволяють створити візуальну рівновагу 
рухів або «динамічну рівновагу», про що писали Р. Арнхейм, Е. Лоран, М. 
Писанко та інші дослідники.

Аналіз особливостей побудови руху в композиції за діагональним на-
прямком на прикладі вибраних картин С. Васильківського, П. Левченка та 
К. Трутовського підтверджують зазначені вище спостереження науковців. 
Але найважливіше те, що у досліджуваних картинах напрямок, швидкість, 
а також особливості образів руху у взаємозв’язку з ілюзорним простором, 
втілюють смислові категорії зображеного, тим самим виступаючи в ролі 
основних чинників створення цілісності композиційного строю.
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Важливим є і те, що у дзеркальному відображенні картини (у гори-
зонтальному повороті) змінюється смисл зображеного. Це підтверджує 
ключове значення напрямку руху по відношенню до картинної площини, 
оскільки форми предметів і простору у дзеркальному повороті залиша-
ються незмінними.

Таким чином, візуальні образи руху є врівноваженими на картинній 
площині та в ілюзорному просторі. І головне те, що саме образи руху є ба-
зовими у конструюванні смислового навантаження композиції картини.

—®—

37. Наталія Кукіль, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. О. В. Ковальчук)

С. І. Данишевський – перший вчитель художника 
Григорія Синиці

Ключові слова: «бойчукіст», художник-модерніст, вчитель.

Григорій Іванович Синиця (1908 –1996) – український художник-
монументаліст, лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка. Його роз-

робка принципів колористичного напрямку в монументальному живописі 
1960-х рр. була заснована на розвитку основних положень школи М. Бой-
чука. У 1930-ті рр. художник навчався в КХІ на факультеті монументаль-
ного живопису, але з закриттям факультету та звільненням викладачів-
бойчукістів залишив інститут, щоб не присягати на «вірність соцреалізму». 
Творче життя художника-бойчукіста пройшло у звинуваченнях у «форма-
лізмі» та «націоналізмі». Органічне сприйняття Г. Синицею принципів 
школи М. Бойчука – модерного варіанту «українізованої візантіки» – було 
підготовано навчанням живопису у художника-модерніста М. Гершен-
фельда в Одеській художній профшколі (1926 – 1930). Вихованець Мюн-
хенської академії мистецтв, учень П. Сіньяка (Париж), М. Гершенфельд, 
за спогадами художника, навчив його любити колір та розуміти його фор-
мотворче значення. 

Г. Синиця ніколи не називав ім’я свого першого вчителя з Єлисавет-
граду, проте з теплом і вдячністю говорив про свої перші уроки малюван-
ня. Адже саме цей митець надихнув талановитого підліткам вірою у свої 
сили, в призначення бути художником. Так Григорій, який в складні по-
революційні роки далеко від рідних жив і навчався в інтернаті, визначив 
свій життєвий шлях. В результаті пошукової роботи було встановлено ім’я 
цього художника – Семен Ісакович Данишевський (1870 –1944). Учень І. 
Рєпіна, він закінчив паризьку Академію мистецтв Жульєна у Ж.-П. Лоран-
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са, на виставках Салону його твори отримували схвальні відгуки преси. З 
1912 р. жив в Єлисаветграді, де брав активну участь у мистецькому житті 
міста, очолював художню студію, а з 1939 р. став одним із фундаторів ху-
дожньої освіти в Абхазії (Сухумі). У своїй творчості майстер був представ-
ником новітніх течій в живописі. Експресивність, кольорова насиченість в 
моделюванні портретів в нього поєднувались з тонкими, імпресіоністич-
ними прийомами зображення в пейзажах, а трактовка жіночих фігур була 
споріднена з творчою манерою О. Ренуара. Займаючись в художній студії 
С. Данишевського, Г. Синиця засвоїв перші професійні навики малюван-
ня, навчився бачити світ у всій його різноманітності та багатозначності. 

Роки навчання у художників-модерністів С. Данишевського та М. Гер-
шенфельда значною мірою вплинули на формування творчої особистості 
Г. Синиці та визначили його шлях «бойчукіста» – художника «неофіцій-
ного» спрямування в мистецтві України 1960 – 1980-х рр. 

—®—

38. Оксана Ламонова, кандидат мистецтвознавства, науковий 
співробітник відділу образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України

Інтерпретація національної традиції в творчості 
Катерини Радько

Ключові слова: Катерина Радько, українська графіка 1990-х – 2000-х 
рр., станкова графіка, офорт, «козацьке бароко».

Катерина Радько закінчила Національну академію образотворчого мис-
тецтва і архітектури, майстерню книжкової графіки (керівник проф. Г. 

Галинська) у 1998 р., потім аспірантуру-стажування кафедри графіки НА-
ОМА (керівник проф. Г. Якутович) у 2001 р. Серед найвідоміших творів 
художниці – графічні серії за мотивами творів Е. Гофмана («Лускунчик» 
(1994, гуаш), «Життєва філософія кота Мура» (2000 р., кольоровий офорт), 
«Дон Жуан» (2003–2011, офорт, гуаш, акварель) і Мольєра («Міщанин-
шляхтич» (1996, офорт). Але «літературною основою» для дипломної ро-
боти мисткині – циклу «Опис Києва» (1998, офорт) – став вірш Феофана 
Прокоповича з такою ж назвою (крім нього використано також інші тек-
сти). У циклі відчувається захоплення українською графікою епохи «ко-
зацького бароко», а саме – жанром «тез». У їхній композиції майстерно 
поєднано зображення (сюжетні, алегоричні та суто декоративні) та текст, 
виконаний від руки та стилізований під «козацьке письмо». Численні до-
даткові алюзії на шедеври українського живопису, скульптури та архітек-
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тури 17–18 ст. вдало вплетені в художню тканину твору. Своєрідним продо-
вженням дипломного циклу стала серія «Чоловіки з села Межиріч» (2001, 
офорт). Культура епохи «козацького бароко» парадоксально, але цікаво й 
плідно переплітається тут із текстами сучасних українських пісень (група 
«Кому вниз», жанр якої музикознавці визначають як «готік-рок»). Серія 
«Прогулянки в пралісі» (2001, офорт, акварель) сповнена іронії, іноді на-
віть гротесковості та підкресленої театральності. Алюзії на «козацьке ба-
роко» (як от на бурсацькі вистави) присутні й тут, але стають ще тоншими 
та складнішими, знов-таки доповнюючись реаліями сучасної вітчизняної 
культури (пісні групи «Воплі Відоплясова») і навіть псевдо-культури (тек-
сти гороскопів). В цілому графіка Катерини Радько – надзвичайно ціка-
вий приклад інтерпретації національної традиції в українському мисте-
цтві 1990–2000-х рр. 

—®—

39. Альона Летяга, аспірантка кафедри дизайну й технологій  
КНУКіМ (наук. керів. М. Р. Селівачов) 

Дизайнерські методи в українському  
традиційному мистецтві 20 століття

Ключовi слова: дизайн, проект, середовище, декоративне та прикладне 
мистецтво, 20 століття.

Дизайн, як комплексна науково-практична діяльність з формування 
гармонійного, естетичного середовища життєдіяльності людини, за-

йняв у сучасному житті винятково важливе місце, охоплюючи весь світ ре-
чей та буття, від виготовлення промислових об’єктів і виробів до розробки 
принципово нових зразків предметного середовища. Провідна риса ди-
зайну – можливість тиражування великої кількості екземплярів продукту 
без утрати якості, функціональності й естетичного вигляду.

У зв’язку з поступовим зменшенням сільського населення та набли-
женням до міського способу життя впродовж 20 ст. відбуваються процеси 
взаємовпливу та трансформації традиційної форми народного мистецтва 
та сучасної, що зумовлені певними чинниками: соціально-економічними, 
політичними та світоглядними. 

Таким чином в оцінці будь-яких елементів предметно-просторового 
середовища присутній такий параметр, як дизайн. Мистецьке середовище 
традиційного українського побуту в 20 ст., не є винятком. Так в основних 
видах традиційного народного мистецтва виявляються ознаки «проекту». 
Прикладами є зразок у вишивці, ткацтві, різьбленні, лозоплетінні, модель 
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у кераміці та склі, форма у вiдливництвi з металу, трафарет у художньому 
бляхарстві, кліше у фарбуванні тканини тощо. Зрештою, одним із значень 
слова «дизайн» є задум, замисел, а в народному мистецтві регулююча 
норма часто належить традиції, своєрідному «народному канону», що іно-
ді відіграє роль проекту.

Хоча «Дизайн» є поняттям порівняно молодим, але його принципи та 
методи відомі та присутні з давнини. Проте слід розрізнювати поняття ди-
зайну та народного мистецтва, бо вони не є та ніколи не були тотожними. 
Мистецтву притаманні рукотворність, неповторність, індивідуальність, 
основною ж рисою дизайну прийнято вважати тиражованість, уніфіка-
цію, машинне виготовлення. Виявити використання методів дизайну в 
створенні предметів традиційного українського побуту є актуальним за-
вданням.

—®—

40. Ганна Лисенко, аспірантка кафедри ТІМ ХДАДМ  
(наук. керів. Л. Ю. Мельничук)

Запорізька організація Національної спілки  
художників України

Ключові слова: Запорізька організація Національної спілки художників 
України, запорізькі мистці, художнє життя.

Художнє життя Запоріжжя є невід’ємною складовою мистецького 
процесу України і як частина цілого потребує всебічного розгляду. В 

першій половині 20 ст. Запоріжжя знаходилося осторонь загального мис-
тецького процесу. Тільки після закінчення Другої світової війни, з почат-
ком відновлення міста активізувалося творче життя та з’явилося перше 
професійне об’єднання мистців – Запорізьке товариство художників, за-
сноване в 1948 р. Його першими членами стали П. Вольський, П. Коло-
менський, В. Коробов, Г. Колосовський, М. Крюков, П. Логвинов, П. Редін, 
Є. Чуйков, Ф. Шевченко, С. Шинкаренко. У 1962 р. на базі товариства було 
створено запорізьке відділення Спілки художників СРСР, яке мало секції 
живопису, графіки, та монументального мистецтва. 

Період 50-х рр. характеризується пануванням методу соцреалізму, 
що оспівує героїку війни, тему будівництва, праці робітників, втілених у 
скульптурах І. Носенка, Н. Носенко, М. Худаса, живописі та графіці Г. До-
бриніна, Л. Орленка, В. Ступіна та ін. 60-ті – 70-ті рр. принесли коротку 
«відлигу», а потім посилення ідеологічного тиску, що призвело до необ-
хідності вибору між офіційним мистецтвом та пошуками нових ідей, сти-
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лю, технік. Частина художників продовжила працювати в руслі офіційної 
ідеології, дехто працював «для себе», а інші обрали більш нейтральні теми 
натюрморту, портрету, пейзажу. В цей час було створено гурт живописців 
під керівництвом Г. Колосовського, яких об’єднала тема ліричного пей-
зажу пошуків, застосовуючи новаторські техніки. Однак ці складні часи 
принесли не тільки свободу творчості, але й труднощі. Злам системи дер-
жавних замовлень призвів до матеріальних нестатків багатьох художни-
ків, що негативно позначилося на їхньому Запоріжжя. У 80-ті рр. у Спілці 
художників з’явилися молоді мистці – М. Колядко, Н. Коробова, Т. Дру-
жина та інші, які прагнули пошуків нових тем, засобів виразності, методів 
і прийомів. Вони орієнтувалися у своїй творчості на національні традиції 
та загальноєвропейські мистецькі процеси.

У 90-ті рр., зі здобуттям Незалежності та зникненням ідеологічного 
тиску, художники отримали нові можливості у вираженні свого творчого 
задуму. Багато хто звернувся до історичної національної тематики, духо-
вних творчому житті. 

У 2000-і рр. ЗОНСХУ відіграла роль об’єднуючого центру. Завдяки 
цьому відбувалося багато мистецьких подій. Серед іншого було започатко-
вано щорічний молодіжний конкурс «Крокуємо до майстерності», засно-
вано Всеукраїнський пленер «Хортиця крізь віки», який привернув увагу 
мистецьких сил всієї України, а згодом і зарубіжжя.

Багато мистців ЗОНСХУ нагороджено почесними званнями: Є. Чуйков 
(1924 – 2000) – народний художник України; І. Носенко (1920 – 2000), 
Л. Орленко (1925 – 1994), В. Хівренко (1935 – 1992), Ф. Шевченко (1924 
– 1980), І. Гресик, О. Демиденко, В. Дружинін – заслужений художник 
України; В. Форостецький – заслужений діяч мистецтв України.

Сьогодні до лав ЗОНСХУ входять 93 художника, які творчо працюють 
у багатьох видах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 
активно беруть участь у міських, всеукраїнських та зарубіжних виставках, 
пленерах, мистецьких подіях. Організація займається виставковою та ви-
давничою діяльністю, підтримує художню освіту, досліджує творчий до-
робок запорізьких мистців, зберігає пам’ять про тих, хто вже пішов. Отже, 
можна зробити висновок, що Запорізька організація Національної спілки 
художників України має багату історію та відіграє головну роль у худож-
ньому житті Запоріжжя.

—®—
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41. Наталія Лісова, студентка І курсу магістратури ФТІМ НАОМА 
(наук. керів. О. Ю. Ненашева)

Український ленд-арт, в контексті розвитку  
сучасної української культури
Ключові слова: ленд-арт, мистецтво довкілля, українське сучасне 
мистецтво, культура.

Ленд-арт зародився у Сполучених Штатах наприкінці 60-х рр. 20 ст. як 
реакція митців на екологічні проблеми, як протест проти споживаць-

кого суспільства та комерціалізації мистецтва, і в перекладі з англійської 
мови означає «мистецтво землі». Творчість поза межами галерейного 
простору відкрила перед художниками нову сферу діяльності – природу .

Попри те, що історія ленд-арту в Україні налічує понад сорок років, 
досліджень, присвячених безпосередньо вітчизняному творчому досвіду, 
надзвичайно мало. 

Помилково вважати, що ленд-арт молоде явище в українському мис-
тецькому середовищі. З’явившись як частина досвіду західних митців, 
український ленд-арт виник із особистих потреб окремих митців, роз-
ширюючи сферу культурного впливу новими засобами висловлення. На 
відміну від інших країн, українське «мистецтво довкілля» досить довгий 
період не було популярним і виникало лише за ініціативи ентузіастів.

У 1960 – 1990-х рр. поняття ленд-арт в Україні ще не усвідомлювалося 
як вид мистецтва ні художниками, ні глядачами. З 2000-х рр. ленд-арт – це 
окремо сформована мистецька практика, націлена на зняття відчуженос-
ті між людиною і довкіллям. Виникнення терміну «мистецтво довкілля» 
означило особливу спрямованість українського ленд-арту. Саме тенденці-
єю «означення» український ленд-арт відрізняється від американського 
«земляного мистецтва». Домінантними виступають поняття «вплітання», 
«вписування», «співбуття», коли автор намагається підкреслити, означи-
ти вже існуєче в природі незалежно від людини. 

Чимало українських фестивалів було створено на базі мистецьких 
практик у довкіллі. Серед діючих залишились: фестиваль «Весняний ві-
тер» (з 1996 р., м. Київ), ленд-арт фестиваль «Хортиця» (з 1994 р., м. За-
поріжжя), ленд-арт симпозіум «Могриця» (з 1997 р., с. Могриця, Сумька 
обл.), зимовий ленд-арт фестиваль «Міфогенез» (з 2006 р., Скіфське горо-
дище м. Немирів, Вінницька обл.)

Вітчизняне мистецтво довкілля сформувало специфічну світоглядну 
мову, відмінну від закордонних практик. Український ленд-арт набуває 
популярності серед творчої молоді, як майданчик для художніх експери-
ментів. Кількість учасників ленд-арт фестивалів щороку зростає, в свою 
чергу, нові учасники вносять свіжі ідеї в розвиток українського ленд-арту.
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Український ленд-арт в системі світового мистецтва – це унікальне яви-
ще творчого світосприйняття. Українське мистецтво довкілля відображає 
глибоко вкорінені міфічні зв’язки між культурною ідентичністю та природ-
ними процесами, які простежуються в міфології стародавньої трипільської, 
скіфської та гуцульської культур. Сфера діяльності українського ленд-арту 
охоплює аналіз національного ландшафту як засобу самоіндетифікації, 
привертаючи увагу до історичного культурного простору країни.

—®—

42. Наталя Лоза, старший викладач кафедри образотворчого  
мистецтва ПНПУ ім. К.Д. Ушинського

Створення автопортрету в системі завдань дисци-
пліни «Композиція в образотворчому та декора-
тивному мистецтві» для здобувачів вищої освіти 
художніх спеціальностей
Ключові слова: автопортрет, композиція, пропорції, простір, тло, 
стилістика, стилізація, художня мова.

В системі завдань дисципліни «Композиція в образотворчому та деко-
ративному мистецтві» для здобувачів вищої освіти художніх спеці-

альностей особливе місце посідає завдання «Автопортрет». На художньо-
графічному факультеті педагогічного університету ми пропонуємо це 
завдання у п’ятому семестрі, тобто, першим на курсі, який присвячено ви-
вченню зображення голови людини. Не випадково: це завдання є базовим 
і передує подальшим завданням, що пов’язані із зображенням людей, від 
портрету до тематичної багатофігурної композиції.

Пропонуючи студентам створити автопортрет, ми, певним чином, спро-
щуємо задачу. З одного боку, практичного, – дозволяючи уникнути проблем 
з пошуком моделі для позування та надаючи можливість «потренуватися» 
у зображенні добре знайомого власного обличчя. З іншого – світове мисте-
цтво пропонує безліч прикладів автопортретів знаних митців різних часів, з 
якими необхідно ознайомитись, та, яким можливо наслідувати. 

Зважаючи на невеликий досвід студентів, доцільно «звузити» задачу, 
пропонуючи відмовиться від зображення рук, а також від будь яких зайвих 
аксесуарів. Таким чином, є можливість сконцентрувати увагу на вирішен-
ні головних композиційних завдань, серед яких слід виділити наступні.

Питання вибору формату, який відповідав би ідеї художнього образу. 
Просторові задачі: співвідношення портретної частини та фону, людини і 
простору. Знаходження найбільш виразного ракурсу, повороту та нахилу 
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голови, плечового поясу, встановлення співвідношення голови та части-
ни торсу, що залучена до композиції. Велику роль відіграє також характер 
вирішення тла. Це буде умовне локальне тло, чи зображення глибокого 
простору – інтер’єру, пейзажу? Можливо створити тло портрету як набір 
декоративних плям, чи, навіть, орнамент. Усе це – питання, на які студент 
повинен знайти власні відповіді. 

Найважливішим завданням, якому підпорядковуються всі інші – рішен-
ня форми самого портрету, обличчя. У який спосіб буде трактовано форму: 
об’ємно-пластично, у реалістичній традиції, чи умовно, декоративно, сти-
лізовано. Як поєднати стилізацію із завданням передачі індивідуальної 
портретної подібності та психологічного стану. Як характер рішення форми 
обличчя вплине на інші компоненти композиції. Вирішення цих складних 
питань приводить художника-початківця до головного – ставить його перед 
необхідністю пошуку власної індивідуальної художньої мови. Так, завдання 
«автопортрет» є не тільки корисним етапом у навчанні та набутті професій-
них навичок, а й необхідним для творчого самовираження. 

—®—

43. Сергій Луць, кандидат мистецтвознавства, старший викладач 
кафедри ОДПМ та РТМ КПНУ ім. Івана Огієнка 

Специфіка формотворень ювелірства  
Галини Хоменко
Ключові слова: експеримент, техніки, гаряча емаль, виражальні засо-
би, конструктивна, геометризована стилізація, формотворення. 

Особливе місце в контексті українського ювелірства займає львівська 
художниця Галина Хоменко, початок творчої діяльності котрої при-

пав на 70–ті рр. 20 ст., що вирізняється органічним поєднанням роботи на 
посаді головного художника Львівського ювелірного заводу з приватною 
творчістю в зазначеній галузі. Як і В. Хоменко, С. Вольський та ряд інших 
визнаних художників-ювелірів того часу (1970–80 рр.), мисткиня постійно 
експериментує в різних техніках, зокрема в гарячій емалі. Будучи актив-
ною учасницею низки творчих семінарів в Паланзі (Литва), Дзинтарі (Лат-
вія), що проходили в кінці 1980-х років (1986–1991), у Г. Хоменко вироби-
лася власна манера оперування виражальними засобами, що виділяється 
креативним формотворенням з дроту та спіралеподібними емальованими 
елементами на мідній основі. Твори здебільшого характеризуються ефек-
том чистих полірованих площин, що є основою конструктивних геометри-
зованих стилізацій та ритмічним поєднанням акцентованих елементів. Як 
зазначає доктор мистецтвознавства Р. Шмагало: «Декоративні ефекти 
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її лаконічно-геометризованих чи динамічно-спіралевих форм прикрас 
співзвучні з емалевими композиціями своєю спонтанністю, імпульсивніс-
тю, що сама мисткиня ототожнює з філософією китайської енергетичної 
техніки дихання «QI». До прикладу – комплект (кольє, сережки, браслет, 
каблучка) «Чиста криниця» (1998–2003, мельхіор). Серед відомих творів 
також виділяються: «Сталактити і сталагміти» (1987), «Фауна і флора» 
(1987), «Далеко на півночі» (1987), «Березовий ліс» (1990 ті рр.). У роботі 
зазвичай використовуються мельхіор та напівкоштовне каміння, яке пе-
реважно є акцентом композицій. Композиційні схеми відтворюють аван-
гардне мислення художниці та тяжіють до логіки конструктивізму, в осно-
ві якої лежать геометричні фігури – ромб, прямокутник, овал тощо. 

—®—

44. Марія Луцька, студентка 2 курсу магістратури ФТІМ НАОМА 
(наук. керів. Г. О. Андрес) 

Графічні твори Михайла Вайнштейна 1960-х років 
(за матеріалами приватної колекції) 

Ключові слова: графіка, Михайло Вайнштейн, рисунок, 1960-ті роки.

Михайла Вайнштейна (справжнє ім’я Мойсей) (1940–1981) знають, 
перш за все, за його живописний та скульптурний доробок. Не менш 

вагоме місце у його творчості займає графіка. 
Художник навчався у Київському державному художньому інституті у 

майстерні М. Хмелька (1959–1965), а пізніше вступив до Творчих майсте-
рень Академії мистецтв СРСР, що розташовувалися у Києві на вул. Сошен-
ка (керівник С. Григор’єв).

Час навчання у Київському художньому інституті був особливо плід-
ним для молодого митця. М. Вайнштейн постійно працював, створював 
замальовки та начерки, рисував на будь-якому клаптику паперу і не роз-
лучався з олівцем. Його енергія була невичерпною. У 1961 р., на другому 
курсі, М. Вайнштейн разом з іншими студентами художнього інституту 
та викладачем В. Виродовою-Готьє відвідує Полтавщину (село Великий 
Перевіз) та звертається до селянської теми, яка в наступні роки стане од-
нією з провідних тем його творчості. В цей час художник активно працює 
в жанрах портрета, пейзажу, створює сюжетні композиції. У виконаних 
у техніці пастель творах 1963 р. («Селянка у національному строї», «Ста-
ренька пише», «Дід Віктор Беркута», «Сільське подружжя») М. Вай-
нштейн майстерно передає гостру виразність та гармонійну цілісність 
образів портретованих. Того ж року митець відвідав Великі Сорочинці, 
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про що свідчать створені ним швидкі начерки тушшю «Ярмарок» та «Ве-
ликі Сорочинці». 

Серед його численних студентських малюнків того часу є цілком завер-
шені та самостійні твори. Наприклад, портрет Сергія Отрощенка (1963) та 
портрет Ганни Заварової (1964), де лаконізм композиції поєдннано з ви-
тонченістю вишуканих образів, передано внутрішній стан героїв. 

Рисунок давав можливість сміливо експериментувати, адже більшість 
ескізів виконувалися художником для самого себе і передавали миттєве 
сприйняття. Його твори емоційні та щирі, образи точні, детальні та іно-
ді навіть карикатурні. Для графічних творів М. Вайншейна характерне 
швидке виконання, точність ліній, пластичність і передача психологізму 
в портретних зображеннях. 

—®—

45. Юлія Майстренко-Вакуленко, кандидат мистецтвознавства,
доцент, в.о. завідувача кафедри сценографії та екранних мистецтв 
НАОМА

Рисунки учнів Мистецької школи Олекси  
Новаківського з колекції Національного музею 
імені Андрія Шептицького у Львові
Ключові слова: рисунок, український рисунок, рисувальна школа, школа 
Олекси Новаківського.

Мистецька школа, організована видатним митцем Олексою Новаків-
ським у 1923 – 1935 рр., відіграла значну роль у становленні худож-

ньої освіти Західної України першої половини 20 ст. У збірці Національ-
ного музею у Львові зберіглося біля п’ятдесяти робіт її учнів, зокрема, 
Святослава Гординського, Василя Дядинюка, Стефанії Гебус, Володимира 
Іванюха, Марії Карп’юк, Антіна Малюци, Михайла Мороза, Степана Луци-
ка, Михайла Зорія, а також ряд аркушів невстановленого авторства. 

Більшість рисунків виконана на пакувальному папері рисувальним 
вуглем, деякі – графітним або вугільним олівцем, розміром приблизно в 
піваркуша. Переважно це начерки та короткочасні рисунки гіпсової по-
статі Венери Мілоської, портретів, студії оголеної й одягненої чоловічої і 
жіночої натури у різних за складністю позах – від постаті у контрапості до 
складних ракурсів у положенні лежачи. За написами на рисунках можна 
простежити кількість годин, витрачених на виконання завдання. Поста-
новка ставилася на два тижні, але, оскільки є рисунки, виконані і за один 
сеанс (Гн-5621, Гн-5623 та ін.), і за десять (Гн-5646), можна припустити, 
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що темп роботи визначався, в першу чергу, здібностями та рівнем підго-
товки учня. Акцент на лінійно-конструктивне виконання, обмеженість у 
використанні тону, а також наявність декількох варіантів постановки, ви-
конаних учнем з одного й того ж ракурсу (Гн-5638, Гн-5640 та Гн-5640, 
зворот), свідчить про аналітичне спрямування принципів навчального 
рисунка в мистецькій школі О. Новаківського. 

На деяких аркушах є позначка «коректа Новаківського» (Гн-5653, Гн-5654 
та ін.); в цих рисунках відчувається експресивна рука майстра: звивисто-ламана 
рисуюча лінія уточнює форму і надає впевненості учнівським аркушам. 

Разом із очільником школи, О. Новаківським, рисунок викладав також і 
Осип Курилас. Можна припустити, що рисунки, вибудувані шляхом внутріш-
ніх пронизуючих форму векторних ліній, виконані під керівництвом саме Ку-
риласа, оскільки суттєво відрізняються від експресивної подачі Новаківського. 
Найвиразнішим прикладом структурного розуміння форми є «Студія лежачої 
нагої натурниці (обличчям вниз)» М. Мороза (Гн-5640) 1925 року. Основою до-
слідження натури є вивчення наскрізного внутрішнього руху-продовження лі-
нії, яка входить у велику форму. За цим самим принципом виконано конструк-
тивний рисунок «Студія одягненого натурника» С. Гебус (Гн-5632) та інші. 

О. Новаківський непохитно обстоював важливість рисунка словами Т. 
Шевченка, про що згадували його учні В. Гриценко та Г. Смольський: «6 
років рисуйте, а сьомий малюйте!». Засади вивчення форми базувалися на 
конструктивності, світлотінь використовувалась лише зрідка і виключно як 
формотворчий елемент, що допомагало учневі розуміти побудову об’єму в 
просторі. Порівняння рисунків студійців школи О. Новаківського із того-
часними рисунками інших навчальних закладів України, засвідчує деякий 
їхній ухил до сецесійності на відміну від, зокрема, підкреслено-холодного 
конструктивізму фортехівських вправ у Київському художньому інституті.

—®—

46. Петр Малинка, магистр изобразительного искусства

Шелкография в творчестве Алексея Малинки
Ключевые слова: шелкография, графика, Алексей Малинка, эстамп.

Алексей Малинка (род. 1961) – украинский художник-график, окончил 
Киевский государственный художественный институт в 1986 г. Осво-

ил технику шелкографии в 1985 г. на базе Общества дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами. Там же печатал дипломную работу – пер-
вую выполенную в технике шелкогафии в КГХИ. Его шелкографии можно 
условно разделить на заказные и творческие. К числу первых относятся 
афиши для вышеупомянутого общества, а также рекламная продукция. 
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К творческим шелкографиям художника относятся «Армейская серия», 
«Рука с бокалами», «Луна», «Натюрморт со свечкой».

В заказных шелкографиях Алексея Малинки присутствует элемент твор-
ческого поиска, однако цели создания этих работ были продиктованы за-
казчиком, следовательно, отчасти ограничивали свободу художественных 
изысканий. Творческие же работы делались «в стол», их основной целью 
был эксперимент с выразительными возможностями шелкографии.

В «Армейской серии» художник освобождает цветовые пятна по-
дложки от линий рисующего слоя, за счёт чего добивается эффекта жи-
вописной спонтанности при сохранении графической выверенности. 
Натюрморт «Рука с бокалами» стал единственным на сегодня 
реализованным эстампом в серии, задуманной по наброскам случайно 
подмеченных деталей. Шелкография позволила художнику выполнить 
готовую тиражную работу, сохранив экспрессию зарисовки. В эстампе 
«Луна» техника позволила не только сохранить экспрессию исходного 
рисунка, но и увеличить его размеры в пять раз, и дополнить цветовыми 
вариациями.

Творческая шелкография не приносила дохода, но требовала 
значительных затрат. Из-за острых финансовых трудностей в начале 
1990-х художник прекратил заниматься этой техникой.

—®—

47. Олексій Малік, старший викладач кафедри образотворчого мис-
тецтва ПНПУ ім. К.Д. Ушинського

Пленерний живопис, як спосіб збереження куль-
турних та історичних пам’яток України (на мате-
ріалах пленеру «Кам’янська Січ – історична спад-
щина», травень 2018)
Ключові слова: коріння, пленер, спадщина, Кам’янська Січ, Херсонщина. 

Після зникнення «єдиного і непорушного» Радянського Союзу в моло-
дій Українській державі ми стикаємося з проблемою відсутності знань 

у населення про власне історичне коріння, зі спотвореною національною 
самосвідомістю. І тут велику роль може зіграти проведення масових за-
ходів, що відновлюють історичну правду. Однією з таких подій став у 2018 
р. етно-фестиваль «Кам’янська Січ» на Херсонщині, в рамках якого було 
проведено творчий пленер художників.

Козацьке поселення Кам’янська Січ знаходилось при впадінні невелич-
кої річки Кам’янки в Дніпро, де існувала переправа, стратегічне значення 
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якої на кордоні з володінням Кримського Ханства зумовила утворення тут 
центру Війська Запорозького Низового (1709–1711, 1728–1734).

Недбале ставлення до спадщини Кам’янської Січі майже вщент зруй-
нували забудови минулого. Останнім часом за ініціативою краєзнавців-
волонтерів та адміністрації Херсонської області прийнято рішення про 
відродження історико-культурної пам’ятки національного значення 
«Кам’янська Січ». Вже вдруге навесні в селі Республіканець (колишня 
Кам’янська Січ) проводилися урочисті театралізовані заходи, в рамках 
яких в травні 2018 р. вперше були запрошені митці з Одеси, Херсону та 
Харкова на пленер з метою створення творів на козацьку тематику. Були 
залучені дослідники, які розповідали про історію краю, козацькі часи, де-
монстрували побутові речі, докази існування фортифікаційних споруд на 
місцевості. Художникам було запропоновано декілька постановок з персо-
нажами в історичніх костюмах, натурні матеріали, тощо. Художні твори, 
що з’явились в результаті, увійшли до експозиції виставки, розгорнутої на 
руїнах Січі, та пізніше в бібліотеці Херсона. Потім частина з них було по-
даровано до колекції організаторів для подальшого використовування в 
майбутньому краєзнавчому музеї «Кам’янська Січ».

За 10 днів наполегливої праці, що промайнули як один день, худож-
ники з Одеси (О. Разінкіна, О. Малік, К. Білетіна, В. Суворов), Харкова (І. 
Калюжна), Херсону (О. Танасюк, О. Оснач та ін.) створили різноманітні 
портрети козаків та козачок, пейзажі, натюрморти та тематичні компози-
цій. Організатори були в захваті від творчого доробку майстрів і виказува-
ли сподівання про подальші заходи в цьому напрямку.

Таким чином, пленерний живопис став важливою складовою фес-
тивального дійства, як спосіб вивчення та збереження мистецької та 
культурно-історичної спадщини України, як частина патріотичного наці-
онального виховання мешканців України.

—®—

48. Кетевані Маркарова, провідний науковий співробітник Музею-
майстерні І. Кавалерідзе

Творчий спадок засновника династії скульпторів 
Івана Зноби

Ключові слова: Іван Зноба, монументальна скульптура, Музей-
майстерня ім. Зноби-Голембієвських.

В українській скульптурі не так багато творчих династій, мистецтво яких 
можна аналізувати у контексті трьох поколінь. Серед них привертає 
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увагу династія, яку започаткував Іван Зноба та продовжили син Валентин 
Зноба й онук Микола Зноба. Творчість трьох поколінь митців певною мі-
рою відобразилася у розвитку українського пластичного мистецтва. Митці 
працювали в галузі станкової та монументальної скульптури, твори цієї 
династії широко відомі як в Україні, так і за її межами. 

Творчість засновника скульптурної династії, І. Зноби, презентує скуль-
птора, як послідовника класичної академічної школи реалізму. Його тво-
ри вирізняються реалістичною направленістю, високою професійною 
майстерністю та власним підходом до зображення індивідуальних харак-
теристик створюваних персонажів. Стилістика художньої мови І. Зноби 
відрізняється тим, що митець використовував філософський підхід в роз-
критті скульптурних образів, йому властивий пошук смислового стрижню. 
Твори митця характеризуються внутрішньою динамікою при збереженні 
зовнішньої статичності. 

І. Зноба був майстром монументальної та станкової скульптури, пор-
трету. Протягом життя розробляв улюблений ним образ Т. Шевченка. 
Натхнений митець збагатив скульптурними образами багато українських 
міст. Внесок митця в монументальну пластику України безперечний, він 
став відомим скульптором свого часу та передав синові найкращі свої зна-
ння і вміння в мистецтві скульптури. 

—®—

49. Тетяна Маслова, викладач кафедри образотворчого мистецтва 
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського

Формування професійних компетентностей вчите-
лів образотворчого мистецтва в процесі створен-
ня художнього образу в портреті
Ключові слова: портрет, змістовий модуль, художній образ, компози-
ція.

 Аналіз навчального змістового модуля «Портрет друга» дисципліни «Те-
орія і практика композиції» до самостійної роботи здобувачів вищої осві-

ти спеціальності 014 Середня освіта (ОМ) «бакалавр» 3 року навчання, ви-
явив необхідність розробки варіативної тематики навчально-творчих робіт 
на прикладі створення художнього образу в дитячому портреті. Розробле-
ний теоретичний матеріал, що складає основу композиційної навчально-
творчої роботи за темою «Портрет». Розкрита етапність роботи, метою 
якої є створення композиції, картини у техніці олійного живопису висо-
кої художньої якості. Ми виділяємо наступні етапи: 1. Пошук змістового 
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рішення образу. 2. Вибір та вивчення моделі, її характеру, спілкування з 
дитиною. 3. Вивчення та аналіз наочного матеріалу та мистецтвознавчої 
літератури. 4. Вивчення пропорцій дитини; схематичні малюнки; копії 
творів відомих художників за цією темою. 5. Виконання графічних ескізів 
і начерків з натури, пошук найбільш характерної для даної натури емоції, 
пози, жестів, пластики. 6. Виконання етюдів в кольорі, пошук виразного 
пластичного і кольорового рішення. 7. Пошук оптимального формату, до-
слідження особливостей побудови простору. 8. Стилізація образу. 9. Ство-
рення ескіз-картону. 10. Робота на полотні в техніці олійного живопису.

 Виконання даного змістового модуля формує у здобувачів вищої осві-
ти наступні професійні компетентності: формувати емоційно-смисловий 
задум композиції; виконувати етапи композиційної роботи; володіти тех-
нічними і системними прийомами рисунка і живопису; використовувати 
графічні та живописні технічні і образотворчі елементи композиції; ви-
користовувати композиційні прийоми організації картинної площини; 
гармонійно компонувати елементи композиції; асоціативно мислити, ви-
користовувати символізм художньої мови; втілити задум художніми засо-
бами живопису. Програма навчання на ХГФ педагогічного університету 
передбачає всебічний розвиток у студентів професійних компетентностей 
до естетичного навчання та виховання дітей. Проте тема образного від-
творення дитинства не входить до академічної програми практичних ау-
диторних занять з рисунку та живопису; мало фахової літератури. Склад-
ність теми дитячого портрету також полягає в мінливості пози, емоційних 
станів дітей, що вимагає високої швидкості рисунка, ґрунтовних знань 
анатомії. Саме тому є актуальним розкриття закономірностей процесу са-
мостійної композиційної роботи студентів у дитячому портреті.

—®—

50. Леся Міхєєва, аспірантка кафедри графічного дизайну ХДАДМ 
(наук. керів. Н. Ф. Сбітнєва)

Додаткові візуальні ідентифікатори музичних  
колективів

Ключові слова: музичний колектив, графічна ідентифікація, візуаль-
ний ідентифікатор. 

Музичний колектив, незалежно від стилю, в якому працює, має свої 
особливі характеристики, притаманні лише йому. Як і будь-яка орга-

нізація чи угрупування, учасники музичного колективу намагаються ство-
рити свій неповторний образ, який наряду з їхнім продуктом – музичним 
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твором – має виокремити їх в конкурентному середовищі. Візуалізувати 
образи, які сприймаються позитивно чи негативно, які легко впізнати, 
які змушують звертати увагу на пропонований продукт, допомагають еле-
менти графічної ідентифікації, до стандартного переліку яких входять: 
логотип (знак), фірмовий набір кольорів, фірмовий набір шрифтів, кор-
поративний персонаж (не завжди використовуваний елемент, але теж є 
частиною візуалізації) та інші візуальні ідентифікатори. 

Крім перелічених елементів графічної ідентифікації, можна назвати і 
кілька додаткових візуальних ідентифікаторів, які притаманні лише му-
зичним колективам чи творчим групам. Наприклад, музичні інструменти, 
якими користуються музиканти на сцені. Вони можуть стати їхніми іден-
тифікаторами, що може відображатися як в назві, так і в логотипі гурту. 
Серед українських музичних колективів можна навести гурт «Шпилясті 
кобзарі», де з назви вже зрозумілі очікування того, що можна почути на 
виступах. Таким же прикладом є київський інструментальний дует «B&B 
project», який не має усталеного логотипу гурту, але має знак, що склада-
ється з двох музичних інструментів – бандури та баяну, перші букви яких 
і дали назву гурту, хоч і пишуться вони латиницею.

Ще одним додатковим візуальним ідентифікатором музичного колек-
тиву є фрікова субкультура, тобто люди, що відрізняються яскравою, не-
стандартною зовнішністю і/або чудною поведінкою, але здебільшого фрі-
кова субкультура стосується зачісок та одягу. Серед музикантів української 
сцени доволі багато виконавців, яких в тій чи іншій мірі можна віднести 
до фрікової субкультури, наприклад, гурт «Воплі Відоплясова», «Onuka», 
«The Hardkiss», «Vivienne Mort», «ДахаБраха», «ДзиДзьо» чи гурт «Дрим-
баДаДзиґа», а деякі гурти впевнено себе позиціонують саме як фріки. На-
приклад, фрік-кабаре «Dakh Daughters Band» (Київ) або фріковий гурт 
«Panivalkova» (Київ), чиї виступи дуже яскраво говорять про себе. Фрікова 
субкультура часто дадається ще одним ідентифікаторм – make-up, тобто 
створенням неординарного індивідуального макіяжу чи гриму. Дехто ро-
бить це з метою приховати свою особистість, дехто з метою виокремитися 
серед інших за рахунок незвичного вигляду.

Можна знайти й інші додаткові ідентифікатори музичних колективів, 
але це швидше за все будуть винятки ніж визначені підходи до їх ство-
рення, які можна було б скласти у певну структуру чи класифікувати за 
якимись ознаками.

—®—
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51. Ірина Міщенко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ

Образ поета у пластиці буковинських авторів  
кінця 20 – початку 21 століття
Ключові слова: пластика Буковини, 20–21ст.

Скульптори доволі часто звертаються до виконання робіт, в яких втілено 
образ творчої особистості загалом та літератора зокрема. Значна частина 

з них є творами монументального мистецтва, що зумовлює принципи вирі-
шення, а нерідко й передбачає наділення зображуваної особи стандартними 
рисами хрестоматійного уявлення про ту чи іншу постать. Прикладом цього є 
численні пам’ятники Т. Шевченку у більшості населених пунктів України.

Саме тому цікаво порівняти, як вирішують подібні завдання автори з 
різними мистецькими уподобаннями. Для розгляду обрано скульптури 
чернівецьких художників, створені протягом останніх тридцяти років. За-
уважимо, що у Чернівцях на доволі невеликій площі центральної частини 
міста розміщено п’ять пам’ятників літераторам (О. Кобилянській, Ю. Федь-
ковичу, Т. Шевченкові, М. Емінеску, П. Целану). Традиція створення таких 
робіт існувала на Буковині від 1907 р., коли перед міським театром було вста-
новлено статую Й.-Ф. Шіллера австрійського скульптора Г. Лайзека. Згодом 
на цьому місці постав пам’ятник Леніну, а 1983 р. з’явилася академічна за 
вирішенням скульптура О. Кобилянської (А. Скиба, М. Мірошниченко).

В пам’ятниках пізнішого часу відчутною є не лише відмінна мистець-
ка орієнтація їхніх авторів, а й зміна суспільно-політичної ситуації в країні. 
Однак поруч зі складними структурами модернового втілення образів П. 
Целана (І. Салевич, 1992) та Ю. Федьковича (В. Гамаль, 1995) вже 1999 р. у 
Чернівцях було встановлено цілком традиційний і не в усьому вдалий мону-
мент Т. Шевченку (М. Лисаківський, П. Лемський). А найбільш камерним 
за вирішенням видається пам’ятник М. Емінеску (Д. Горшковський, 2000).

У доробку буковинських авторів є й станкові твори, в яких художники 
прагнуть подати не пафосний, а сповнений драматичності образ твор-
чої особистості. Такими є роботи С. Вірсти «Поет (посвята Г. Сковоро-
ді)» (2007) та «Посвята М. Бучкові» (2011). Якщо в першій скульптурі 
узагальнені й замкнені геометризовані форми створюють відчуття ви-
окремлення мислителя з метушні буття, то архітектурно-скульптурна 
композиція другої вирізняється ледь не готичною експресією. 

Буковинська скульптура 1990–2010-х рр. демонструє розмаїття підхо-
дів до втілення образу поета – від традиційно-піднесених або дещо сенти-
ментальних до гостро-виразних зображень, в яких відчутними є прояви 
мистецтва постмодернізму.

—®—
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52. Людмила Мхітар’ян, студентка 2 курсу магістратури ЗФН ФТІМ 
НАОМА (наук. керів. О. І. Овчаренко)

Мотив безтурботності у живописі Павла Білика 
Ключові слова: Павло Білик, живопис, мотив безтурботності, евтю-
мія, дитячий дискурс, Паризька комуна.

Павло Білик – сучасний український художник, що народився у Києві у 
сім’ї художника-монументаліста Віктора Білика, рано почав малювати, закін-
чив РХСШ. Навчався в Київському художньому інституті, де познайомився з 
майбутніми паркомівцями, проте, незважаючи на причетність до «тусовки» 
завжди тримався відокремлено. Тим не менш, у творчості П. Білика прослід-
ковуються тенденції мистецтва кінця 1980-х – початку 2000-х рр. 

Під впливом постмодерністських ідей, що проникають до Радянського-
Союзу в другій половині 1980-х рр., а також у світлі подій, що відбувалися 
у житті, заперечення всього, що раніше вважалося цінностями, іронія, від-
мова від логіки стають одними із загальних рис мистецтва цього періоду. 
«Дитячий дискурс», або «інфантильна фіксація» художників «Паризької 
комуни» стає можливістю зображувати світ із абсурдної, нестандартної 
дитячої позиції, що не піддається дорослій логіці. 

Цей прийом використовує і П. Білик. Роботи художника досить різно-
планові за технікою і стилем, та саме мотив безтурботності є рисою, що 
їх об’єднує. Однак дитяча безпосередність у творах Білика дещо відрізня-
ється від відчайдушного інфантилізму Голосія і Гнилицького, насамперед 
присутністю певного умиротворення. Цей мотив знаходить у творах ху-
дожника безліч відображень і складається у філософію, споріднену з ети-
кою Демокріта з його поняттям евтюмії, що означає безтурботний щасли-
вий стан, коли людина не піддається дії пристрастей і страхів. 

Мотив безтурботності реалізується на трьох рівнях: наративному, ес-
тетичному та семіотичному. Сюжет може бути або не бути безтурботним, 
але безтурботність підкреслюється на формальному рівні яскравим коло-
ристичним рішенням, технікою виконання (наприклад, фломастерами), 
стилізацією фігур, орнаментальним заповненням простору. Ретельно про-
думана композиція також переконує глядача, що світ влаштований гармо-
нійно і уявляє собою гру, де все іде за правилами. Іронічні назви робіт, що 
не завжди співпадають із зображуваним, та символічне наповнення також 
передають умовність світу та його залежність від сприйняття спостерігача.

Отже, особливістю мотиву безтурботності у творчості П. Білика є не спро-
ба сховатися за дитячими сюжетами, а прагнення передати особливе сприй-
няття світу, в якому немає місця стражданням, страхам та засудженню. 

—®—
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53. Тетяна Мячкова, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Н. Ю. Белічко)
 
Твори художника А. К. Терещенка у музейних 
збірках України
Ключові слова: Іван Дряпаченко, Анатолій Терещенко, Новосанжар-
ський районний краєзнавчий музей, Полтавський краєзнавчий музей 
ім. В. Кричевського, Полтавський художній музей (галерея мистецтв) 
ім. М. Ярошенка.

А. Терещенко (1900–1991) – художник-пейзажист середини 20 ст. У вітчиз-
няному мистецтвознавстві він відомій в першу чергу, як біограф та до-

слідник творчості видатного українського художника і графіка І. Дряпаченка 
(1881–1936), учнем якого він був. Саме у контексті розкриття теми педагогічної 
діяльності І. Дряпаченка та його впливу на формування творчої особистості 
важливо дослідити мистецьку спадщину А. Терещенка. Це – кілька сотень пей-
зажів, що відображають красу природи Полтавщини, де він народився. 

З довідкових видань та публікацій у ЗМІ відомо, що роботи А. Терещенка 
зберігаються у фондах Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) 
ім. М. Ярошенка, Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевсько-
го та Hoвoсaнжаpськoго paйoннoго кpaєзнaвчого мyзею (далі – НСРКМ). 
2019 р. з’ясувалося, що у НСРКМ вiдсyтнi передані музею А. Терещенком 
у 1970–1980-х рр. живописні твори. Про це свідчать данні iнвентapизaцiї, 
проведеної у НСРКМ 2010 p. Даний факт ускладнює вивчення творчості ху-
дожника в повному обсязі. Можна припустити, що мешкаючи у Нових Сан-
жарах Полтавської обл. упродовж п’ятдесяти років, А. Терещенко подарував 
НСРКМ значну кількість мальовничих краєвидів свого рідного краю. 

Твори майстра є у приватних збірках. Так, 2012–2013 рр. у Києві на 
аукційних торгах «Корнерс» були виставлені два пейзажі А. Терещенка.

—®—

54. Вікторія Найденко, викладач та аспірантка кафедри ТІМ ХДАДМ 
(наук. керів. Л. Д. Соколюк)

Символіка кольору в живописі Валентина  
Грицаненка
Ключові слова: християнська символіка, колір, релігійне мистецтво, 
«м’який гіперреалізм», «Буриме», В. Грицаненко.

Творчість заслуженого художника України, учасника арт-угруповання 
«Буриме», харківського живописця Валентина Грицаненка вирізня-
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ється майстерністю композиційної побудови та символікою колориту. Го-
ловною темою полотен митця є природа святих місць та рідного краю у її 
поетично-сакраментальному змісті, про що свідчать такі серії картин як 
«Україна сакральна» (1997), «Осінь у Святих горах» (2000), «Національ-
ний парк «Святі гори»» (2004); «Голгофа» (1993), «Храм» (1994), «Втеча 
до Єгипту» (1997), «На Йордані» (1998), «Святогір’я» (1999) тощо. 

Художник пише пейзажні полотна, використовуючи метод «м’якого 
гіперреалізму», завдяки якому створюється ефект латентного переходу 
дійсності в сюрреалістичне. Більшість робіт В. Грицаненка виконані у 
спокійній теплій гамі, де превалюють жовтогарячий, вохристий та черво-
ний кольори, що притаманне релігійному мистецтву, а саме іконопису, де 
основним кольором божественної сутності виступає золотистий або його 
замінники – жовтий та вохра. Колір неба в роботах художника також має 
символіко-метафоричне підґрунтя, яке гармонійно поєднується з осно-
вною гамою твору. Блакитно-синій — колір Богородиці, символ неосяж-
них небес, вищої енергії.

Колірні засоби вираження В. Грицаненка дають можливість глядаче-
ві поринути у трансцендентно-метафізичний вимір, де реальний пейзаж 
перетворюється на міфопоетичний, біблійний чи історичний, створюючи 
ефект благоговіння та катарсису. Митець серйозно ставиться до христи-
янської символіки, іконопису, експериментує з власним трактуванням бі-
блійної тематики. Художник поєднує видимий та невидний світ, реальне 
та сюрреальне за допомогою кольору та образів, які глибоко впливають на 
емоційний стан глядача та його переживання. 

—®—

55. Марина Наумчук, аспірантка кафедри ІТМ ЛНАМ  
(наук. керів. О. М. Голубець)

Ключові питання до термінології сучасного худож-
нього текстилю та концептуального мистецтва
Ключові слова: текстиль, концептуальне мистецтво, естетика, fiber 
art, art textiles. 

На сьогоднішній день багато художників, скульпторів та інших худож-
ників використовують текстильні матеріали та/або прийоми у своїй 

роботі, а межі між різними видами мистецтва розчиняються завдяки жор-
сткому пошуку форми та змісту художниками. У 20 столітті художники 
почали використовувати текстиль у нових контекстах, а тканина та нитка 
дали майже нескінченні можливості в сучасній художній практиці. По-
вторне введення художнього текстилю у «високе мистецтво» розпочалося 
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з феміністського руху в 1960-х та 1970-х рр. Саме в цей період нові терміни, 
такі як fiber art («мистецтво волокна»), art textiles («художній текстиль») 
входять в мистецтвознавче коло.

Під впливом постмодерністських ідей робота з текстилем та волокном 
ставала все більш концептуальною. Зараз різні творці експериментують з 
технікою, матеріалами та концепціями, повністю розсуваючи межі середови-
ща. Ці відроджені практики, такі як мистецтво вишивання, ткацтво, квілінг, 
в’язання гачком та багато інших, поклали новий акцент на роботу, яка стика-
лася з соціальними та політичними проблемами, такими як гендерний фемі-
нізм, побут, жіноча робота та політика ідентичності. Таким чином, текстиль 
має значний внесок в сучасному мистецтві – і матеріально і концептуально. 
Сучасний художній текстиль може нести на собі це подвійне навантаження, 
що певним чином може створювати певні труднощі не тільки в термінологіч-
ному визначенні приналежності твору, а й визначення його місця в загальній 
ієрархії мистецтва, яку ми маємо на сьогоднішній день.

Особливістю сучасного текстилю у світі є його мультимедійність та між-
дисциплінарна орієнтація, міжкультурний діалог, який він здатний підтри-
мувати. Текстиль – це щось складне між живописом, технікою, функціо-
нальністю, і сучасне мистецтво, яке працює з текстилем, показує нам значно 
ширший діапазон його можливих визначень – він може бути матеріалом, 
значенням, метафорою та медіумом. Постає питання чітких дефініцій, які 
виростають з історії та контексту як світового так і національного.

—®—

56. Петро Нестеренко, кандидат мистецтвознавства, завідувач про-
блемної науково-дослідної лабораторії НАОМА, доцент

Віталій Мітченко – художник подарункової книги
Ключові слова: художник, подарункова книга, футляр, каліграфія, 
шрифт, макет. 

Заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри графічних мистецтв 
НАОМА Віталій Мітченко успішно поєднує викладацьку діяльність з 

творчою роботою. Має багато талановитих учнів, які продовжують його 
справу. Свій викладацький досвід мистець втілив у два ґрунтовних посіб-
ника «Естетика українського рукописного шрифту» (видавництво «Грамо-
та» 2007) та «Каліграфія: взаємовпливи шрифтів» (видавництво «Laurus» 
2018). Прагнення поділитися своєю високою майстерністю з молодими 
митцями сприяло появі кількох поколінь українських графіків. Серед них 
М. Кочубей, О. Петренко-Заневський, А. Будник, М. Гончаров, К. Радько, О. 
Штрамило, Ю. Мітченко, О. Здор, Н. Михайличенко, Ю. Антонов та інші. 
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Багато сил В. Мітченко віддає макетуванню та оформленню книжок, отож 
не дивно, що за їх оформлення він отримав 20 дипломів та інших відзнак 
на республіканських і закордонних конкурсах. Серед оформлених художни-
ком книг світова та іноземна класика, шкільні підручники, мистецькі альбо-
ми, спеціалізовані ілюстровані наукові видання, розраховані на музейників, 
викладачів та студентів, широкого кола аматорів історії та старовини та по-
дарункових видань. Подарункове видання, як відомо, призначене для по-
дарунка, гарно оформлене, в чудовій оправі та з ілюстраціями, надруковане 
на високоякісному папері, іноді з золотим обрізом. В. Мітченко завжди пра-
цює з книгою комплексно, створює не окремі композиції до обкладинки чи 
титулу, а поєднує у гармонійне ціле всі елементи книжкового макету. Маю-
чи особливу любов до творчості М. Гоголя, створив протягом 1990 – 2000 
рр. рукописну книгу «Вій» (видана в 2008 році), органічно поєднав калігра-
фічний текст з вишуканими олівцевими малюнками. Особливої уваги за-
слуговує його робота над розкішними виданнями М. Гоголя «Тарас Бульба» 
з ілюстраціями С. Якутовича, Т. Шевченка «Кобзар» та «Українські народні 
казки» М. Стороженка. Не менш цікаві й інші книжки оформлені та змаке-
товані мистцем: К. Войтила «Святиня», «Святитель Петро Могила», «Скло 
України», альбом творів Сергія Васильківського. Особливий пієтет викли-
кають унікальні науково-популярні видання, присвячені нашому історич-
ному минулому: «Герби міст України (XIV – I пол. XX ст.)» (видавництво 
«Брама» 2001), Клейноди гетьмана Богдана Хмельницького», Ю. Савчука 
«Клейноди Славного Війська Запорозького Низового» (Київ, 2007). Окре-
мої розмови заслуговують видання, які оправлені у футляри: «Книга душі, 
іменована злото» П. Могили, художнє оформлення, каліграфія (видавни-
цтво «Українські пропілеї», 2002), рукописна книга М. Гоголя «Вій» («Логос 
України», 2008), «Драмована трилогія» П. Куліша (2017), «Українська абет-
ка» в чотирьох книгах: «Історія літер», «Буквиці Київської Русі-України», 
«Прописи» і «Козацький скоропис» (видавець Цуріка Д. В., 2018). 

—®—

57. Андрій Нікітін, старший викладач кафедри рисунка НАОМА

Традиції та досвід професора В. П. Магаляса – 
художника-лірика 

Ключові слова: В. Магаляс, пейзаж, колір, тон, композиційна структура.

Василь Петрович Магаляс – заслужений діяч мистецтв України, 
професор кафедри рисунка Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури. В його особистості поєдналися талант митця, 
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науковця та педагога. Він є знаним майстром рисунка, станкового жи-
вопису та композиції. В своїй творчій діяльності має низку сюжетних 
робіт великого формату, володіє широким спектром технічних нави-
чок та прийомів. Його творам притаманні характер та чіткість опра-
цювання, виразність форми і композиційна виваженість. Портрети та 
натюрморти сповнені кольорової експресії, розуміння пропорційної 
міри та досконало вибудованою архітектурою формою. Улюблений 
жанр художника – ліричний пейзаж. Через призму власного сприйнят-
тя природи, спогади дитинства, квінтесенцію зрілості та досвідченості 
майстра В. Магаляс створює пейзажі, сповнені розумінням природи, як 
місця, «де людина пестує ниву і творить молитву». Його пейзажам влас-
тива характерна досконалість техніки та засобів створення живопис-
ного образу – відсутність повторів, чіткість композиційних парадигм 
в моделюванні кольорово-тональних співвідношень, світлотіньових та 
просторових взаємозв’язків форми у передачі матеріального світу. За-
вдяки цьому художник уникає примітивної констатації того чи іншого 
мотиву. Всі елементи художньої форми підпорядковуються розкриттю 
емоційного змісту пейзажу, в якому кожен раз відбувається осмислен-
ня та концентрація розуміння різноманіття сезонного стану та різних 
явищ природи. Вдало застосовує техніку лесировки, яка відіграє одну 
з головних партій в живописній манері художника, завдяки якій автор 
досягає особливої повнозвучності кольорів, створює в своїх роботах 
атмосферу легкості, вражаючої ніжності м’яких повітряних планів та 
привносить тонкі кольорові акценти у деталі. Правдиве, максимально 
точне відображення колірної щедрості натури та майстерність пере-
дачі пленерних ефектів відіграють важливу роль у розкритті образної 
сутності обраних мотивів: схід чи захід сонця, променистість ранку, 
яскравість перших весняних паростків, химерність вологого туману чи 
загадковість вечірніх сутінків («Дніпро ранковий» (1991), «Дніпровська 
тиша» (1993), «Скоро жнива», «Мій рідний край», «Уманські озера» 
(1999), «Сонячний травень», «Вечір в Карпатах» (2000), «Полудень» 
(2002), «Канівські далі», «Юність »(2005), «Вечір на Дніпрі», «Сільська 
дорога» (2007), «Ранок» (2008), «Край І. Франка. Криворівня» (2009), 
«Околиці Києва» (2011).

—®—
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58. Анна Носенко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  
образотворчого мистецтва ПНПУ ім. К.Д. Ушинського

Вплив монументально-декоративного мистецтва 
на станкові живописні композиції Наталії Бережної

Ключові слова: Наталія Бережна, одеська мистецька школа, 
монументально-декоративне мистецтво, станковий живопис, сучасне 
мистецтво.

У жовтні 2019 р. в Одеському літературному музеї було презентовано 
першу персональну виставку малярства одеської художниці, члена 

Національної спілки художників України Н. Бережної.
Наталія Іванівна Бережна закінчила живописне відділення Одеського 

державного художнього училища ім. М. Грекова та художньо-графічний 
факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Ушин-
ського, де навчалася у Г. Павлюка і О. Слешинського. Іще за часів навчан-
ня молоду мисткиню вабила царина монументального мистецтва. Багато 
років вона працювала в Одеському художньо-виробничому комбінаті Ху-
дожнього фонду УРСР художником монументально-декоративного цеху. 
Монументальне мистецтво передбачає інші, на відміну від станкового, 
якості, завдяки яким твір може увічнювати, надихати, повчати. Це, насам-
перед, категорія «величного» змісту і умовна, виразна, лаконічна, часто 
приведена до знаку, форма вираження. 

Н. Бережна створила багато значних проектів монументально-
декоративного оформлення екстер’єрів та інтер’єрів громадських буді-
вель. Отримавши універсальну освіту, великий досвід роботи в галузі мо-
нументального мистецтва майстриня акумулювала і перетворила творчу 
енергію для занять станковим живописом і оригінальною графікою. 

Живописні композиції декоративних натюрмортів і абстракції виділя-
ються особливим станом «входження в радість». У творчості Н. Бережної 
відбувається формулювання світлом і кольором своєрідного «портрету на-
солоди», чистої Аркадійської емоції. Стара класична Одеська школа живо-
пису і модерне мистецтво 1970-х рр., з його моделлю уваги до конструю-
вання пластичної теми, оформились для мисткині в естетичну традицію, 
що справила сильне враження і продовжує уособлювати діалогову зону 
формування її індивідуального стилю. Дотичність до мистецтва вітражу, 
мозаїки, монументально-декоративних розписів і іконопису, декоратив-
них тканин, які вже у своїй суті несуть ідею світла і чистого кольору, віді-
грали велику роль у творчому самовизначенні художниці.

У яскравих квіткових натюрмортах проявлено традицію барокової 
пишноти. У них художниця розвиває тему милування багатством приро-
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ди, безкінечної у своїй розмаїтості. Абстрактні, немов пульсуючі компози-
ції, вільні від предметної «літературної» канви, виявляють метафори світ-
ла, руху невидимої енергії, музичних мелодій, тощо. У кожній композиції 
проявляється воля автора – режисера. При видимій легкості, полотна 
створюються довго, поетапно, у складній комбінованій техніці. 

—®—

59. Олександра Осадча, викладач кафедри ТІМ ХДАДМ

Творення перформативної тілесності через іконо-
графічні схеми сакрального мистецтва в проектах 
Харківської школи фотографії
Ключові слова: сакральне мистецтво, перформативність, тілесність, 
Харківська школа фотографії.

В харківському художньому житті 1980-х–1990-х рр. релігійна темати-
ка означилась слабко в порівняні з іншими регіонами. Якщо в решті 

культурних центрів вона втілювалась майже виключно в живописі, скуль-
птурі, графіці, то в Харкові до цього переліку арт-практики додалась фото-
графія. Серед фотографів, які звертались до інтерпретації елементів хрис-
тиянської іконографії, був, зокрема, Євген Павлов. На даний факт вказала 
під час лекції в PinchukArtCentre дослідниця Музею Харківської школи 
фотографії Надія Ковальчук в своєму аналізі робіт Павлова «Наодинці 
з собою» (1987), «Альтернатива» (1987), «Вечеря» (1994). Використана в 
них колажна техніка дозволяє буквально монтувати сюрреалістичні цита-
ти відомих канонічних схем. 

Окрім стратегії «конструювання» алюзій на сцени з Євангеліє, автор 
вдається до їх «реенактменту», коли моделі відтворюють класичні ком-
позиції. Зокрема, в одній з робіт серії Blatari Vospoda (1989) знаходимо 
відсилку до сюжету зустрічі Марії та Єлизавети. Серія 1х7 (1987) побу-
дована навколо іконографії «П’єти» та «Повернення блудного сина», де 
моделями стають сам фотограф та його дружина і син. Попри відсутність 
жорсткої послідовності, серійність зображень надає їм процесуальності, а 
відтак – перформативної форми. Вона задіює естезичний (чуттєвий) рі-
вень сприйняття. Показово, що його активація відбувається в три етапи: 
спочатку пози зчитуються на соматичному рівні (їх фізіологічність), потім 
ідентифікується їх культурний значущість. Останній знов трансформує 
наше сприйняття тілесних образів, тепер вже надаючи їм статусу «куль-
турного тіла», в якому синтезуються особистісний та сакральний нарати-
ви. Парадоксальним чином, перформативність, що постала в мистецтві 20 
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ст. як інструмент подолання традиційної естетичної репрезнентації, здій-
снює реактивний жест та повертає художній образ у фотографію.

«Група швидкого реагування» (Сергій Братков, Сергій Солонський, 
Борис та Віта Михайлови) так само експлуатує пластику іконографічних 
схем у триптиху з серії «Якби я був німцем» (1994). Автори вдаються до 
своєрідного оксюморону, демонструючи через власні тіла концепцію 
християнства про плоть як «найнижчу частину» людської істоти (Кли-
мент Олександрійський). Отриманий віктимний образ дає піднесеність, 
створюючи безжальний контраст з рештою робіт серії та підсилюючи їх 
травестійність. 

Іншим як з етичної, так і з естетичної точки зору стає використання в 
якості моделей сторонніх людей. В серії Бориса Михайлова «Історія хво-
роби» (1997–1998) митцеві позували безхатченки: вони приміряють на 
себе численні пози з класичних творів мистецтва, в тому числі композиції 
зняття з хреста, оплакування Ісусу або позу мученика. Монументальність 
(візуальна та символічна) відтворюваних схем дисонує зі статусом героїв, 
поглиблюючи драматизм історії людей, що опинились на узбіччі соціуму 
в перехідний історичний період. Це унаочнює іманентний символічний та 
емотивний потенціал християнських іконографічних схем; він реалізуєть-
ся через тілесні коди та виразно проступає на тлі їх поєднання з перфор-
мативними жестами.

—®—

60. Тетяна Павлова, доктор мистецтвознавства, професор кафедри 
фотомистецтва, візуальних практик ХДАДМ

Модерністський дискурс харківської фотографії 
1970-х років
Ключові слова: Харківська школа фотографії, 1970-ті, модернізм, сюр-
реалістські, експресіоністські, дадаїстські коди. 

Початок 1970-х рр. коло Харківської фотографії (група «Время»: Борис 
Михайлов, Олег Мальований, Євгеній Павлов, Юрій Рупін, Анатолій 

Макієнко, Олександр Ситниченко, Олександр Супрун, Геннадій Тубалєв) 
характеризують активні пошуки нової формальної мови. В цей час почи-
нає відновлюватися модерністський дискурс, перерваний в 1930-і, актуа-
лізуючи інтерес до табуйованих течій експресіонізму, сюрреалізму, дадаїз-
му. Звернення до досвіду модернізму, як і раніше, означало потрапляння 
в поле «антинародності» і «антидемократичності»: з часів ждановщини 
пропаганда гнівно викривала «обслуговування суто індивідуалістичних 
переживань». Гаслом соцреалізму було «життя в його революційному роз-
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витку». Тому модерністські досліди, що протистояли офіційному дискурсу, 
були апріорі насичені енергією спротиву. Експресіоністична загостреність 
деяких робіт Павлова, Михайлова, Мальованого, Супруна виражається в 
надлишковості деталей, хаотичному нагромадженні множинних елемен-
тів. Фрейдистські мотиви виявляють сюрреалістичний код. Мова дадаїз-
му також була адекватним засобом для передачі життєвого абсурду того 
часу.

Сюрреалістичні й дадаїстські інтенції знаходили вихід у такому фор-
маті, який дав у Харкові (багато в чому завдяки Б. Михайлову, але почасти 
й В. Луцкусу) дуже продуктивні результати в «накладаннях» Михайлова, 
Павлова, Мальованого. Так звані «бутерброди» (слайд на слайд) або «на-
кладання» дозволяли трансформувати неймовірне в можливе, стираючи 
різницю між живим і неживим, реальним та ірреальним, створюючи «ко-
ротке замикання» між кадрами, яке народжує новий, надзвичайний сенс. 
Пари знімків («накладання») створюють невимовний, незбагненний ви-
слів, смутно асоційований з сюрреалізмом. У фантасмагоричних поєднан-
нях предметів, в ірраціональному взаємопроникненні людської фігури 
й оточення виникають нові, надлогічні зв’язки. Насичені сугестивними, 
пронизливими емоціями болю, смутку, відчаю, туги – вони були антидо-
том на той «історичний оптимізм», який був головним модусом радян-
ської культури. 

—®—

61. Єлизавета Пандирєва, аспірантка кафедри ТІМ ХДАДМ  
(наук. керів. Т. В. Павлова)

Роль сучасних написів у вуличному просторі  
за метою їх створення

Ключові слова: візуалізація інформації, стихійний напис, арт напис, 
комерційний напис.

Провідну роль у сучасному вуличному просторі відіграють написи, 
оскільки характерною рисою сьогодення є домінування візуалізації в 

зчитуванні інформації. Це вимагає пошуків нових шрифтових образів та 
виразних художніх та образотворчих засобів для їх втілення. Виконавці, що 
створюють будь-які написи у вуличному просторі, створюють їх з певною 
метою та поділяються на такі напрями: стихійні, комерційні та арт-написи. 

Стихійні написи – це написи, що створюються, як правило, за власним 
бажанням та є естетично мало привабливими. Кожен автор, перед тим як 
нанести напис на будь-яку поверхню у вуличному просторі, необов’язково 
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повинен володіти певними технічними навиками, естетичними вподобан-
нями чи мати особливу манеру письма. Для цих написів достатньо мати 
авторське бачення. Зазвичай, представники цього напряму використо-
вують спрей-балончики та вуличні маркери, тому вибір цих матеріалів 
передбачає специфічну техніку, що розвинулася в напрям, який сьогодні 
відомий як графіті.

Комерційні написи – це написи, що створюються, переважно в ре-
кламних цілях. В цьому напрямі, в залежності від поставлених завдань 
замовника, написи можуть використовувати модуси «стихійного» і «арт 
напису», бути як спонтанними, так і детально ескізованими. На практиці в 
комерційному напрямі зазвичай використовується останній напрям напи-
су – це пов’язано з конкретними завданнями, які має нести створюваний 
напис в обраному міському середовищі

Арт-написи – це написи, що можуть створюватися як з рекламною 
метою, так і за власним бажанням. Переважно вони естетично привабли-
ві, тому їх можна зустріти на фестивалях, симпозіумах, виставках тощо. 
Зазвичай ці написи створюють вузькоспеціалізовані фахівці, що реалізу-
ються у написах у вуличному просторі (каліграфи, плакатисти, фахівці по 
настінним написам в інтер’єрі тощо). При написанні акцентується увага 
на вибір матеріалів, інструментів та технік письма, що мають досягнути 
поставлених завдань. Тому, автор напису може керуватися як власним до-
свідом, створюючи спонтанний напис, так і мати ретельно деталізований 
напис.

—®—

62. Сергій Папета, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
дизайну Університету «КРОК»

Творчість Аркадії Оленської-Петришин
Ключові слова: малярство, експресивний абстракціонізм, органічні 
структури, абстрактно-фігуративний, лінеарність, декоративність, 
формально-колористичний, архітектоніка.

Творчість американської мисткині українського походження Аркадії 
Оленської-Петришин, відома в колах української діаспори з 1960-х 

рр., а з початку 1990-х приступна й українському глядачеві. Ранні роботи 
художниці кін. 1950-х – поч. 1960-х рр. сповнені живописної експресії в 
річищі довоєнного європейського малярства. Вона енергійно змішує фар-
би, створюючи в червоно-жовто-брунатній гамі добре ритмізовані компо-
зиції за мотивами міських пейзажів («Місто», «Житла ІІ»). Водночас, ви-
користовуючи ту ж інтенсивну палітру, ніби дегустує дражливий присмак 
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містицизму. В цих творах з’являється ефект розбалансованого, кричуще-
хаотичного світу, населеного персонажами-масками, дещо подібного до 
хворобливих візій Енсора («Замок Аріанргод», «Бенкет»). 

В роботах наступного періоду, кваліфікованого мистецтвознавцями як 
експресивний абстракціонізм, разом з формальними ознаками стилю, вже 
вбачається засадничий принцип її малярства. Попри те, що А. Оленська-
Петришин об’єднує низку робіт назвою «Абстракт», в них відсутнє своєрід-
не інтелектуальне дистанціювання від чуттєвого переживання реальності. 
Це, скоріше, малярство надконкретних реалій, проявлених як органічні 
структури. Нефігуративні полотна – це мовби сюжети з життя біологіч-
них тканин, побачених ірраціональним зором, на кшталт рентгенівських 
знімків, що розкривають пересічній людині таємничу топографію її влас-
ного нутра. «Абстракти», насправді, виявились лише апробацією значно 
ширшої програми життєвих і естетичних уподобань мисткині. Щодалі 
її малярська «органіка» спухає якимись новоутвореннями з плутанини 
волокон, немов елементарні форми народжуються з хаосу протоплазми. 
Зрештою, вони формуються на подоби антропоморфних істот, подібних 
до лялечок комах із загостреними, немов у коників, головами і непомір-
но великими, як у бабок пухирями очей («Віщун з кристалом», «Жінка і 
хрест», «Родинна група ІІ»). Роботи цієї серії визначені дослідниками як 
абстрактно-фігуративні.

В роботах наступного, «фігуративного» періоду комахоподібні істоти 
здійснюють в полотнах Аркадії подальшу еволюцію, емансипуючись в чіт-
ко оформленій людській подобі. На цей час вже цілком викристалізувалась 
позиція особистої відстороненості мисткині від зображуваного. Образ ві-
кна, як своєрідної мембрани, що притишує випромінювання життя, раз по 
раз з’являється в її полотнах. Яким же бачиться художниці світ крізь про-
холодну плівку скла? Люди за лінеарною виразністю силуетів і кольорів, 
справляють враження уніфікованих персонажів анімаційних стрічок, по-
дібних до антропоморфного орнаменту. Будь-який мотив крізь «фільтр» 
вікна, передусім, отримував самостійну формально-колористичну архі-
тектоніку, певний малярський еквівалент, перетворюючись на акт есте-
тичного переживання. 

З 1976 р. мистецтво А. Оленської-Петришин увійшло в свою кінцеву 
стадію. З її полотен остаточно зникає небезпечний, безладний світ людей. 
Рослинний світ, як малярська реальність, набув в її творчості всебічного 
розвитку – як провідна тема, сюжет, форма і колір. Досконалість орнамен-
тальних форм найвизначнішої серії «Кактуси» перетворюється на фікса-
цію тендітного діалогу між рослиною і мистецькою уявою. Світ кактусів 
просякають антропоморфні алюзії зі складною, зрозумілою художниці 
системою стосунків («Каліфорнійський город», «Сім’я саґуаро», «Какту-
сові ігри»). Гідно подиву, що у виконанні А. Оленської-Петришин таке від-
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чування «особистого життя» рослин не виглядає вимушено. Навпаки, її 
картини відчутно випромінюють дух спілкування свідомих істот, і це зво-
рушує більше за антропоморфічні композиції її ж фігуративного періоду. 
Рослини з нечутною впертістю ведуть боротьбу за своє життя, зі стоїчною 
гідністю вони помирають. Оленській-Петришин це імпонувало. Стоїчний 
підсумок власного життя пронизливою нотою бринить у «Вмираючих са-
гуаро». Підсумок життя, енергія якого була вибрана до краю, немов кре-
дит у невідомого кредитодавця.

—®—

63. Роман Петрук, художник-живописець, монументаліст, старший 
викладач КДАДПМіД ім. М. Бойчука 

Виставка творів Ади Рибачук і Володимира  
Мельниченка «Бронзові образи в просторі Світу» 
в Палаці дітей та юнацтва міста Києва в червні-
вересні 2019 року
Ключові слова: Ада Рибачук, Володимир Мельниченко, Стіна Пам’яті, 
монументальне мистецтво, Палац дітей та юнацтва міста Києва, 
кольорова кераміка, АРВМ.

Палац дітей та юнацтва міста Києва ще з 1960-х рр. став рідним для Ади 
Рибачук і Володимира Мельниченка (АРВМ), бо завдяки їхнім творам 

Палац набув довершеної художньої форми. Вже понад півстоліття інтер’єр 
прикрашають керамічні панно і мозаїки, екстер’єр – комплекс фонтанів з 
басейнами «Сонце, зорі та сузір’я». З часом басейн став потребувати рес-
таврації та відновлення, і це відбулось завдяки ініціативі директора Окса-
ни Миколаївни Добровольської зусиллями випускників та студентів НА-
ОМА під керівництвом автора Володимира Мельниченка. Відновлений 
басейн з успіхом відкрили 1 червня 2019 року. 

В рамках відкриття комплексу фонтанів у червні-вересні 2019 року в 
Палаці дітей та юнацтва експонувалася виставка творів Ади Рибачук і Во-
лодимира Мельниченка «Бронзові образи в просторі Світу». Цикл творів 
був виконаний в Києві після знищення в березні-травні 1982 року рельєфів 
Стіни Пам’яті, що на Байковому цвинтарі і налічує понад 20 скульптур, 13 
з яких представлені в експозиції. «Бронзові образи» відбивають глибокі 
враження художників під час їх перебування на острові Колгуєв .

Кожна робота – шлях до пізнання великої тисячолітньої цивілізації, яка 
формувалась на Півночі, де морально-етичний кодекс стосунків Людини з 
Природою наповнений одухотвореним сприйняттям життя в усіх його про-
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явах, де оспівується і сакралізується буття людини на цій землі. Сніги, олені, 
птахи, північне сяйво, море і безмежний простір – все це герої модерного 
«серіалу» про макрокосм і мікрокосм північної людини, створеного невтом-
ними ентузіастами Адою Рибачук і Володимиром Мельниченком. 

Життя і творчість на острові Колгуєв ще під час навчання в КДХІ, а 
згодом участь в екологічних експедиціях на Півночі, наповнила мистців 
глибинним розумінням природи в людині і людини в природі. Масштаб-
ні голови (більше кубометра кожна) вражають глобальністю мистецької 
думки і досконалим її втіленням, а кожна форма, співставлена контексту-
ально тектонічній структурі, – природному стану острова Колгуєва.

«Острівні щоденники» АРВМ – безцінний літопис в малюнках, вико-
наних з натури (а їх сотні, а, може, і тисячі), згодом ліг в основу циклу 
«Бронзові образи в просторі Світу». Синтез антропоморфних і зооморф-
них мотивів, що сповнені ментальної медитації острівних шаманів, відчут-
тя стихій і їх вплив на образ і світовідношення народу, формує унікальне 
образне полістилістичне явище, що наближується узагальненістю і зна-
чимістю до тотему.

Простір, берег, вибух, сподівання на повернення Сонця, веселки Тун-
дри, сяйво снігів, сонячний вітер, плин Часу, крик птаха – всі ці острів-
ні явища Ада Рибачук і Володимир Мельниченко мовою образотворчого 
мистецтва оспівують в своїх творах, представлених в експозиції Палацу 
дітей та юнацтва, а саму виставку і відновлення комплексу фонтанів з ба-
сейнами Володимир Мельниченко присвятив пам’яті Ади Рибачук.

—®—

64. Іван Пилипенко, професор кафедри живопису та композиції, 
керівник майстерні живопису і храмової культури ім. М. Стороженка 
НАОМА 

Учбовий іконостас майстерні живопису і храмової 
культури НАОМА
Ключові слова: майстерня монументального живопису, програма ви-
кладання, М. Стороженко, учбовий іконостас.

Одним з ключових завдань мистецької освіти залишається необхід-
ність запровадження методів навчання, здатних виявляти індивіду-

альність та розкривати творчий потенціал майбутніх художників, зокрема 
художників-монументалістів. В розробленій М. Стороженком програмі 
майстерні живопису і храмової культури завдання підготовки високопро-
фесійних фахівців тісно пов’язане з вихованням у студентів уміння прак-
тично вирішувати проблеми синтезу жанрів і видів храмового мистецтва. 
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Створення гармонійного цілісного ансамблю вимагає від художників, що 
над ним працюють, колективного рішення, підпорядкування індивідуаль-
ного бачення кожного виконавця загальному проекту (ансамблю, ескізу, 
загальній ідеї). Розвинути таке уміння М. Стороженко пропонував шля-
хом залучення бакалаврів до роботи над іконостасом. Для цього у май-
стерні було побудовано учбовий іконостас 3 х 6 м, що за стильовими озна-
ками і композиційно наближений до різьбленого українського барокового 
іконостасу 17 ст. Він складається із п’яти ярусів, вміщених у прямолінійні 
горизонтальні тябла: цокольний, намісний, празниковий, апостольський 
ряди і завершення у вигляді медальйонів у різьблених рамах. Іконостас 
містить велику кількість іконних зображень різного розміру (від мініатюр 
у царських вратах до ікон розмірами понад два метри). 

Робота над спільним бакалаврським дипломом розпочинається у пер-
шому семестрі 4 курсу. Кожен з майбутніх виконавців пропонує індивіду-
альний ескіз іконостасу. З них самі студенти таємним голосуванням визна-
чають найкращий, над яким далі будуть разом працювати, узгоджуючи 
кольорову гаму, стильове і композиційне рішення. Далі обирають ікони, 
які вони будуть виконувати персонально з обов’язковим дотримуванням 
загального ескізу й колективної думки. Це може бути одна ікона велико-
го розміру або декілька маленьких сюжетів. Впроваджений фундатором 
майстерні методичний підхід до реалізації спільного завдання через інди-
відуальну працю сприяє вихованню вміння творчо працювати в колективі, 
підпорядковувати особистісне загальному, приймати колегіальні рішення, 
вибудовувати діалог, мислити критично. Цей досвід може стати в нагоді 
при виконанні реальних об’єктів. Такі приклади є в історії майстерні.

—®—

65. Валерія Пітеніна, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА 
(наук. керів. О. А. Лагутенко)

Відображення простору дитинства в українській 
книзі початку 20 століття: на шляху від села до 
міста
Ключові слова: дитяча книга, ілюстрація.

Літературний діапазон дитячої книги першого десятиріччя 20 ст. – це 
абетки, народні казки, нечисленні переклади світової літературної та 

фольклорної класики. Простір, у якому відбувається дія, зазвичай описа-
но схематично, але він є різноманітним – від середньовічного містечка до 
умовного лісу. Але простір, що зображено – виглядає майже однорідним. 
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Це ідилічний сільський пейзаж із мінімальними предметними характе-
ристиками. Тема народництва, «хатянства» (за М. Хвильовим), стає спіль-
ною рисою дитячої літератури цього часу. Ідея просвітництва створює 
іноді такі парадоксальні поєднання, як ілюстровані М. Мурашко казки Х. 
Андерсена, місце дії яких відбувається в українській хатиночці. Зображен-
ня ж міського простору, реального або фантастичного, практично відсутнє 
в ілюструванні дитячої книги цього часу.

В середині другого десятиріччя, на хвилі європеїзованого впливу і тя-
жіння до естетики модерну, дитяча книга втрачає своє «селянське» об-
личчя. На зміну йому приходить своєрідна стерильність середовища, його 
неозначеність і універсальність. Книги цього часу, ілюстровані М. Жуком, 
О. Судоморою, Н. Геркен-Русовою, П. Лапиним, тяжіють до декоративіз-
му і зображення елементів «казкового» світу, поступово звільняючись від 
суто народницької естетики.

На початку 1920-х візуальна парадигма дитинства змінюється під 
впливом суспільних подій, в тому числі індустріалізації. Книги про паро-
вози й автобуси, пароплави та літаки, пожежних і будівельників витіс-
няють казки, байки, абетки. Перед книгою постає нове завдання – «по-
дружити» маленького читача з новим, індустріально-міським оточенням. 
Світ машин лякає, але й інтригує. Конструктивістська за формою, книга 
20-х залишається просвітницько-дидактичною, але приховує це під радіс-
ним оптимізмом «будівництва нового світу». Навколишнє середовище в 
ілюстраціях Й. Дайца, Є. Рачева, Б. Єрмоленко стає виразно урбаністич-
ним, формуючи нову естетику дитячої книги. 

—®—

66. Анатолій Пламеницький, студент 2 курсу магістратури  
кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА  
(наук. керів. Т. Р. Тимченко)

Фальсифікація творів українських живописців 
другої половини 20– початку 21 ст. (на прикладі 
«Портрету військового» з приватної колекції)

Ключові слова: фальсифікат, атрибуція, дослідження, порівняльний 
аналіз.

На зламі 20 і 21 ст. попит на твори українських художників на анти-
кварному ринку України почав зростати. Поціновувачі мистецтва 

прагнули отримати для себе твір відомого художника, дилери – зароби-
ти на видатних прізвищах. Це спричинило появу та розвиток фальсифі-
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кування живопису, причому деяких художників почали підробляти ще за 
життя, а після їх смерті цей процес значно пожвавлювався.

У пошуках істини реставратори та мистецтвознавці – дослідники жи-
вопису намагаються аналізувати твори, відрізняючи оригінал від фаль-
сифікату. Не кожен має можливість піддати твір хімічному чи фізико-
хімічному аналізу. Частіше діапазон їхніх можливостей обмежується 
методами оптичного дослідження, зокрема, детальним оглядом твору 
неозброєним оком, методом мікроскопічного обстеження або ж макрофо-
тозйомки, а також порівняльним аналізом манери живопису з відомими 
творами даного автора.

Так, нещодавно мені довелося піддати такому дослідженню поколін-
ний «Портрет військового», на якому був підпис «В. Шаталін» і дата у 
скороченій формі «70». Необхідно було провести детальний аналіз побу-
дови зображення, зокрема, живописної трактовки форми, колористично-
го вирішення. Наступним етапом було визначення рангу та роду військ. 
За військовими нагородами встановлено період ймовірного написання 
твору, адже введення та виведення певних нагород з обігу має свої часові 
межі. Отже, твір виконано в проміжку між 1955–1994 рр., портретований 
є офіцером мотострілкового підрозділу. Однак за стилістикою та ступенем 
старіння матеріалів живопису мусимо звузити здогадний час створення як 
1970 – 1980-ті рр.

Далі було проведено візуальне порівняння портрету з еталонними 
творами В. Шаталіна. Встановлено ряд суттєвих відмінностей у трактовці 
форми людського тіла, одягу, тла, а також у колористичному вирішенні й 
манері накладання мазків фарби, для чого проведено порівняння фраг-
ментів різного масштабу.

Фінальним етапом стало порівняння підписів на експертованій карти-
ні та на еталонних творах В.В.Шаталіна. Було виявлено значну відмінність 
між ними. При дослідженні в УФ флуоресценції визначено, що підпис зро-
блено значно пізніше, принаймні на початку 21 ст. Отже, підпис не є ав-
торським. 

Висновок: «Портрет військового» виконаний на професійному рівні. 
Підпис неавтентичний. Манера письма має великі розбіжності з манерою 
В. Шаталіна, що дає підстави стверджувати, що він не є автором даного 
портрету. Експертований твір є доробком художника, визначити якого 
нема можливості внаслідок відсутності характерних індивідуальних ознак. 
Маємо приклад намагання видати живопис невідомого митця за полотно 
пензля видатного українського художника В. Шаталіна, поставивши його 
підпис з метою підвищення грошової вартості твору.

—®—
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67. Алла Поліщук, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. О. Ю. Денисюк)

Національна українська тематика в живописі сту-
дентів НАОМА 1980-х – початку 1990-х років
Ключові слова: київський живопис кінця 20 ст., українська тема у живо-
писі 1980-х рр., національна культура у київському живописі 1980-х рр. 

Наприкінці 20 ст. національна тематика набуває значної популяр-
ності й коло сюжетів, до яких звертаються митці, значно розши-

рюється. Якщо у 1970-х рр. в академічних постановках художнього 
інституту переважали селянки-трудівниці, то вже з початку 1980-х – 
дівчата у національному вбранні, а також парні та групові постановки 
у національних строях, й ця тенденція зберігатиметься в наступні два 
десятиліття. 

Фольклорні мотиви протягом 1980-х рр. вичерпувалися, переважно, 
літературними сюжетами та героїко-козацьким епосом. Зокрема, популяр-
ними стають образи козаків, а також персонажів класичної української лі-
тератури, особливо з творів Шевченка. Зростає також зацікавленість добою 
Київської Русі та дохристиянським періодом. Студенти вивчають орнамен-
ти різних епох та включають їх елементи у твори, або ж переосмислюють в 
абстрактних формах. 

Серед київських живописців популярними стають сакральні сюжети. 
Це явище пов’язане, в першу чергу, з постаттю М. Стороженка, який з се-
редини 1970-х рр. викладав в НАОМА. Самого художника цікавили філо-
софські та світоглядні аспекти, проте натхненні ним студенти по-різному 
інтерпретували християнську тему, в тому числі як складову саме укра-
їнської культури. 

Варто відзначити, що у цей період художники, в більшості, не поді-
лялися на прихильників певних тем чи сюжетів. Йшлося про загальне 
сприйняття «національного», оскільки 1980-ті рр. – доба швидкого за-
повнення пробілів, ознайомлення з власним минулим. Осмислення істо-
ричного минулого та культурного спадку загалом відбуватиметься вже у 
наступному десятилітті. 

—®—
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68. Катерина Попович, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Ю. В. Майстренко-Вакуленко)

Літографії київських художників-графіків в колек-
ції Музею книги і друкарства України
Ключові слова: літографія, естамп, книжкова графіка.

В фондах музею книги і друкарства України, розташованого в будин-
ку колишньої лаврської друкарні Національного Києво-Печерського 

історико-культурного заповідника, зберігаються естампи київських 
художників-графіків та друковані книжкові видання з оформленням у 
техніці літографії. 

Потяг до національного коріння та звернення до фольклорно-
етнографічного матеріалу простежується в графічних аркушах художни-
ків: В. Ульянової в оформленні повісті О. Кобилянської «В неділю рано 
зілля копала (1965), А. Крвавича в ілюстраціях до українських народних 
дум (1978–1980) та творів Ю. Федьковича (1986), О. Ігнащенко за моти-
вами українських народних пісень (1987). Шевченкіана широко пред-
ставлена в творчості київських майстрів графіки, які переосмислюють 
зміст літературних творів поета за допомогою художньої образності. Зо-
крема, роздуми художниці Г. Галинської над жіночою долею у поезії Т. 
Шевченка втілились в графічних роботах, які передають душевний стан 
героїнь. В. Гордійчук в своїх літографіях намагається осягнути глиби-
ну думок Кобзаря, використовуючи мову гротеска та гіперболізації. К. 
Агніт-Следзевський вирішує свої ілюстрації до поезії «Сон» в іронічно-
сатиричному ключі. М. Попов в емоційно насичених графічних творах за 
мотивами «Кобзаря» створює виразні образи героїв поезій. 

Радянська література була проілюстрована художниками З. Толкачо-
вим («Як гартувалась сталь» М. Островського, 1934; «Вибрані твори» Л. 
Первомайського, 1936), Ю. Скакандієм («Жменяки» М. Томчанія, 1974), 
В. Радьком («Мати» М. Горького, 1983), які використали широку палі-
тру засобів художньої виразності та композиційних прийомів. До ілю-
стрування російської літератури звертаються О. Овчиннікова («Записки 
мертвого дому» Ф. Достоєвського, 1983), Л. Загорна («Історія одного 
міста» М. Салтикова-Щедріна,1974), а Г. Варкач створює серії-роздуми: 
«Пушкін на півдні» (1982) та «Пушкін у вигнанні» (1985). 

О. Петрова віднайшла власну образно-пластичну концепцію в ком-
позиціях до «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі (1977), які вибудува-
ні зі складних трансформованих образів в різних вимірах. М. Данченко 
в графічних роботах своєрідно трактує зміст фантастичної повісті «Пік-
нік на узбіччі» А. і Б. Стругацьких (1982), розкриваючи складні колізії 
твору.
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Графічні твори мистців дають уявлення про розвиток української 
книжкової графіки 20 ст. Варто відзначити, що естампи вирізняються 
майстерністю виконання, оригінальними авторськими знахідками та різ-
ностильовими підходами до ілюстрування радянської, української і зару-
біжної літератури. 

—®—

69. Анна Пузиркова, здобувач кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Ю. В. Майстренко-Вакуленко)

Специфіка жіночого образу в творчості Казимира 
Малевича
Ключові слова: Малевич, авангардний живопис, універсалізм, уніфіка-
ція.

Творчість К. Малевича займає унікальне місце в історії авангардного 
мистецтва першої третини 20 ст., як в російському та українському, 

так і в загальноєвропейському контексті, вирізняючись з-поміж художніх 
пошуків інших представників авангардного живопису тим, що абсолютна 
більшість творів митця залишилися фігуративними, за виключенням ко-
роткого періоду супрематичної абстракції. 

Особливістю фігуративних творів митця, в свою чергу, стало трактуван-
ня жіночого образу, який в мистецтві періоду першої третини 20 ст. набув 
нового специфічного вираження, виступаючи або у виразно еротичному 
контексті, або в ореолі специфічної сакральності, передусім притаманної 
українським митцям. Тут можна згадати твори ще одного видатного пред-
ставника фігуративного авангардного мистецтва – О. Архипенка. Однак, 
для К. Малевича такий підхід не був характерним.

В творчості К. Малевича жіночі образи можна в цілому розділити на 
три основних типи: 

а) статичні портретні зображення, що з’являються на межі 1910-х рр. 
і до яких митець повертається і в подальші роки: «Безробітна дівчина», 
«Квіткарка», «Портрет дружини художника»;

в) чисельні кубофутуристичні форми циліндричного моделювання пе-
ріоду 1910-х рр., які митець також поновлює у 1930-х: «Жінка з відрами», 
«Марфа і Ванька», «Три дівчини у полі» та ін.;

с) вражаючі супрематичні площинні фігури періоду 1920–1930-х рр., 
найчисельніші в творчості митця: «Жіноча фігура», «Три жіночі фігури», 
«Жінка із граблями».

Однак, для всіх періодів творчості К. Малевича, в фігуративному відо-
браженні стає притаманний специфічний універсалізм, що вирізняє твор-
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чість митця в контексті художніх пошуків часу. Образи чоловіків і жінок 
постають в його творчості абсолютно уніфікованими. Так, можна порів-
няти «Портрет дружини художника» із «Чоловічим портретом», «Жінку 
з відрами» із «Женцем на червоному фоні», «Три жіночі фігури» та «Дві 
чоловічі фігури» тощо. А у ряді творів митця кордони чоловічого та жіно-
чого образу остаточно нівелюються: «Торс. Фігура з рожевим обличчям», 
«Напівфігура: прототип нового образу», «Жіночий торс».

Як жіночий, так і чоловічий образ, протягом всього періоду творчості 
К. Малевича залишається передусім площиною для конструктивного та 
кольорового моделювання форми. Таким чином, не зважаючи на фор-
мальну фігуративність у творчості та велике акцентування на жіночому 
образі, фігуративна творчість К. Малевича стає фактичним продовжен-
ням геометричної абстракції та «безтілесності». 

—®—

70. Юлія Ракоєдова, аспірантка кафедри дизайну й технологій КНУ-
КіМ (наук. керів. М. Р. Селівачов) 

Традиція, зразок і проект у формуванні сільського 
предметного середовища 20 століття в Україні
Ключові слова: традиція, зразок, проект, середовище, 20 століття.

Впродовж 20 ст. спостерігаються процеси продуктивного взаємовпливу 
«традиційних» і «професійних» форм культури, зумовлені соціально-

економічними, політичними та світоглядними змінами, передусім у сіль-
ській місцевості. Питома вага сільського населення зменшується, спосіб 
життя наближується до міського. Дедалі зростаюча частка колишніх селян 
у містах України сприяє симбіозу традиційних і новітніх особливостей. 

Поруч із звичним раніше відтворенням зразків, успадкованих від по-
передніх поколінь (умовно застосуємо тут означення «мімесіс») збільшу-
ється роль проективної складової, тобто, не тільки наслідування, а й інно-
вацій, зумовлених новими ідеями, знаннями, престижними уявленнями, 
доступністю інших матеріалів і технологій, вимогливістю до комфорту. 
Це посилює в діяльності народних майстрів творчу складову (позначимо 
її поняттям «пойесіс»). Ідеться про поширення більш просторого та гігіє-
нічного житла, різноманітнішого декору, зміни в сільській архітектурі та 
моді, орнаментації ткацтва, килимарства, вишивки тощо. 

Названі трансформації найбільше помітні в периферійних етноконтак-
тних регіонах України, де народна творчість лишається продуктивною до 
кінця 20 ст. Особливе місце належить розтягненому на кількасот кіломе-
трів пограниччю з Молдовою та Румунією, передусім на території Черні-
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вецької, Вінницької, Одеської областей. Тут здавна наявні більші чи менші 
анклави етнічних меншин, регіональна та локальна поетика, віддзерка-
лена в особливій стилістиці, техніках, номенклатурі виробів і поняттєво-
термінологічній лексиці. Це виявляє напрями національної ідентифікації 
й естетичного осмислення різноманітних речей мистецького предметного 
середовища сучасного села. 

—®—

71. Ольга Рафальська, студентка 1 курсу магістратури ФТІМ НАОМА 
(наук. керів. О. Ю. Денисюк)

Епічний пейзаж Володимира Сидорука
Ключові слова: Володимир Сидорук, епічний пейзаж, колористика, 
широкоформатна композиція, панорама.

Творчість заслуженого художника України Володимира Сидорука – 
значима сторінка історії українського мистецтва 20 ст. В доробку май-

стра знаходяться тисячі картин, переважно пейзажі, більша частина яких 
присвячена Україні. Особливе місце займає епічний пейзаж, де картини 
природи сповнені внутрішньої сили набувають особливої значимості. 

Найбільшим досягненням художника є широкоформатні живописні 
пейзажні полотна великого розміру. Це численні панорами гірських схи-
лів, водоймищ, лісів, рівнин і міські пейзажі. Друзі й колеги згадують, як 
легко і швидко митець писав, вміло оперував композицією, виконуючи 
лише швидкі ескізи, а згодом «нарощував колористику й живопис». На-
приклад, полотно «Ніагарський водоспад» (130х300 см) було написане 
у два етапи: ліва частина полотна на пленері, права частина по пам’яті, 
обидві згодом були зшиті. Цей приклад демонструє характер художньої 
думки митця, що заздалегідь мислив масштабно й багатогранно – епічні 
сцени, живописний простір з фізично відчутними природними явищами. 
Художник обирав максимально природний, переважно холодний коло-
рит. Важлива деталь – насичена атмосферність і багатий повітряний план, 
простір полотна подекуди поринає у повітряний туман. У панорамі «На 
Ріцу приходить зима» (150х300 см) зображена могутня димка хмар, що 
огортає гори, але цілком реалістично прописані також найтонші деталі. 
Як у роботі «Дністер» (150х430 см), майстер часто обирає незвичний кут 
зору, що наповнює полотна драматизмом. Багато робіт митця на сьогодні 
втрачені, як наприклад, 14-метрова у довжину і 6-ти метрова у висоту па-
норама для аеропорту «Адлер», що в Сочі. 

Ознайомившись з багатою спадщиною художника можна зробити ви-
сновок, що не надто популярний жанр серед українських художників 20 
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ст.– епічний пейзаж, особливо виразно прикрашає мистецький доробок 
В. Сидорука й увиразнює його творчість.

—®—

72. Діана Родина, студентка 2 курсу магістратури ФТІМ НАОМА 
(наук. керів. Н. Ю. Белічко)

Педагогічна діяльність Віктора Петровича  
Бистрякова в НАОМА

Ключові слова: педагогічна діяльність, педагогічна майстерність, 
аспекти викладання, діалог між викладачем і студентом.

Становлення України як самостійної держави кардинально впливає 
на роль спеціалістів з вищою освітою. Особливе місце серед них по-

сідають майбутні педагоги, які закінчили НАОМА. Для того, щоб закри-
ти соціально-педагогічні потреби суспільства, у сучасній вищій художній 
школі набувають особливої значимості питання формування творчої осо-
бистості, поєднання теоретичних знань випускників з умінням застосову-
вати їх на практиці. Дослідження педагогічної діяльності В. Бистрякова, 
професора кафедри рисунка НАОМА, дає можливість побачити його вплив 
на професійну підготовку майбутніх кадрів, підняти соціальний престиж 
освіченості та інтелектуальної діяльності серед студентів академії. 

Викладачами В. Бистрякова були справжні майстри своєї справи, такі як 
К. Заруба, Т. Лящук, С. Грош, П. Басанець, С. Подерев’янський та О. Криво-
нос. Саме вони заклали підвалини знань і досягнень митця. С. Грош від-
крив любов до художників доби Відродження. С. Подерев’янський вимагав 
від студентів цілісно сприймати роботу для того, щоб побачити загальний 
план, охоплюючи його поглядом з відстані. Т. Яблонська заклала практичну 
основу в сприйнятті та відтворенні художнього образу. Всі ці знання В. Би-
стряков передає студентам. Він виховує у студентів серйозне ставлення до 
своєї майбутньої професії, яка базується на основі любові до рисунку. Крім 
цього, на кафедрі рисунка була запропонована нова навчально-методична 
форма «майстер-клас», яку підтримав завідувач кафедри В. Бистряков. 

Як справжній педагог-художник В. Бистряков зміг реалізувати і ви-
конати такі функції: аналітичну (теоретичне вивчення, опис, оцінювання, 
аналіз педагогічних явищ і процесів); прогностичну (планування педа-
гогічного процесу). Художник поєднав навчальний і науково-дослідний 
аспекти (навчаючись, студент вчиться сам). Дидактична функція викла-
дання В. Бистрякова формулюється так: не передавати знання, а вчити, 
як здобувати їх. 
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В. Бистряков створив систему діалогу зі студентами в НАОМА, педа-
гогічно грамотне спілкування художника знімає у вихованців негативну 
емоційну напругу. Він майстерно володіє педагогічним тактом: уміє слу-
хати, ставити запитання, аналізує відповідь, захоплює студентів своїми 
поясненнями. У складних ситуаціях відчувається почуття міри, швидкість 
реакції, вміння керувати своїми почуттями.

Проведення ґрунтовного дослідження творчої та педагогічної діяль-
ності В. Бистрякова дозволить скласти більш повну картину особистості 
митця. 

—®—

73. Олег Рябченко, викладач Хортицької національно-реабілітаційної 
академії

Вплив культурної спадщини на виховання творчої 
особистості

Ключові слова: культурна спадщина, творча особистість, мистецтво.

Найдорожчим скарбом будь-якого народу є культурна спадщина, твор-
чі надбання та мудрість саме цього народу. Реалізація творчих про-

єктів, художніх задумів у сучасному суспільстві передбачає тісний зв’язок, 
глибоке знання та розуміння народної культури. Мистецтво покликано 
точно, чисто та щиро віддзеркалювати реальність та виявляти прагнен-
ня до високої духовності, до свободи, до правдивості, надихаючи сучасних 
митців продовжувати народні традиції, збагачувати творче надбання сво-
го народу.

Задля успішності навчального процесу підготовки фахівців творчих 
професій важливим є духовний та культурний рівень учнів, який досяга-
ється завдяки глибокому аналізу культурної, духовної, а також історичної 
спадщини українського народу. Митець завжди був і є відповідальною 
особистістю, яка надихає суспільство на добрі, духовні діла, а ще нагадує 
про головні цінності, якими є воля, віра, родина, рідна земля. Культур-
ний зв’язок поколінь стає конче важливою ланкою в процесі становлення 
творчої особистості. Справжнє натхнення є там, де щирість та небайду-
жість до теми творів є головними художніми принципами.

Дуже добрим прикладом неймовірно глибокого творчого зв’язку 
з культурним спадком українського народу та досягнення найвищо-
го рівня виразності та поєднання творчих жанрів в своєму мистецтві 
є творчість М. Примаченко. Її картини – це поезія, фольклор, музика 
в кольорах та ритмах, життя народу в символах, глибоке осмислення 
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життя, щира любов до людей та й ще просто добрі поради. Ще в першій 
половині минулого століття спостерігається відродження нового укра-
їнського мистецтва завдяки творчості Г. Нарбута, неперевершеного 
графіка-новатора, М. Бойчука разом з його творчою групою, серед яких 
І. Падалка, В. Седляр та багато інших талановитих монументалістів, 
трагічна доля яких додає мужності їх творчим нащадкам. Справжня, 
щира любов до рідшої землі є основою творчості сучасних митців: І. 
Марчука, В. Гонтарова, А. Криволапа, В. Куликова та багатьох інших. 
Життєствердження як важливий принцип мистецтва разом з худож-
ньою правдивістю конче необхідні в процесі виховання творчої особис-
тості, яка свого часу обов’язково збагатить народну мистецьку скарб-
ницю значущими, глибокими, духовними творами ще й надихатиме 
своєю творчістю наступні покоління митців. 

—®—

74. Наталія Савченко, студентка 2 курсу Архітектурно-художнього 
інституту ОДАБА (наук. керів. Н. Р. Кубриш)

Значення графіки в формуванні художньо-
естетичної культури майбутніх архітекторів

Ключові слова: графіка, архітектурна освіта, творчість, художньо-
естетична культура, архітектори.

В сучасних умовах модернізації вищої архітектурної освіти набуває осо-
бливого змісту тріада «мистецтво – наука – техніка». Значення кожної 

з цих трьох сфер навчання в навчальному плані вищої архітектурної шко-
ли визначає концепт творчої спрямованості професійної освіти. Досяг-
нення науково-технічного прогресу впливають на архітектурну творчість: 
сприяють створенню нових задумів і розширюють можливості їх втілен-
ня, але при цьому також вимагають осмислення науки і техніки в рамках 
гуманістичної та художньої культури, породжуючи проблему естетичного 
використання наукових і технічних ідей в процесі формування архітектур-
ного образу. Тому концепція художньої інтеграції є актуальною для новіт-
ньої архітектури і культури в цілому як шлях вирішення фундаментальної 
проблеми втрати художньо-естетичних якостей сучасного архітектурного 
середовища.

Отже, пріоритетним завданням вищої архітектурної освіти є не тіль-
ки професійна підготовка, а й розвиток творчого потенціалу особистості, 
формування високого рівня художньо-естетичної культури майбутнього 
фахівця. У зв’язку з цим, актуальним стає в процесі професійної підго-
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товки майбутніх архітекторів оволодіння ними не тільки методами і за-
собами проектної діяльності, а й образотворчою грамотністю, яка формує 
і підвищує рівень естетичного смаку і художньої культури. У формуванні 
професійних навичок, образотворчої грамотності та художньо-естетичної 
культури майбутніх архітекторів важливу роль відіграє графіка. Оскільки 
у діяльності архітектора графіка виступає конкретним і образним мовним 
кодом викладу творчих ідей автора, розвиває процес пошуку творчих рі-
шень. Рівень професійної майстерності, вільне володіння різними видами 
графічних технік і виразними художніми засобами образотворчого мисте-
цтва відкривають перед архітектором необмежені можливості у втіленні і 
реалізації творчих задумів. 

Отже, архітектурна графіка має багатофункціональне значення в 
формуванні професійної культури майбутніх архітекторів: впливає не 
тільки на професійно-творчу діяльність та загальний культурний роз-
виток, але підвищує художньо-естетичний рівень, є головним засобом 
втілення, розвитку, вираження творчих ідей. Авторські манери, худож-
ні прийоми та техніки графіки, які використовує у своїй творчій діяль-
ності архітектор, здатні впливати на формування концептуального, 
конструктивно-пластичного і художньо-естетичного образу сучасної 
архітектури.

—®—

75. Михайло Селівачов, доктор мистецтвознавства, професор 
кафедри ТІМ НАОМА

Де межі теорії та філософії мистецтв?
Ключові слова: теорія, філософія, концепт, мистецтво, класифікація 
знань.

Побутове мовлення та журналістська лексика не розрізняють озна-
чені поняття, коли метафорично говорять про «філософію» певної 

виставки чи проекту, «теорії» змов і конфліктів, катастроф і катаклізмів 
і тому подібне. Часто йдеться про сучасний «синтез» гуманітарних наук 
у вигляді своєрідного вінегрету, де теж окремі складові втрачають свої 
власні якості заради досягнення нових смакових відчуттів. Але ж кожна 
дисципліна повинна мати свій предмет і методи. Вивчаючи пов’язану з 
мистецтвом тематику дисертацій, ми схематично узагальнили в таблиці 
наявні підходи до цієї проблеми, що має не тільки академічне, а й при-
кладне значення.

Об’єкт і предмет, основні теми та методи вивчення в теорії та філософії 
мистецтва:
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76. Марія Скоблікова, мистецтвознавець,  
науковий співробітник НХМУ

Медаль у творчості Георгія Гавриловича  
Пустовійта

Ключові слова: медаль, скульптор, кераміка, бронза, Георгій Пусто-
війт.

Георгій Гаврилович Пустовійт (1941–2018) знаний український скуль-
птор, в доробку якого є портрети, станкові та монументальні твори. 

Але окрім цього він займався, ще і медальєрним мистецтвом. Його медалі 
створені, як у бронзі так і у кераміці. Зацікавленість у роботі з керамікою 
в українських майстрів поступово почала проявлятися більше в роботах 
1970-х рр. Переважно після пленерних поїздок до Прибалтики. Так само 
посилився інтерес до медальєрного мистецтва. Деякі майстри (Ю. Ско-
блікова, В. Харабет та ін.) активно почали експериментувати у пошуках 
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цікавих ідей, композиційних рішень саме в медалях. Г. Пустовійт ство-
рив оригінальні медалі, серед них композиційно цікава бронзова медаль 
«Північно-Кримський канал» (яку люб’язно подарувала НХМУ Лариса 
Федорова, дружина художника). Чіткі лінії вимальовують проритий ка-
нал, який звужується та звертає в бік. В середині стилізовані риби, а зо-
вні, на лузі, стада. Поверхня пророблена дрібними штрихами, створюючи 
фактурне тло. Канал –вода – життя. Нічого зайвого. Так у кожній його ме-
далі чи то «Гра в покер», що виконана у кераміці, чи «Вода – це життя», де 
крапля потрапляє на маленький паросток, або «Прип’ять», в якій частина 
це гладка поверхня, а інша – глибоко врізаний рельєф, в якому майстер 
грається з геометричними висотами. Слід відмітити, що медалі Г. Пусто-
війта односторонні, вони лаконічні, прості, але з глибоким філософським 
підтекстом. Він обирає нестандартні теми і творчо вирішує кожну з них.

—®—

77. Алеся Скоромна, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА (наук. керів. 
М. В. Русяєва)

Новаторство та особливості майстерні 
архітектурно-художньої кераміки Н. Федорової

Ключові слова: новаторство, кераміка, майстерня архітектурно-
художньої кераміки, Н. Федорова, розробка, новий стиль, декор, кера-
міст, професіонал. 

Новаторство – своєрідний вихід за межі існуючого, створення новизни 
або нововведення, відхід від традиційної системи штукарства мистець-

ких творів. Разом із когортою митців Н. Федорова, частково відмовившись 
від старої системи, працювала над пошуком нових шляхів виготовлення 
керамічних виробів та удосконалювала новаторські рішення щодо їх де-
корування. Співпраця з архітекторами, скульпторами, живописцями, тех-
нологами сприяла вдалому синтезу кераміки з іншими видами мистецтва. 
Велике значення мав творчий підхід керівника до художників, серед яких 
були як професіонали, так і народні майстри. Головним акцентом творчого 
колективу є віртуозно розроблені Н. Федоровою поливи відновного вогню 
або так звані інтерферуючі поливи – з райдужним полиском і металевим 
блиском. Також варті уваги розроблені та впровадженні у практику: 

- нові або вдосконалені поливи (кристалічні, матові, морозостійкі), від-
роджена давньокитайська рецептура глазурі «бичача кров», на основі по-
єднання міді та срібла;

- збірчасті емалі та дослідження стосовно поєднання глазурі з емаллю;
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- вдосконалення технології виготовлення кераміки з врахуванням 
форми, розміру, кольору та призначення виробів, зокрема вологостійкого 
керамічного черепка;

- розширення асортименту майолікових виробів та створення нових 
різновидів декоративної кераміки та декору; 

- нова палітра ангобів для майоліки, сполучення останньої з кольоро-
вою глазур’ю та різноманітні способи художнього оформлення майоліки 
по сирій кераміці.

Тенденції розвитку майстерні залежали не тільки від керівника 
та розширення палітри полив, але і від художників-керамістів, від їх 
сприйняття і вміння поєднувати новий блиск яскравих полив із деко-
ративним оформленням при виготовленні виробів. Після низки вдало 
проведених експериментів із поєднання ангобів та глазурей й отрима-
ного визнання на вітчизняних та закордонних виставках, інші худож-
ники почали наслідувати та копіювати винаходи цієї майстерні та впро-
ваджувати керамічні вироби у масове виробництво на підприємствах 
Укрхудожпромспілки, що ще раз підкреслило авторитет майстерні Н. 
Федорової серед подібних експериментальних об’єднань та високий рі-
вень її керамістів.

Враховуючи те, що очолювана Н. Федоровою майстерня працювала з 
1944 по 1985 р., творчий доробок самобутньої когорти митців заслуговує 
на подальше ретельне вивчення.

—®—

78. Олесь Соловей, завідувач кафедри живопису та композиції  
НАОМА, доцент

Книжкова графіка Миколи Стороженка
Ключові слова: книжкова ілюстрація, графічні техніки, М. Сторо-
женко.

Серед випускників НАОМА особистість Миколи Стороженка посідає 
особливе місце. Уславлений майстер встигнув реалізувати себе як пе-

дагог, фундатор майстерні живопису та храмової культури, як монумен-
тальний і станковий живописець, як прекрасний графік і художник книги. 
Створені ним в різний час книжкові ілюстрації, попри стилістичну розма-
їтість, вирізняються лаконічністю та декоративністю, дотичною до укра-
їнської народної творчості. Впродовж життя Стороженко оформив майже 
50 книжок у різних видавництвах України. 

1950-ті рр. стали початковим етапом, часом становлення індивідуальної 
творчої манери. 1960–1970-і рр. виявилися найбільш плідними у пошуках 
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власних композиційних прийомів образотворення, в опановуванні різними 
графічними техніками, що обирав художник для кожного видання. Ці роки 
позначені потужним розвитком мистецтва ілюстрації в цілому, пошуком но-
вих форм художнього оздоблення книги, яка починає виступати як єдиний 
художньо-поліграфічний об’єкт (С. Адамович, А. Базилевич, О. Данченко, 
С. Карафа-Корбут, Н. Лопухова, В. Перевальський, В. Юрчишин, Г. Якуто-
вич та ін.). Проілюстровані М. Стороженком твори класичної та сучасної 
літератури виявляють новий підхід до оформлення книги, яка мислиться 
як цілісний ансамбль, що об’єднував усі складові в єдине ціле (ілюстрації, 
текст, шрифт, формат, декоративні елементи, обкладинка). Цей підхід ха-
рактерний для більшості його видань: «В катакомбах» Лесі Українки (1971. 
Офорт, резерваж, суха голка), «Птах-слава» С. Алєксєєва (1964. Ліногравю-
ра), «Анаконда» О. Кіроги (1975. Папір, гуаш), до повісті М. Коцюбинського 
«Фата Моргана» (1977. Папір, туш, перо). 

У 1980-х рр. робота над «Сонетами» І. Франка (1984. Папір, туш, перо) 
та «Українськими народними казками» (1981–1985. ДВП, холодна енка-
устика) приносить художнику Національну премію ім. Тараса Шевченка. 
Ще однією етапною для М. Стороженка стала майже двадцятирічна робо-
та над ілюстраціями до «Кобзаря» Т. Шевченка, 42 композиції до якого 
було завершено 2004 р.

В його книжковій графіці прагнення підкреслити площинність аркуша 
поєднується з монументалізацією форм, узагальненням і умовністю, що 
часто підіймають образи до символічного звучання. 

—®—

79. Оксана Сторчай, кандидат мистецтвознавства, науковий співро-
бітник відділу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтв 
ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ, художник-реставратор творів графіки

Загальна навчальна програма Української  
державної Академії мистецтва і майстерні  
Михайла Бойчука в 1920-ті роки

Ключові слова: Українська державна Академія мистецтва, майстерня 
Михайла Бойчука, навчальна програма. 

За опублікованими матеріалами було реконструйовано загальну учбо-
ву програму в Українській державній Академії мистецтва, майстерні 

М. Бойчука періоду навчання Т. Бойчука, К. Бородіної, К. Єлеви, А. Івано-
вої, Л. Лозовського, М. Рокицького, О. Рубана, В. Седляра, М. Трубецької, 
Л. Хижинського, М. Холодної, Е. Шехтмана, М. Юнак. Вивчалися наступ-
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ні теоретичні курси: історія всесвітнього мистецтва, історія українського 
мистецтва, українське народне мистецтво, «наукові підстави кольориту», 
теорія мистецтва, старий Київ, вступ до естетики, українознавство. Теоре-
тичні дисципліни викладали талановиті вчені Ф. Ернст, М. Макаренко, 
В. Модзалевський, Д. Щербаківський. До програми було введено історію 
українського мистецтва, яке можна було на той час вивчати завдяки ґрун-
товним дослідженням К. Щироцького, братів В. і Д. Щербаківських, Гр. 
Павлуцького, Є. Кузьміна, Д. Антоновича, В. Горленка, О. Новицького та 
ін. Нововведенням було українознавство, яке було впроваджено до про-
грам середньої та вищої школи за ініціативою В. Вернадського. У «Про-
грамі майстерні монументального мистецтва проф. М. Бойчука» 1922 р., 
опублікованого О. Кашубою-Вольвач у статті «Навчальні програми Ми-
хайла Бойчука у першоджерелах» (Скрижалі. Декоративне мистецтво 
і дизайн. Київ–Чернівці, 2010. № 2–3. С. 15–19), зазначено: «І курс. Ри-
сування і малювання предметів означених і абстрактних форм (з натури 
і з уяви). Початки знайомства з сировими художніми матеріалами. Зна-
йомлення з основами композиції через відрисовування зразків видатних 
творів світового пластичного мистецтва старих і нових часів також через 
аналіз своїх праць і своїх товаришів. ІІ курс. Ознайомлення з художніми 
матеріалами і їх вжитком. Роботи в майстерні в рисовані й малюванні тем-
перою, олійними фарбами і іншими на папері, картоні, дошках і полотні. 
Бажаючи призвичаються до виконання своїх композицій в двох вимірних 
і трьох вимірних, в ріжних матеріалах (в дереві, глині, кості, камені). Зна-
йомлення через відрисовування і відмалювання творів окремих майстрів, 
а також народних творів з композицією рисунку й колориту з особливим 
зверненням уваги на місцеві національні властивості і традиції. Роботи 
проводяться серед природи, в майстернях, в бібліотеках і музеях. ІІІ курс. 
Освоювання з матеріалами та їх властивостями. Робота в майстернях в 
рисуванні і в малюванні в матеріалах. Пізнання способу малювання аль-
фреско і мозаїчної роботи. Призвичаювання до виконання практичних 
робіт під доглядом керівника, пробудження широкого композиційного 
чуття в зв’язку з архітектурними формами і площинами. Студіювання 
матеріалів пластичного мистецтва в бібліотеках, музеях, екскурсіях і в 
архітектурних пам’ятниках для студії їх декорування в матеріалах мону-
ментального мистецтва. ІV курс. Виконання закінчених робіт зв’язаних 
з архітектурним цілим. Роботи аль-фреско і мозаїка. Виявлення повної 
мистецької свідомості і пристосування своїх знань як в практичних робо-
тах, так і в педагогічному застосуванню. Примітка: Відрисовування творів 
інших майстрів розуміється подібно до того, як в музиці переграють ком-
позиторські і народні музичні твори». 

Таким чином, теоретичні предмети були однакові для всіх тодішніх 
майстерень (М. Бойчук – фрески і мозаїки, М. Бурачек – пейзажу, В. Кри-
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чевський – народного мистецтва, орнаменту, архітектури, композиції, Ф. 
Кричевський – портрету, скульптури, побутово-історичного малярства, А. 
Маневич – пейзажу, О. Мурашко – жанрового живопису, М. Жук – портре-
ту, Ю. Нарбут – графіки). Поєднавши теоретичні курси з програмою май-
стерні М. Бойчука ми отримали реконструкцію всієї навчальної програми 
для живописців-монументалістів (хоча чудово могли працювати і як стан-
ковісти в живописі, графіці й декоративно-прикладному мистецтві).

—®—

80. Марина Стрельцова, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Л. О. Лисенко)

Симпозіумна діяльність ГО «Про Арте Мункач»: 
презентація туристичного маршруту «Скульптур-
ний шлях Закарпаття»
Ключові слова: Міжнародна асоціація скульптурних симпозіумів, 
скульптурні симпозіуми, ландшафтна скульптура, соціокультурний 
проєкт, туристичний маршрут.

7 вересня 2019 р. у рамках VI Міжнародного закарпатського симпозіу-
му скульптури ГО «Про Арте Мункач», зокрема, її очільник, відомий 

український скульптор Петро Матл, його заступник Арпад Матл, а також 
голова закарпатської туристичної організації Федор Шандор презентува-
ли новий туристичний маршрут «Скульптурний шлях Закарпаття». Він 
є результатом соціокультурного проекту, який його організатори розро-
бляють з 2013 р. Новий маршрут розпочинається в м. Сколе на Львівщи-
ні й закінчується у с. Каллошем’єн в Угорщині. Кожен його пункт пред-
ставлений симпозіумною скульптурою. З 2014 р. на Закарпатті провели 
8 міжнародних симпозіумів. Окрім українців, учасниками ставали скуль-
птори з країн Вишеградської четвірки (Польщі, Чехії, Угорщини та Сло-
ваччини), а також Німеччини, Данії, Іспанії, Індії та Китаю. Тож за 6 років 
громадській організації «Про Арте Мункач» вдалося і на символічному, 
і на матеріальному рівні поєднати Україну та Угорщину майже цілісним 
культурно-туристичним шляхом. У майбутньому він має охопити й інші 
сусідні країни – Польщу, Словаччину та Румунію.

Творчий доробок симпозіумів маніфестує їх прихильність до традицій-
ної скульптури, вирішеної як у фігуративному, символічному-образному, 
так і в абстрактно-знаковому ключі. Деякі твори балансують на межі між 
скульптурою та архітектурою, зокрема «Вежа надії» датського скульпто-
ра Оле Відебаїка, розташована на території Чинадіївського замку (2017, 
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цегла). Переважна більшість учасників демонструє уважне ставлення до 
видової природи симпозіумних матеріалів, які відрізняються широкою 
варіативністю (закарпатський рожевий мармур, граніт, ямпільський піс-
ковик, дерево, метал тощо). Формально-стилістичний полілог закарпат-
ської ландшафтної скульптури зумовлений розмаїттям національних шкіл 
і індивідуальних манер майстрів. У діапазоні пластичних мов превалюють 
неофольклорні, архаїзовані та неоавангардні тенденції. 

Сьогодні в Україні це – чи не єдиний тривалий, стратегічно вибудо-
ваний, соціально орієнтований симпозіумний проєкт, який має на меті 
ревіталізацію сіл Закарпаття й формування в них культурно-мистецького 
простору за рахунок встановлення ландшафтної скульптури та відповід-
ного благоустрою. Не останню роль в цьому відіграє й тематика кожного 
заходу: «Легенди Закарпаття», 2014; «Міст», 2017; «Прощавай, зброє!», 
2018, «Сім`я», 2019. 2018 р. міжнародні закарпатські симпозіуми приєд-
налися до Міжнародної асоціації скульптурних симпозіумів (ISSA).

—®—

81. Анастасія Стрій, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. О. А. Лагутенко)

Мюнхенський період в творчості  
Адальберта Ерделі (1922–1926)

Ключові слова: Адальберт Ерделі, закарпатський живопис, мюнхен-
ський період Ерделі.

1922 р. Адальберт Ерделі поїхав на навчання до Мюнхена – одного 
з центрів тодішнього сучасного мистецтва. Саме там, на по-

чатку 1920-х рр. почали формуватися його філософські орієнтири та ста-
новлення індивідуального почерку.

В 1920-х сформувалося основне коло жанрів, в яких працював Ерделі: 
портрет, пейзаж, натюрморт. В Мюнхені він познайомився з тогочасним 
актуальним мистецтвом, зокрема німецьким експресіонізмом, та почав 
використовувати деякі художньо-стилістичні прийоми цієї течії в своєму 
живописі. Перш за все, це видно по збільшених формах та відмові від де-
талізації. В портретах мазки стають більш пастозними та динамічними. В 
краєвидах нерідко бачимо більш спокійну гру світлотіні, упор на барвис-
ті контрасти с включеннями чистого кольору, темні контури, по мазкам 
яких часто відчувається застосування мастихіна. 

Однак живописець ніколи не виходив у «чистий» експресіонізм з його 
динамічними формами та кричущою палітрою, що створювала напруже-



Секція 2. Проблеми вивчення українського мистецтва 20–21 століття. Методика 
викладання профільних дисциплін у вищих мистецьких закладах. Інструментарій 
мистецтвознавця. Проблеми сучасної художньої освіти

154  

ну та ворожу атмосферу. За своєю природою німецький експресіонізм став 
реакцією на депресивний стан в країні, в образотворчому мистецтві це ві-
добразилося гіпертрофованими рішеннями пластичного моделювання 
форм. Натомість Ерделі до своєї художньої мови скористався лише части-
ною цих естетичних пошуків у поєднанні зі школою реалізму, без посилу 
до місцевих духовних катастроф.

Зі щоденників живописця відомо, що він схилявся до деякої місти-
фікації та вкладав в мистецтво власний сенс. В 1920-х рр. в його натюр-
мортах починають виділятися улюблені мотиви – віддзеркалення різних 
предметів на полірованих поверхнях – склянки з водою. Чіткі відображен-
ня створюють гру світлотіні, збагачуючу палітру. Часто бачимо в зобра-
женнях інтер’єрів та портретах, що художник вводить в композицію свої 
більш ранні твори. Таким чином, з’являється незвичайний світ предме-
тів із різних часів, об’єднаних в одному полотні. Разом зі складним, іноді 
темним, колоритом та динамічним письмом це наповнює роботи Ерделі 
містичним відчуттям. Можна чітко не знати, в чому полягає символізм та 
філософія твору, але відчути це на підсвідомому рівні.

—®—

82. Андрій Тарасенко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
теорії і методики ДПМ та графіки ПНПУ ім. К.Д. Ушинського

Меморіальні дошки Одеси: мотив вікна.  
Скульптор Г.Франгулян

Ключові слова: меморіальна дошка, скульптура, Г. Франгулян, Б. Лит-
вак, Одеса.

Збереження імені та індивідуального портретного образу в Стародавньо-
му Єгипті було умовою безсмертя. Зв’язок з предками через портретні 

образи затверджувався в культурі Стародавнього Риму. Так, на рельєфах 
надгробків уздовж Аппієвої дороги персонажі нагадували про себе, див-
лячись на мандрівників, які проходили повз них. У християнських храмах 
Візантії і Середніх віків збережені зображення донаторів. Жертвоприне-
сення відбувалося з метою наближення до Бога і увічнення. У храмах Киє-
ва (наприклад, Успенський собор Києво-Печерської Лаври) образи святих, 
виконані в техніці мозаїки, дивляться на прихожан з умовних вікон.

03.09.2016 р. відбулося відкриття меморіальної дошки Герою України, 
Почесному громадянину Одеси Борису Литваку. Пластична ідея динаміч-
ної композиції скульптора Георгія Франгуляна – напіввідкрите вікно, на 
підвіконня якого спирається лікоть зображеного. Умовне «вікно» рельє-
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фу знаходиться на одному рівні з реальними. Тема вікна і підвіконня – та 
сама, що і в римських надгробних рельєфах, які перейшли в композиції 
портретів Ренесансу, зокрема, «Джоконди» Леонардо да Вінчі.

У розташованому по композиційній вертикалі імені: «Борис Литвак» 
і лаконічному тексті: «Я тут» втілена ідея зримої присутності засновника 
центру реабілітації дітей-інвалідів в Одесі. Центр відомий як «Будинок з 
ангелом», оскільки його прикрашає декоративна скульптура позолочено-
го янгола (скульптор М. Рева). Відмова від дат життя і смерті передбачає 
позачасовість і духовне заступництво благодійника. Як це було в архітек-
турній скульптурі Ренесансу. Сувора вертикаль імені контрастує з ритмом 
не поставлених в рядок, а вільно «пролітаючих» літер напису «Я тут». 
Шрифт викликає асоціації з загостреними крилами зграї птахів. Скуль-
птор використав пластичні можливості бронзи. Структурна композиція 
вертикалей і діагоналей на пуантах умовного «вікна» створює відчуття 
легкості, що відповідає неабиякій енергії Литвака (до створення центру 
він був директором школи олімпійського резерву). Погляд творця «Бу-
динку з ангелом» спрямований вгору. Виразний контраст живої органіки 
портретного образу і «рами». Вихід за межі звичного тривимірного про-
стору визначений формою меморіальної «дошки». Франгулян відмовля-
ється від звичної архітектоніки квадрата, що зв’язує конструкцію з землею 
(з лінією горизонту). Нижню горизонталь замінює діагональ, контрастна 
напрямку погляду героя. Взаємозв’язок земного і небесного виражений 
умовною мовою пластики. 

Портретна скульптура в архітектурі передбачає зв’язок поколінь. Зви-
чайно, якщо це твори високого художнього рівня.

—®—

83. Ольга Тарасенко, доктор мистецтвознавства, професор, завід-
увач кафедри образотворчого мистецтва ПНПУ ім. К.Д. Ушинського

«Колодязь Гуйди»:  
архетип води в творчості майстра

Ключові слова: Михайло Гуйда, канон, архетип, жінка, вода, колодязь, 
парадний портрет.

Центром світу Гуйди є людина, що входить в світ через рідне подвір’я з 
криницею води життя та квітучими, плодоносними деревами, що від-

роджуються. Двір стає храмом життєдайної землі, жриця якого – жінка-
мати або дівчинка. Вік героїнь змінюється подібно порам року. Цикли ди-
тинства, розквіту і мудрої старості пов’язані з життям природи.
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У картинах українського майстра можна побачити перетворення єв-
ропейського парадного ритуального портрета. Двір як храм. Стіл-вівтар 
– колодязь. Колони – квітучі дерева і стовпові основи колодязя. Завіса 
– райдужна килимова доріжка. Природний хід часу: старість – зрілість-
плодовитість – дитинство. Як і в традиційних парадних портретах присут-
ні тварини і птахи.

Композиція картини «Баба Калина» (2017) створена на основі канону 
парадного портрета. Літня жінка, одягнена у вишиту білу сорочку, пред-
ставлена в повний зріст на тлі природної завіси – помаранчевої хмари 
осінньої калини з червоними кетягами ягід. Стовбури дерев, які вже від-
жили свій вік, виступають в новій ролі: вони стали потужними стовпами 
колодязя життя і сприймаються як аналог колон будинку-храму в тради-
ційному парадному портреті. Ступні босих ніг вписані в світлий «позем». 
Землю і небо (написані в близьких тональних відносинах) пов’язують вер-
тикалі килимової доріжки на райдужному паркані і стрункі стебла мальв.

Колодязь – найважливіший символ будинку-двору в картинах Гуйди. 
У композиції «Баба Калина», як і в картинах «Біля криниці», «Весна» 
(1992 і 2005 років) героїня зображена біля колодязя, білизна якого симво-
лізує охайність господині. Ідейний і геометричний центр полотна: золота 
вода, що виблискує в наповненому відрі. Жінка біля криниці пов’язана з 
архетипом Матері-Землі, Матері-Природи. Колодязь символізує жіноче 
начало, утробу Великої Матері, душу. У християнській традиції колодязь, 
подібний до джерела Древа Життя в Раю, дає початок Водам Життя. «Ко-
лодязь Гуйди» можна сприймати в одному архетипічному ряді джерела 
життя з такими первинними образами як, наприклад, фонтан в «Покло-
нінні Агнцеві» «Гентського вівтаря» (1432) Губерта і Яна ван Ейків.

Вода – жіночий елемент. За Юнгом, вода пов’язана з філософією не-
свідомого. У китайській системі у-сін вона включена в цикл смерті і від-
родження, з неї починається і нею закінчується життя. Вода живить Древо 
Життя. У пентаграмі у-сін жіноче начало – інь – пов’язане зі світовими 
водами. У міфології Європи і Азії вода символізує зміну. В усталеному об-
разі будинку-двору Гуйди відбувається зміна поколінь. Незмінна створена 
майстром модель його рідного будинку-двору. Звернення до архетипів і 
символів дозволило художнику розширити камерний простір будинку-
двору до нового індивідуального образу моделі світу.

—®—
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84. Ілона Ткачук, викладач кафедри академічного живопису, молод-
ший науковий співробітник НДС, аспірантка кафедри менеджменту 
мистецтва ЛНАМ (наук. керів. Д. М. Скринник-Миська)

Міждисциплінарність у дослідженні перцепції 
живопису

Ключові слова: живопис, перцепція, міждисциплінарність, методоло-
гія, системний підхід.

Особливість перцепції живопису нашого часу полягає у труднощах 
дефініцій, пов’язаних із ним. Ті визначення, за допомогою яких 

живопис намагаються структурувати, вже не працюють із такою ж 
переконливістю, як раніше. Сьогодні — не епоха стабільності, коли 
світогляд особи збігається з нормами суспільного договору та фор-
мами його презентації;— натомість ці відносини розбалансовані, а 
причинно-наслідкові зв’язки втрачають лінійну логіку у множинності 
наративів.

Світобачення фрагментується, що й визначає межі можливого 
сприйняття та дескрипції для реципієнта, базованих на старих моде-
лях, котрі зберігаються в архіві культури. Саме культуру можна розумі-
ти як великий архів готових моделей репрезентації, в той час як живо-
пис постійно зайнятий освоєнням нових територій та сьогодні вимагає 
міждисциплінарного комплексного підходу. Поява живопису як «авто-
номного» явища, а головне – поява реципієнта, публіки, докорінно змі-
нює розуміння його функції. 

Необхідно зазначити, що термінологія та методологія традиційного 
мистецтвознавства вже не володіють інструментарієм для пізнання та 
розуміння сучасного живопису. Теорія мистецтва саме в інтеграції з ін-
шими соціогуманітарними науками, на жаль, не є науковим апаратом 
дослідження авторів.

Принцип міждисциплінарності в сучасній гуманітарній науці при-
йнято розуміти як одночасну присутність у науковому дослідженні різ-
них методологічних парадигм, відповідальних за свій предмет загаль-
ного поля дослідження, що виражає тенденцію до інтеграції наукового 
пізнання. Предметом вивчення є основні концепції, що визначають 
перцепцію живопису в контексті міждисциплінарних наукових підхо-
дів, що сформувалися в інших галузях гуманітарного знання: психоло-
гії, філософії, естетиці, літературознавстві, нейроестетиці, соціології, 
культурології і т. д.

Живопис пропонується розглядати як комплексний феномен, який 
потребує рефлексії з боку різних наукових дисциплін. Системний підхід 
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у значній мірі збільшує можливості більш ємного та всебічного вивчен-
ня даного феномену. В рамках різних наук і знань постає необхідність 
сформувати комплексну міждисциплінарну теоретико-методологічну 
стратегію вивчення перцепції живопису.

—®—

85. Євгенія Федюн, аспірантка кафедри живопису ХДАДМ  
(наук. керів. М. М. Ковальова)

Тема війни в творчості  
Олександра Хмельницького

Ключові слова: тема війни, тематичний живопис, Олександр Хмель-
ницький.

Олександр Анатолійович Хмельницький – український живописець, 
знаний майстер тематичної картини. Народився 1924 р. у Харкові. За-

хопився мистецтвом ще з дитячих років, коли відвідував гурток малюван-
ня при Палаці піонерів. Потім – роки навчання у художньому училищі 
і художньому інституті, де навчався професії у П. Котова, М. Рибальчен-
ка, А. Любимського, Л. Чернова та М. Шапошникова. З 1953 понад сорок 
років він працював викладачем на кафедрі монументального живопису в 
рідній Аlmamater. Плідну педагогічну діяльність поєднував з творчістю. У 
сюжетному розмаїтті картин майстра вагоме місце посідає тема війни. 

Тяжкі воєнні роки О. Хмельницький був на фронті, тому цілком при-
родно, що війна залишила глибокий слід в його душі. «Тематику моїх кар-
тин значною мірою визначила минула війна. Вона проклала у моєму житті 
борозну, яка не зарівняється ніколи…», – писав художник. Першим вели-
ким полотном майстра на воєнну тематику стала робота «Перемога» (1958 
– 1961), що неодноразово експонувалась на республіканських, всесоюзних 
та закордонних виставках. Картина – це особисте бачення художника ви-
стражданої перемоги. Втомлені солдати стоять на руїнах будинку мов на 
п’єдесталі, вони ще до кінця не усвідомлюють, що лихоліття скінчилося і 
їм вдалося пережити тяжкі часи, захистивши свою Батьківщину. 

Ще більш трагічним настроєм сповнене полотно «В ім’я життя» (1967). 
Розкинувши руки, в останній раз обіймає рідну землю молодий вбитий 
солдат. Над ним колихають розквітлі соняшники, немов вічний вогонь над 
загиблим героєм. Контраст гарячих кольорів землі, нереальна побудова 
лінії горизонту надають цілком реалістичному зображенню зворушливо-
поетичного, символіко-узагальненого характеру. Весь твір сприймається 
як своєрідний реквієм юним героям, що загинули у війні. Інтонаційно-
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ритмічний лад полотна спрямований не на життєве зображення трагічно-
го моменту, а на уславлення високої жертовної місії простого радянського 
солдата заради миру і щастя на землі. 

Картини «Верстви, верстви…» (1960), «Був місяць травень» (1975), 
«Останні метри війни» (1982), «Війною обпалені» (1985), «Протистоян-
ня» (1988), як і ранні твори, сповнені глибокими спогадами. «Я не прагнув 
до зображення конкретних подій, відомих осіб. Мені хотілось передати 
дух війни, її героїку, те що хвилює нас у піснях, документах, фотографіях, 
легендах тих років». Звідси в творчості Хмельницького стільки глибини, 
життєвості, пронизливої любові до людей і життя.

Серед багатофігурних полотен особливе місце займає графічний цикл 
«На війні, як на війні», що налічує двадцять п’ять аркушів. Тремтливі ри-
сочки вуглини вражають глибиною і достовірністю відтворених фронтових 
подій. Якщо в ранніх роботах в більшій мірі відчуваються болісні спогади, 
надривна експресія, то пізніше його сюжетні картини, сповнені внутрішнім 
спокоєм, поетичністю художніх асоціацій, лаконічністю композиційного і 
колористичного ладу. Завдяки цьому поглиблюється художня образність 
творів, дедалі збагачується виразнішими рисами самобутня творчість ви-
датного харківського художника, яскравого представника харківської шко-
ли станкового і монументального живопису О. Хмельницького.

—®—

86. Галина Хорунжа, старший науковий співробітник Львівської на-
ціональної галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького

Львівські образотворчі практики радянського пе-
ріоду: колаборація/опозиція (на прикладі збірки 
Львівської національної галереї мистецтв) 
Ключові слова: радянське мистецтво, андеграунд, опозиція, архівні до-
кументи, міфологізація.

Після розпаду СРСР дослідження львівського мистецтва радянського 
періоду відбувалось з підкресленими інтенціями, у яких автори зазна-

чали, що існувало умовних дві групи авторів — «колаборанти» (митці, які 
приймали участь в офіційному художньому житті, реалізовували держав-
ні замовлення) та опозиціонери (у залежності від періоду — модерністи, 
шістдесятники, нонконформісти, представники андеграунду). Якість ре-
зультатів художніх практик, їхнє значення для історії вітчизняного мисте-
цтва також часто співвідносилось з вказаною «міфологізаторською дихо-
томією». Такий підхід призвів до появи не лише ангажованих теоретичні 
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тексти дослідників, мемуари та інтерв’ю учасників процесу, але і виставко-
ві проекти, музейні експозиції. За результатами авторського дослідження 
документальної складової вказаної концепції на базі архівів Львівської на-
ціональної академії мистецтв, Львівської національної галереї мистецтв, 
документації Львівської кераміко-скульптурної фабрики, а також фондо-
вих збірок обласних та краєзнавчих музеїв на території України (Вінниця, 
Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Миколаїв, 
Одеса, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, 
Черкаси, Чернівці) було виявлено невідповідність вказаної інформації 
дійсності. Так, встановлена тривала та багаторазова участь О. Аксініна, 
Т. Бриж, Б. Сороки, К. Звіринського, В. Манастирського, П. Марковича, І. 
Марчука, О. Мінька, Є. Лисика, Р. та М. Сельських, З. Флінти, інших пред-
ставників «опозиції», у функціюванні державних інституцій (викладацька 
діяльність), офіційному виставковому житті (зокрема проектах реалізова-
них у рамках відзначення ювілеїв В. Леніна, Жовтневої революції, ВЛКСМ, 
органів внутрішніх справ, з’їздів ЦК КПРС), виконання ідеологічних за-
мовлень, особисте членство у ВЛКСМ та КПРС. Ці свідчення у жодному 
разі не нівелюють значення вказаних персоналій для історії вітчизняного 
мистецтва чи їхньої ролі у формуванні локального осередку. Однак, ці-
лісне вивчення цієї проблематики, з врахуванням зазначеної складової, 
є важливим для оцінки критерію «опозиційності», без якого неможлива 
об’єктивна історія українського мистецтва другої половини 20 ст.

—®—

87. Анна Чейпеш, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Н. Ю. Белічко)

Перша персональна виставка Е. Контратовича  
у Києві

Ключові слова: Ернест Контратович, закарпатська школа живопису, 
пейзаж.

Першою масштабною презентацією творчості закарпатського худож-
ника Е. Контратовича була його персональна виставка у Києві, що 

відкрилася 18 вересня 1973 р. у виставковому залі Спілки художників 
Української РСР. Для аналізу події вперше було використано стенограму її 
обговорення з архіву ЦДАМЛМ.

Експозиція представляла дев’яносто робіт митця, що повною мірою 
розкривали основні жанри та теми полотен Е. Контратовича. Жанрові 
роботи, створені у ранній етап становлення митця (1930–1943) вражали 
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своєю гострою соціально-викривальною спрямованістю на тему трагічних 
наслідків економічної кризи для селян Закарпаття. Період розквіту мит-
ця, що почався з приєднанням території Закарпаття до Радянського союзу 
(1946) представлений переважно краєвидами (34 роботи) – епічними па-
норамами гір і невеликими ліричними видами. 

В обговоренні виставки брали участь художники Т. Яблонська, М. Глу-
щенко, В. Микита, мистецтвознавці В. Мартиненко (автор першого аль-
бому, присвяченого творчості Е. Контратовича), Л. Попова, Л. Владич та 
інші. Всі виступаючі дуже схвально відгукувалися про творчість митця.

Т. Яблонська відмічала емоційність краєвидів та щирість, з якою пока-
зана любов до своєї землі та народу. Художниця була знайома з Е. Контр-
атовичем ще з 1950-х рр., коли вона приїздила до Ужгороду у зв’язку із 
підготовкою закарпатських митців до декади української літератури та 
мистецтва у Москві (1950). Відомо, що природа Карпат, своєрідний фоль-
клор вплинули на художницю. Особливо її вразила виставка Ф. Манайла 
у Києві на початку 1960-х рр., після якої Т. Яблонська висловлювала захо-
плення свіжістю робіт ужгородських митців. Цікавим є той факт, що тоді, 
після повернення до Москви, Т. Яблонською був написаний звіт про робо-
ту представників закарпатської школи і саме про Е. Контратовича вона за-
значила, що він стоїть на низькому професійному рівні і не готує до декади 
ніяких творів. 

М. Глущенко підкреслював високу образну мову робіт митця, відзна-
чав, що у творах є ритмічність, декоративність та серійність, що пов’язує 
їх із роботами інших закарпатських художників. Декоративність живопи-
су, орнаментальність та народне світобачення також відмітив Л. Владич, 
який назвав уміння говорити мовою символів, уміння надавати символіч-
ного звучання кольору характерною рисою живопису митця. 

Брав участь в обговоренні й учень Е. Контратовича художник В. Мики-
та, який акцентував увагу саме на його педагогічній діяльність та впливі 
на учнів.

Мистецтвознавець Л. Попова назвала Е. Контратовича послідовником 
Ф. Манайла, при цьому не вказуючи на конкретні спільні риси. Також вона 
зазначила, що обидва митці є найкращими представниками експресіоніс-
тичного напряму закарпатської школи. 

Експоновані твори на персональній виставці вперше представили ши-
рокому загалу художній доробок Е. Контратовича, чим викликали загаль-
ний інтерес до його творчості та закарпатської школи загалом. 

—®—
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88. Катерина Шиман, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Л. В. Смирна) 

Формування та втілення художнього образу  
у різних вимірах реальності

Ключові слова: художній образ, виміри реальності, формування худож-
нього образу, віртуальна реальність, доповнена реальність. 

Сучасне життя людини характеризується активним впровадження 
цифрових технологій у всі сфери її діяльності. Окрім фізично існую-

чої реальності, за допомогою творення медіа засобів, створена доповнена 
та віртуальна та віртуальна реальність. Безперечно, це відображається і 
у мистецтві. Цифрові засоби творення переводять існування художнього 
твору у нові площині – доповнену, віртуальну реальність. Створене худож-
нє вираження більше не обмежується розумінням фізичних параметрів 
реальності. Процес творення художнього образу можливий тепер навіть 
за допомогою сили думки (при використанні нейросенсорних пристроїв). 
Матеріальний твір мистецтва у фізичному просторі можна оцифрувати та 
перенести у інший вимір для подальшого споглядання чи обробки.  

 Та все ж, слід зазначити, що процес творення в альтернативних ви-
мірах реальності апелює до усталених прийомів творення. Схема послі-
довності формування художнього образу та подальше його втілення прак-
тично не відміняється від загальноусталених. Медіа засоби тепер є лише 
одним із інструментів, способом вираження задумки митця. 

Проте, можливе виникнення певного когнітивного дисонансу під час 
сприйняття роботи, створеної за допомогою медіа-засобів. Варто розумі-
ти, що медіа технології – це лише один із багатьох способів творення, який 
не в змозі повністю замінити або виключити всі інші варіанти вираження 
художнього образу.

Дослідження сучасних прийомів формування художнього образу за 
допомогою медіа-засобів необхідне. Це забезпечить повне охоплення та 
висвітлення можливостей творення, сприйняття художнього образу, від-
повідність сучасним світовим тенденціям у мистецтві.  

—®—
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89. Жанна Шкляренко, аспірантка КНУКіМ  
(наук. керів. Л.О. Поліщук).

Перформанс: синтез мистецтв
Ключові слова: перформанс, перформативний акт, акціоністська 
форма.

В процесі розвитку людство опиралося на дві головні категорії – образ і 
слово. Для сприйняття образу потрібна імпульсна думка, що схожа на 

образ й існує відразу цілісно, не корелюючи з висловлюванням (тому не-
можливо переказати сонату чи пояснити перформанс). 

Крім домінуючої візуальної частини для перформансу характерні 
ще симультанність і синтез, тобто сміливі запозичення з інших мис-
тецтв. З історії видно, що митці неодноразово звертали увагу на мож-
ливості гармонійного поєднання мистецтв, синтезували й називали 
ці новоутворення кожен у свій власний спосіб: Singspiel В. Моцарт, 
Gesamtkunstwerk Р. Вагнер, «Мир искусства» С. Дягілєв – це дало світу 
прекрасні нові жанри такі як опера, балет тощо. Ексцентричні демон-
страції спочатку були вражаючими публіку перформансами, що до-
зволяли художнику ствердитись у мистецтві. Синтезуючи різного роду 
мистецтва перформанси також ставили П. Караваджо, Л. да Вінчі, Дж. 
Берніні та інші. Але, якщо до 20 ст. митці надихались народними іде-
ями, то у 20 ст. мистецтво намагається «вийти» до глядача, долаючи 
прямокутний формат сцени, полотна, екрану, книги, куди воно було 
вміщене для пасивного перегляду, й спонукати публіку до активності. 
Адже, з появою екранних мистецтв, глядачі дедалі більше стали втра-
чати здібність до емоційного відгуку.

У різних часових епохах змінюється положення автора – він імітатор, 
ремісник, деміург, проектувальник, скриптор, що художніми прийомами 
виводить нас за межі тілесного. Експериментуючи самі, художники навча-
ли глядача новим способам сприйняття світу. На початку 20 ст. співзвучно 
новому часу, технічному прогресу, пришвидшенню й спрощенню способу 
мислення було зроблено спробу винайдення образу для миттєвої передачі 
інформації без вербального залучення. Плакатне і книжкове анаграму-
вання було створене для розуміння якомога більшого загалу. Подібний 
спосіб компресії, як в образному мисленні, широко застосовувався і в пер-
формансах. 

Дрібний нюанс синтезу спрацьовує як допоміжний у завданні митця 
справляти враження на глядача. Замість цілісних, що вимагають часу 
для їх створення закінчених художніх творів, творці репрезентували 
безоб’єктний і самий впливовий елемент дійства, події, що був спромож-
ний впливати на свідомість і поведінку публіки. 
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Отже, перформанс базується на синтезі мистецтв. Митці, сприймаючи 
мистецтво як живе тло, а образне мислення – як можливість швидкого 
обміну змістами, через перформанси впроваджують нові своєрідні форми 
мистецтв.

—®—

90. Оксана Шпакович, аспірантка кафедри ІТМ ЛНАМ (наук. керів. 
Ю. О. Бірюльов)

Образ вистави у сценографії Мирона Кипріяна 
70-х – 90-х рр. 20 ст.

Ключові слова: сценографія, художник театру, реформатори театру, 
образ вистави, український театр 70–90 рр. 20 ст.

Досліджуючи сценографію Львова, важко обійти увагою Мирона Ки-
пріяна – мистця, творчий доробок якого налічує близько трьохсот 

театральних постановок. Про сценографію М. Кипріяна 1970 –1990-х рр. 
не було проведено ґрунтовних мистецтвознавчих чи театрознавчих до-
сліджень, проте основні світові та українські театрознавчі видання остан-
ніх років містять інформацію про нього. Серед них енциклопедія World 
Encyclopedia of Contemporary Theatre (1994), британського видавництва 
наукової літератури Routledge, фундаментальне монографічне видання 
«Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття» (2006) за 
редакцією В. Сидоренко, «Український театр ХХ століття: Антологія ви-
став» (2012) за редакцією М. Гринишиної, дисертаційних дослідженнях 
С. Триколенко «Українська сценографія кінця 20 – початку 21ст.: осно-
вні тенденції розвитку та авторські позиції» (2016) та монографічне до-
слідження заслуженого діяча мистецтв України В. Фіалко «Театр України 
друга половини 20 століття: образна лексика» (2016).

Детальний поетапний аналіз мистецтва М. Кипріяна дає можливість 
глибше осмислити становлення і еволюцію творчого методу художника, 
розвиток його новаторських пошуків, а також вклад у розвиток україн-
ської та світової сценографії, оскільки мистець одним із перших творить 
дієву сценографію; переосмислює драматургію, знаходячи образну струк-
туру сценічного твору, його образно-метафоричну систему. Широке вико-
ристання майданчика сцени, динамічне умовно-реалістичне оформлення 
М. Кипріяна дають режисеру, з яким працює пліч-о-пліч можливість ви-
будовувати оригінальну амплітуду мізансцен.

В окреслений рамками дослідження період М. Кипріян працює го-
ловним художником у Львівському театрі ім. М. Заньковецької (з 1963 
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року), а також виконує замовлення для київського драматичного театру 
ім. І. Франка; здійснює близько сотні постановок разом із режисерами: 
А. Бабенко, М. Гіляровським, С. Данченком, А. Кравчуком, О. Ріпком, А. 
Ротенштейном, В. Опанасенком та ін. Серед ключових постановок варто 
відзначити: «Камінний господар» Лесі Українки (1971), «Річард ІІІ» В. 
Шекспіра (1974), «Прапороносці» О. Гончара (1975), «Украдене щастя» 
І. Франка 1976)9, «Тил» М. Зарудного (1977), які він здійснив спільно з 
режисером С. Данченко; «Гайдамаки» Т. Шевченка (1988), «Народний 
Малахій» М. Куліша (1990), трилогія «Мазепа» (1991–1992), «Маклена 
Граса» М. Куліша (1994), «Ісус Син Бога живого» В. Босовича (1994), «Ша-
ріка» (1995) та «Гуцулка Ксеня» (1997) В. Барнича, створені спільно з ре-
жисером Ф. Стригуном.

—®—

91. Ніна Шульц, кандидат мистецтвознавства, старший викладач 
кафедри ОДПМ та РТМ Кам’янець-Подільського національно універ-
ситету ім. Івана Огієнка

Художньо-педагогічна діяльність Дмитра Жудіна 
(1860–1942)

Ключові слова: педагог, діяльність, художний, образотворче мисте-
цтво.

Цінність творчої спадщини конкретного митця також визначається 
ступенем наслідування його діяльності, творчої манери, педагогічних 

новацій у процесі викладання художніх дисциплін. Впроваджені Д. Жуді-
ним методи й прийоми під час виконання творчих композицій, а також 
характерні особливості проведення з учнями занять різного спрямування 
стали предметом наслідування багатьох поколінь. Творча діяльність ху-
дожника отримувала нове життя і підживлювала його учнів і численних 
послідовників.

Д. Жудіна вважають одним із провідних учителів мистецької грамоти 
та засновником пленеру як навчального прийому на уроках образотворчо-
го мистецтва. Викладаючи образотворче мистецтво в Маріїнській жіночій 
гімназії, Дмитро Ананійович разом з ученицями досліджував, аналізував 
натуру, виходячи на «живі» уроки малювання на вулицю. Це був неоці-
ненний досвід і для учениць, і для вчителя.

Художник і сам розумів, що напрацьоване за період активної художньо-
педагогічної діяльності слід передати своїм колегам, друзям і учням. Він 
створює у 1910 р. Кам’янець-Подільське Товариство красних мистецтв 
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(Общество изящных искусств), до якого входили видатні представники 
творчого осередку регіону. На засіданнях Товариства читалися лекції з іс-
торії мистецтв, обговорювалися новини і проблемні питання, розгортали-
ся жваві дискусії стосовно методів та прийомів викладання художніх пред-
метів у закладах різного рівня, влаштовувалися виставки.

Творча і педагогічна діяльність Д. Жудіна залишила помітний слід не 
лише в культурному житті регіону. Його індивідуальні методи творчої й 
художньо-педагогічної роботи були взірцем для сучасних йому фахівців 
з образотворчого мистецтва, створювали міцну базу для формування і 
розвитку наступного творчого шляху. Найбільш помітними ланками на-
слідування були: власний інтелектуальний розвиток у царині культури 
і мистецтва та спрямування учнів до саморозвитку; активна художньо-
педагогічна діяльність; впровадження інноваційних сучасних на той 
момент технік і технологій живопису й графіки; організація пленерних 
практик.

—®—

92. Олена Щербатюк, мистецтвознавець, кандидат філософських 
наук, доцент КНУТК і ТБ ім. І. Карпенка-Карого

Історія образотворчого мистецтва в контексті 
театральної та екранної освіти: проблемні вузли 
викладу специфіки предмету
Ключові слова: історія образотворчого мистецтва, навчальний курс, 
специфіка.

На сьогодні не потребує додаткового обґрунтування значущість історії 
образотворчого мистецтва для фахівців кінематографічної або теа-

тральної галузі. А відтак,¬ – такий навчальний курс є традиційним. Вод-
ночас, динаміка сучасної культури, зміни освітніх моделей народжують 
ряд питань, що потребують уваги.

Класична праця Б. Віппера чітко окреслює, ¬ що в якості «вступу до іс-
торичного вивчення мистецтва» принциповим є розгляд специфіки його 
складових, їх «мови». Це дозволяє надалі розуміти художні практики в 
їх своєрідності, а образотворче мистецтво як таке в його сутнісних харак-
теристиках. За такого підходу історія образотворчого мистецтва не пере-
творюється на ряд історичних і біографічних відомостей, імен, назв тво-
рів тощо. Формується можливість оволодіти «мистецтвом бачити» через 
усвідомлене опрацювання певного візуального досвіду. Водночас, наявні 
тенденції «оптимізувати» навчальний процес призводять до скорочень 
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курсів, коли достатній виклад згаданої специфіки та її предметне засвоєн-
ня стають проблематичними.

Гіпотетично, зусиллями викладача й за бажання вчитись у студента, 
«проблемний вузол» долається. Створюється передумова бачити історію 
образотворчого мистецтва як низку пластичних інновацій та своєрідних 
способів художнього мислення, розуміти тяглість процесів, явища в їх ста-
новленні та розвитку. І тут окреслюється схильність покоління «цифрово-
го світу» часто мислити не «наративами», логікою процесів, а «мозаїкою 
цікавих фактів». До того ж, ¬візуальне враження («Я це бачив…») пара-
доксально не завжди передбачає зв’язок побаченого з відповідним кон-
текстом (включно з назвою, іменем митця, добою тощо).

Нарешті, якщо і ці моменти «пропрацьовані», виникає потреба в логіч-
ному завершенні, – ¬проблематиці 20 – 21 ст. І тут зустрічаються обмеже-
на «кількість годин», необхідність інтенсивного викладу й парадоксально 
частотна неготовність до сприйняття практик модернізму і постмодерну 
a priori. 

 Заявлені «проблемні зони», як уявляється, стосуються посутніх аспек-
тів образотворчої складової екранної та театральної освіти, а відтак, ¬ ма-
ють бути окреслені й осмислені.

—®—

93. Інна Щербина, доцент кафедри українознавства ХДАДМ

Правда життя чи правдоподібність?
Ключові слова: візуальне мистецтво, творчі експерименти, ідеологія, 
наратив, трансформаційні форми, свобода таланту.

В Україні з початку 1960-х рр. починається своєрідний мистецький про-
тест проти штучного стримування усього розвою засобів, напрямків, 

творчих пошуків, що становлять основу мистецького самовираження. У 
художньому просторі, що відчуває прояви глобалізації, доволі закосніли-
ми видаються твори адентів соцреалізму з їх ідеалістичними, застиглими 
героями, позбавленими серйозних психологічних характеристик, динамі-
ки й інтенсивності почуттів.

Рух світу до прогресу мотивує мистецтво змінюватися, часом усклад-
нюватися, доповнюватися такими видами, як візуальне мистецтво, зміню-
вати форми контакту з аудиторією. Настає момент, коли митець, бажаючи 
оптимального самовираження, свідомо йде на творчі експерименти, ре-
зультати яких є подеколи несподіваними і для нього, і для суспільства.

Таким є творчий процесс, що неможливо запрограмувати, обмежити 
певними ідеологічними (а, насправді, теологічними) схемами, бо теорія 



Секція 2. Проблеми вивчення українського мистецтва 20–21 століття. Методика 
викладання профільних дисциплін у вищих мистецьких закладах. Інструментарій 
мистецтвознавця. Проблеми сучасної художньої освіти

168  

соцреалізму виглядає надто утопічною, ідеалістичною, позбавленою всьо-
го багатства і полівимірності життя.

Питання відтворення правди життя практично не може бути відтво-
рене засобами соцреалізму, тому що його ідеологія є хибною, штучною, 
утопічною. В цьому контексті може бути поставлено питання не відтво-
рення життєвої правди, а реалізація правдоподібності. Тому говорити про 
об’єктивність художньої творчості було б некоректно, позаяк самі соціаліс-
тичні ідеали і цінності були нежиттєздатними, фальшивими. Через при-
мітивне розуміння художності як ідейності, наслідування ідеалів соціаліз-
му штучно стримувався розвиток мистецтва.

А цей процес передбачає різні трансформаційні форми, відмову від на-
ративу чи, навпаки, його концентрацію – все для свободи виявлення свого 
таланту, бо, ведучи творчий пошук, художник розширює поле свого само-
вираження. Для цього підходять усі форми й усі засоби, включно з першо-
відкритими самим митцем.

Отже, 1960-ті рр. – час перших кроків українських, як і інших радян-
ських художників, до входження у глобалізований часопростір, де стає 
можливим взаємообмін і засвоєння нових мистецьких ідей.

—®—

94. Софія Янкевич, аспірантка кафедри ТІМ ХДАДМ  
(наук. керів. В. В. Чечик)

Шекспірівська тема у графіці Юлія Шейніса
Ключові слова: В. Шекспір, Ю. Шейніс, графіка, офорт.

Юлій Шейніс – представник київської школи графіки (закінчив Київ-
ський художній інститут; вчитель О. Пащенко). Перевагу віддавав 

серіям естампів («Цирк», 1986; «Час», 1987; «Я проти...», 1988; «Місто над 
морем», 2000; «Загибель Орфея», 2002), що свідчить на користь тяжіння 
художника до ґрунтовності та повноти розкриття обраної теми. Працював 
у наступних техніках: літографія, офорт, ліногравюра, авторська літогра-
фія. Створював чорно-білі та кольорові естампи.

Ю. Шейніс – український митець (станкової і книжкової графіки, 
станкового живопису), який неодноразово звертався до літератури як до 
джерела творчого натхнення. Прикладами є графічні роботи художника 
до повістей І. Тургенєва (1968), поезії В. Брюсова (1968), В. Маяковського 
(1970), поеми Гомера «Іліада» (1976–1979).

У 1980-х паралельно відбулися дві важливі мистецькі події: вийшло 
друком повне зібрання творів В. Шекспіра українською мовою з ілюстра-
ціями С. Якутовича, Ю. Шейніс створив незалежний цикл ілюстрацій до 
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творів В. Шекспіра (техніка офорту). У Музеї книги і друкарства України 
та ЦДАМЛМ України знаходяться аркуші з авторськими відтисками до 
творів «Макбет» (І дія – «Змова», 1980), «Ромео і Джульєтта» («У брата 
Лоренцо», 1981; «Смерть Тібальда», 1982), «Дванадцята ніч» («Веселощі», 
1980; ІІ дія – «Щасливий кінець», 1980; «Розіграш», 1981; «Підбурюван-
ня», 1981; І дія, 1982), портрет В. Шекспіра (1981). Митець охопив полярні 
шекспірівські теми (влада, кохання і смерть, людські дурість та винахідли-
вість) та жанри (трагедія, комедія), відобразивши їх крізь візуалізацію пи-
хатості та незграбності властолюбців, пафос епохи Відродження, естетику 
пустощів і веселощів. Чільне місце в ілюстраціях займають атмосфера та 
образи персонажів. 

Естампи Ю. Шейніса за творами В. Шекспіра знаходяться між станко-
вою та книжковою графікою, оскільки графічна серія митця не є елемен-
том книжкового оформлення.

—®—



170  

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво Заходу та Сходу 

Доповідає 
О.Борим-
ська

Учасники  
та гості 
конференції. 
І.Ремізов- 
ський, 
Л.Лисенко, 
Н.Лісова,?, 
Ю.Ракоє- 
дова, 
В.Лабзін, 
Д.Марков, 
М.Селива- 
чев

Н.Лісова, О.Сом-
Сердюкова, Н.Василишина, 
О.Деревська, К. Кінсель, 
О.Буднiкова, Л.Лисенко



171  

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво Заходу та Сходу 

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво 
Заходу та Сходу 

Голова: доцент, кандидат мистецтвознавства Людмила 
Олександрівна Лисенко

1. Наталия Андрущенко, старший научный сотрудник Одесского  
муниципального музея частных коллекций им. А. В. Блещунова

Символическое значение монгольской  
ритуальной пластики в собрании  
ОММЧК им. А.В. Блещунова
Ключевые слова: А.В. Блещунов, Монголия, буддийский пантеон, брон-
зовая пластика, Великая Пустота.

Предметы, привезенные А Блещуновым из Монгольской экспедиции 
в 1950 г., стали основой центрально-азиатской коллекции в ОММЛК. 

Часть ее – это алтарная культовая пластика: мелкая и крупная скульптура, 
отлитая искусными китайскими мастерами в мастерских Долоннора, го-
рода во Внутренней Монголии. Буддийская металлическая пластика мон-
голов испытала влияние двух крупнейших школ китайской и тибетской. 
Ее отличает придание облику божества монголоидных черт: удлиненный 
овал, высокий круглый лоб, удлиненный нос. В собрании представлены 
наиболее распространенные иконографические типы персонажей буд-
дийского пантеона, которые входят в структуру алтарных композиций 
буддийских храмов и располагаются в соответствии с местом в пантеоне, 
четко соответствуя буддийской космологии. 

Техника отливки скульптуры, какой бы она ни была – сборной или 
цельнолитой – всегда подразумевала наличие полости, которая прида-
вала своеобразную многомерность буддийской мелкой пластике: тело 
полого внутреннего пространства и объемно-пластическое, золотистое 
тело металлической скульптуры. В буддийской художественной традиции 
пространство скульптуры в целом всегда существовало как особое суб-
пространство, хранящее глубокие ментальные смыслы, доступные лишь 
посвященным. Внутреннее полое пространство скульптуры освящалось 
ритуалом наполнения его священными вложениями: тексты Учения, 
мантры, мощи святых. Мастер, изготавливающий скульптуру, в процессе 
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работы должен был следовать определенным правилам: читать мантры 
божества, соблюдать пост, медитировать на божество, которое ему пред-
стояло изобразить и т.д. К обряду открывания глаз Божеству, так же как 
и запечатыванию скульптуры (ритуальному закрыванию свободной вну-
тренней полости специальной пластиной) и ритуалу «вдыхания жизни», 
допускались лишь духовно опытные ламы. Распечатанная же скульптура 
воспринималась как оскверненная, покинутая духом божества, несущего 
отблески Великой Пустоты. Так в процессе изготовления все пространство 
скульптуры наполнялось звучанием Великой Пустоты, ее сакральными 
нотами. В мире буддизма Великая Пустота определяется специальным 
термином «шуньята». «Пустота бесформенна, но она основа всего сущего» 
Дайсэцу Судзуки (японский буддолог). Мастера особенно благоговейно 
относились к созданию полых предметов. На пластине, запечатывающей 
скульптуру, мастера ставили золотое графическое изображение, часто 
ваджры, как силы несокрушимой Истины.

—®—

2. Наталія Белічко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
ТІМ НАОМА

Інтерпретація сюжету «Христос і грішниця»  
у творчості Рембрандта

Ключові слова: Рембрандт, біблійні сюжети, іконографія. 

Голландський живописець Рембрандт ван Рейн протягом творчого жит-
тя неодноразово звертався до біблійних сюжетів, привносячи в їхню 

традиційну інтерпретацію особистісні відчуття. Порушуючи усталену іко-
нографію, сформовану літературною фабулою, крізь призму драматичних 
колізій власного життя, стверджував найвищі духовні цінності, трансфор-
муючи новозавітну історію в життєву розповідь про своїх сучасників. 

Власне розуміння прочитання сюжету «Христос і грішниця» (1644) 
митець відтворив у картині, що зберігається в Лондонській Національ-
ній галереї. Подія розгортається у величному храмі, що затемненим тлом 
більше нагадує театральний простір (наприклад, на відміну від роботи су-
часника Рембрандта Н. Пуссена в аналогічній картині 1653 р. з Лувру). На 
темному тлі яскравим світловим акцентом (як театральним прожектором) 
виділено головних персонажів на першому плані – велично-спокійну по-
стать Христа, похилену фігуру жінки в білому одязі (символіка кольору не 
випадкова), фарисеїв, що оточили грішницю. Ця частина біблійної оповіді 
не викликає різного прочитання. Цікавим і не одразу зрозумілим є зобра-
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ження другого плану картини, де, як на театральних підмостках, худож-
ник розташував значну групу людей, про яких не йде мова в біблійному 
сюжеті. Саме тому існують різні версії прочитання. 

Не викликає сумнівів, що зображення другого плану є певною анало-
гією, поглибленим розкриттям змісту основного сюжету. Зокрема, існує 
версія, що зображено сцену вінчання – на троні сидить першосвященник, 
перед ним стоїть наречена та гості. І отже, Рембрандт наголошує на свя-
щенність шлюбних обіцянок. 

Проте при уважному вивченні оригінального твору привертають увагу 
окремі деталі. Велична чоловіча постать розміщена на царському троні над 
натовпом людей, що потоком підіймається до помосту. Декілька фігур сто-
ять перед троном навколішки. Перед помостом, у просторі, без будь-якого 
архітектурного обрамлення, розташовані дві золоті виті колони, що одразу 
викликають асоціації із храмом Соломона. І тоді сцена на другому плані на-
буває іншого звучання й прочитується як розповідь про справедливий суд 
Соломона. Таким чином, Рембрандт не просто ілюструє відомий біблійний 
сюжет, а й поглиблює його розуміння проведенням паралелі, наголошуючи 
на справедливості та мудрості прийнятого Христом рішення.

—®—

3. Наталія Василишина, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Л. О. Лисенко)

Англійський «готичний роман» та його вплив на 
розвиток французького живопису доби романтиз-
му (Ежен Делакруа)

 
Ключові слова: готичний роман, літературний сюжет, французький 
романтизм, живописець-романтик, Е. Делакруа.

В епоху романтизму відчувається особливо сильний взаємозв’язок літе-
ратури та живопису. Європейський романтизм все більше звертається 

до літературних джерел в пошуках нового героя. Французький романтизм, 
представлений творчістю Е. Делакруа, також знаходить натхнення в літе-
ратурі, збагачуючи живопис новими образами. 

За період (з 1764 до 20-х рр. 19 ст.) в Англії налічувалось кілька сотень 
готичних романів, які були написані багатьма авторами. Вони мали шале-
ний успіх, часто перевидавалися, перекладалися багатьма європейськими 
мовами, ними захоплювались читачі.

Для преромантичного твору є характерним трагічний конфлікт само-
тньої особистості з суспільством, а готичні руїни приваблюють не тільки 
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своєю мальовничістю, а стають необхідною складовою романів, адже здат-
ні викликати в читача відповідні меланхолійні думки.

Видатним явищем англійської романтичної літератури став роман 
Чарлза Роберта Метьюрина «Мельмот Блукач», який вийшов у світ в 1820 
р. Останній і найкращий з готичних англійських романів, він відрізнявся 
не тільки неймовірно захоплюючим сюжетом, а й своєю глибиною. 

В пошуках нових сюжетів французький романтичний живопис також 
звертаєтьcя до твору Метьюрина. До Е. Делакруа нікого з французьких 
митців не зацікавила ця тема, не виникало бажання проілюструвати ро-
ман. В 1831 р. художник пише картину, обравши з роману Метьюрина епі-
зод, що його дуже вразив – «Мельмот, або Внутрішній вид домінікансько-
го монастиря в Мадриді», вона також має назву «Публічне покаяння».

Вже назва живописного твору відсилає глядача до літературного пер-
шоджерела, свідомо відштовхується від літератури. Цей літературний 
контекст художниками обов’язково враховується, а живопис епохи роман-
тизму залишається певною ілюстрацією творів Данте, Шекспіра, Байрона 
та ін. Проте, переосмислений живописцями-романтиками, літературний 
сюжет поступово набуває все більш самостійного значення, а головний ге-
рой твору – здатність втілювати думки та почуття самого автора.

—®—

4. Веніамін Вершинін, старший викладач кафедри дизайну Міжна-
родного гуманітарного університету, Одеса

Емоційно-позитивне забарвлення екологічного 
плаката і традиційний живопис Китаю

Ключові слова: екологічний плакат, традиційне мистецтво Китаю, 
принцип «Інь і Ян», образ.

Завдання екологічного плаката: направити думки глядача на гармонію 
з природою. Культура Стародавнього Китаю зберігає в собі глибоку му-

дрість, яка чекає свого освоєння. Одним з головних в традиційному живо-
писі є екологічний за своєю суттю принцип діалектичної єдності людини 
і природи – Інь-Ян. Світоглядний постулат заснований на філософсько-
моральних вченнях, відображених в художньо-естетичних трактатах. 
Китайська філософія ґрунтується на взаємодії двох полярних енергій 
Інь (жіночої) і Ян (чоловічої). У композиціях стародавніх творів Інь і Ян 
проявляють себе як пари протилежностей, що створюють єдність: «тон і 
півтон», «волога і сухість», «порожнеча і наповненість», «мазки і тонка 
прорисовка», «чорний і білий колір». Діалектика протилежностей Інь і 
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Ян присутня, як основна закономірність у всіх жанрах старокитайського 
живопису. Лаконічний графічний лад, умовність колірного рішення, мі-
німалізм у використанні образотворчих засобів при максимальній вираз-
ності художнього образу можуть бути з успіхом використані при створенні 
екологічного плаката.

 В екологічних плакатах часто присутні негативні, нерідко лякаючи гля-
дача образи, покликані переконати: «Так робити не можна!». У сучасному 
плакаті може користуватися попитом позитивна емоційна налаштова-
ність властива стародавньому живопису Китаю як приклад ставлення лю-
дини до живої природи. Екологічні плакати з позитивною психологічною 
спрямованістю на любов і захоплення природними багатствами, мають 
виховний аспект і глибокий вплив на глядача. Дослідження сучасних пси-
хологів доводять, що екологічні плакати, що мають емоційно-позитивне 
забарвлення, впливають на глядача ефективніше, ніж емоційно-негативні 
плакати. Обидва види психологічного впливу взаємодіють між собою як 
Інь і Ян, доповнюючи один одного та ефективно пропагують екологічні 
принципи.

—®—

5. Яна Гальчук, студентка 1 курсу магістратури кафедри графічного 
дизайну КНУКіМ (наук. керів. К. М. Гамалія)

Особливості візуалізації календарної системи  
в Давній Месопотамії

Ключові слова: календар, Ніневія, Давня Месопотамія, карта, коло, 
місяць. 

До нашого часу збереглися лише частини артефактів шумерського і ва-
вилонського календарів. Обидва вони нагадували за формою товсті 

глиняні диски, хоча зв’язок календарних місяців із сузір’ями у шумерів 
визначився досить пізно, тільки в I тис. до н. е. З розвитком астрономії 
жреці навчилися передбачати положення зірок і планет, з’явилося понят-
тя екліптики - кола на небесній сфері. Згідно спостережень астрономів ка-
лендарний диск схематично ділився на дванадцять частин, місяців у році.

У Британському музеї зберігається карта зоряного неба діаметром 
18 см. Зворотній бік глиняної таблички не розписаний, а сама карта 
відновлена з фрагментів і є неповною. Знайдена в древній Ніневії, в так 
званій «бібліотеці Ашурбаніпала», вона датується нео-ассирійським 
періодом (668 р. до н. е. – 627 р. до н. е.). На цій планісфері текст роз-
ташовано по осі і спрямовано за годинниковою стрілкою. Вона має го-
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ловні сузір’я, розподілені в восьми секторах, а її точна функція по сьо-
годні оскаржується.

За зображеннями, поданими у статті в рамках програми «Життя з Мі-
сяцем» Джутти Рассел, вавилонський календар, як і його згаданий вище 
попередник, був глиняний, сформований в округлу форму, а знаки, що на-
несені поверх клинописом, розташовувалися за годинниковою стрілкою. 
Фіксовані місяці й дні були обрамлені прямими, що сходилися до центру, 
мінливі ж величини мали округлі рамки. Календар ділився на 5-6 кіл (сек-
цій), кожне з яких було відокремлене від подальших кривою. Наприклад, 
зовнішня секція відповідала кількості днів у кожному місяці та їх нумера-
ції, наступна – самим місяцям разом з їхніми назвами і номерами, і так 
далі. У центрі знаходилося графічне зображення сонця з місяцем, як сим-
вол календарних систем, що використовувалися шумерами. 

—®—

6. Анна Гордієнко, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. А. О. Пучков)

Катоптричний анаморфоз у живопису 
17–18 століть

Ключові слова: анаморфоз, дзеркало, катоптрика, мистецтво.

У 17–18 ст. явище анаморфозу продовжують сприймати як «гру», дико-
винку, де вся увага акцентується спочатку на репрезентацію, і лише в 

другу чергу на зміст зображуваного. Майстри надмірно намагалися під-
креслити Spieltrieb (ігровий характер), обігруючи ілюзорні ефекти. Кіль-
кість оманливого мистецтва загалом зростало: анаморфні живописні ка-
топтричні та діоптричні конструкції, обманки (trompe-l’oeil). Потенційно 
феномен trompe-l’oeil, на відміну від явища анаморфозу, став товаром ма-
сового попиту і відтак втратив своєрідність, що була основою естетичної 
практики обманки. Таким чином, у цей самий момент, коли жанр пере-
живав добу розквіту, виникли передумови для його занепаду. Нова сис-
тема анаморфоз, пов’язана з трансформацією явища – прямі анаморфо-
зи – поступилися місцем катоптричними (дзеркальними). Катоптричний 
метод передбачав розташування зображення навколо циліндричного або 
конічного дзеркала. Завдяки закону кутів падіння, відображення, що спо-
чатку було недоступне для споглядання, відновлювалося на опуклій по-
верхні дзеркала, яке зменшувало та відбивало криві графічного малюнку. 
Безумовно, такий ефект анаморфозу був більш ігровим і вражаючим, ніж 
ранні версії прямої, перспективної анаморфози. Циліндричні, пірамідаль-
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ні, конічні дзеркала мали властивість як спотворювати, так і відновлювати 
живописну форму й, відповідно, точка зору змінилася на фронтальну, в 
той час як у випадку витягнутої перспективної, прямої анаморфози необ-
хідно було знайти одну «нерухому точку». 

Приголомшливий успіх анаморфозу в 17–18 ст. був пов’язаний зі здо-
бутками науковців у галузі оптики. Цей період анаморфоз знайшов себе 
в живописних, «механічних» картинах катоптрики (la catoptrique) та ді-
оптрики (la dioptrique) заломлення кристалів.

—®—

7. Андрій Кретов, кандидат філософських наук, старший викладач 
кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін НАОМА

Проблема свободи митця в радянську добу в кон-
тексті ідеї «Нового середньовіччя» М. Бердяєва 

Ключові слова: «Нове середньовіччя», сакральне, магічний характер 
техніки, соціальне замовлення, самотність і соціальність.

Микола Бердяєв залишився в історії філософської та суспільно-
політичної думки першої половини 20 ст. як, з одного боку, небай-

дужий аналітик і палкий критик сил, що здійснили більшовицьку ре-
волюцію, з іншого боку, як людина, яка бачила глибоку закономірність 
революційних подій в контексті суспільно-політичної та духовної кризи 
європейського суспільства. 

Погляди цього мислителя, який безперечно пов’язаний з вітчизня-
ною традицією Г. Сковороди та П. Юркевича, звертаються на проблеми 
зламу епох, кризи мистецтва, свободи митця. Він, як і значна частина до-
слідників мистецтва тієї доби, намагався побачити відхід індивідуалістич-
ної епохи 19 ст. та прихід доби синтезу, яка пов’язана з новими формами 
соціальності та духовності. Тому не є дивним, що у М. Бердяєва виникає 
в одній з його доповідей перед митцями в еміграції поняття «соціальне 
замовлення», яке, здавалося більше належить естетичній програмі про-
радянського «Лівого фронту мистецтва». У фундаментальних монографі-
ях (зокрема К. Кларк, О. Роготченко), присвячених взаємозв’язку соцреа-
лізму та тоталітаризму, часом виникає аналогія радянського суспільства 
із середньовічним, естетичних обмежень тієї доби із певним «каноном». 
Надати глибокий сенс цій аналогії може характеристика «Нового серед-
ньовіччя» М. Бердяєвим, з його уявленнями про відносність в нову епоху 
таких колишніх понять, як «прогрес» та «реакція», нових форм драма-
тичного протистояння добра та зла, занепаду «серединної» гуманістичної 
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сфери, яку уособлювала колишня автономія мистецтва, «есхатологічна» 
спрямованість митця, нові форми сакралізації культури і людської праці, 
корпоративний устрій суспільства, перетворення раціональності в магію. 
М. Бердяєв не ототожнював «Нове середньовіччя», прихід якого він про-
рокував, з радянським суспільством. Омріяна ним «революція духу» піс-
ля трагічної епохи громадянської війни не здійснилася, але певні суттєві 
риси того тоталітарного суспільства, в якому довелося самовизначатися і 
реалізовувати свою свободу митцю, охарактеризовані ним досить точно.

—®—

8. Людмила Лисенко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
ТІМ НАОМА

Скульптор Жак Липшиць (1891–1973) – ретроспек-
тива 2018–19 у ММОМА

Ключові слова: Жак Липшиць, ретроспектива в ММОМА, паризька 
школа, скульптура кубізму, монументальні проекти: Нью-Йорк, Єру-
салим.

Перша ретроспективна виставка Жака Липшиця у Москві проходила 
в рамках святкування 70-річчя держави Ізраїль. З цією країною ху-

дожник був пов’язаний не тільки своїм єврейським походженням. В Єру-
салимі знаходиться його могила, і остання грандіозна композиція «Древо 
життя», встановлена вже після смерті майстра – 21 вересня 1978 р. – на 
території лікарні «Хадасса» на горі Скопус в Єрусалимі. Творчість худож-
ника фактично відбиває історію європейської скульптури 20 століття. Він 
був яскравим представником «паризької школи», другом Амедео Моді-
льяні, Хаїма Сутіна, Пабло Пікассо. До речі, Липшиць зробив у січні 1920 
р. посмертну маску Модільяні, що зберігається нині в університеті в Чика-
го. Паризький період, що тривав з 1909 по 1941 рр., увібрав майже усі на-
прями авангардних пошуків – від фрагментів Родена, впливу примітиву, 
кубістичних експериментів, дадаїстського епатажу, до поетики чистих гео-
метричних форм і безсюжетної скульптури. Особливо вагомим був вклад 
Липшиця у розробку мови кубізму. Він створював розфарбовані рельєфи, 
вивчав деконструкцію світла, творив динамічні фігури купальниць, дослі-
джував зв’язки між скульптурою, архітектурою і пейзажем. Став автором 
реалістичних і, разом, лаконічних за вираженням портретів своїх сучасни-
ків – Раймона Радіге, Жана Кокто, Коко Шанель (усі – 1920), прозорих гео-
метричних композицій з фігурою Арлекіна з мандоліною (1926). Але ху-
дожник ніколи не забував музейної класики. Його улюбленим майстром 
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в Луврі був Т. Жеріко. Липшиця приваблювала активна соціальна і полі-
тична активність французького художника. Скульптура «Німфа і фавн» 
Жеріко, «Тесей, що вбиває Мінотавра» А. Барі, італійська скульптура доби 
Відродження і маньєризму розвинули відчуття монументальної форми і 
поглибили інтерес до давньогрецької міфології. Першою серйозною заяв-
кою майстра на вираження активної громадської позиції стала монумен-
тальна композиція на Всесвітній виставці 1937 р. в Парижі «Прометей, 
який душить орла» (після закриття виставки знищена). Через образи ан-
тичного міфу автор висловив палкий протест проти фашизму. Хоча най-
жахливіші події Другої світової війни були ще попереду. Могутній талант і 
впливові покровителі врятували скульптора від холокосту. Він опинився в 
Нью-Йорку. Архітектура сучасного міста, його громадські простори спра-
вили глибоке враження на скульптора. Саме в центрі цього най сучасні-
шого технологічного світу, на території кампуса Колумбійського універ-
ситету на Мангеттені Жак Липшиць створює грандіозну дев’ятиметрову 
композицію «Беллерофонт, що приборкує Пегаса» (1964–1977). Улюбле-
ний скульптором образ символічної боротьби за більш удосконалений 
світ демонструє могутність інтелекту людини, що здатний здолати силу 
природи. І все ж таки останнім твором, над яким до самої смерті працю-
вав майстер, став багатоскладовий релігійний монумент «Древо життя». 
Художник був одержимий ідеєю відтворити генеалогії іудаїзму – від Ноя 
через Авраама та Ісака до Мойсея. Численні скульптури, рельєфи, ескізи, 
рисунки з колекцій Нью-Йорка, Цюріха, Єрусалима збуджують наше від-
чуття колосальної енергії через невпинне зіткнення і взаємодію пластич-
них форм.

—®—

9. Марта Логвин, провідна наукова співробітниця Національного 
музею мистецтв ім. Б. та В. Ханенків

Героїчне, містичне і буденне в китайській гравюрі 
доби Мін (14 –17 ст.)

Ключові слова: Китай, гравюра, книжкова ілюстрація, доба Мін.

У 6 ст. н. е. у Китаї було винайдено техніку високого друку з дерев’яних 
кліше. Вона стала засобом масового розповсюдження текстів та зобра-

жень, широко застосовувалася для проповіді буддизму. 
Першу відому книжкову ілюстрацію в Китаї створено у 12 ст., за часів 

династії Сон. За правління монгольської династії Юань, у 13 ст., почала 
стрімко розвиватися література для масових читачів, писана зрозумілою 



180  

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво Заходу та Сходу 

їм мовою, близькою до сучасної китайської. Майже всі нові твори видава-
лися з ілюстраціями у техніці гравюри, тобто друкованими з дерев’яних 
кліше. 

За наступної доби – правління династії Мін (14–17 ст.) – книжкова 
ілюстрація у техніці гравюри розвивалася, відходячи від композиційних 
взірців високого мистецтва живопису, ставала ближчою до народного 
малярства. Ілюстрації розробляли і закріплювали іконографію героїв. Ці 
зображення сприяли створенню театральних костюмів для постановок 
традиційної музичної драми (пекінська опера, опера Куньцюй тощо), що 
представляли знамениті літературні твори глава за главою. Навіть сучасні 
екранізації старовинної літератури не обходяться без наслідування цим 
усталеним образам.

Взявши за приклад ілюстрації до історично-пригодницького роману 
«Річкові прибережжя» Ши Най’ань (1296–1372), цікаво відстежити, які 
епізоди роману були найважливішими для ілюстраторів, та наскільки 
ілюстратори дозволяли собі додавати «власне бачення» героїв, подій та 
лаштунків. 

На жаль, мало відомо про окремі друкарні та граверів, що в них працю-
вали. У випадку друкарні «Жонюйтан» з міста Ханчжоу ми знаємо період 
її найвищої активності – роки під девізом Ваньлі (1573–1620), проте імена 
майстрів друкарні до нас не дійшли. Створені в Пекіні ілюстрації гравера 
Лю Дзюньюй, на жаль, не мають датування точнішого, ніж вся доба Мін 
(14–17 ст.). 

Аналіз композицій та іконографії на цих ілюстраціях дозволяє тверди-
ти, що досить рано склався усталений набір сюжетів, який повторюється у 
виконанні різних авторів зі стилістичними і композиційними варіаціями. 
Найважливішим було зобразити героїв і події, названі у підзаголовку гла-
ви. Майстерня в Ханчжоу представляє сцени крупним планом. А пекін-
ський гравер показує їх же ніби звіддаля та навіть додає більше сюжетів на 
одному аркуші: це може бути зображення кількох подій, що відбуваються 
паралельно, або своєрідний «комікс», у якому показано розвиток подій із 
тими самими персонажами. На роботах цього ілюстратора фігури значно 
менші, тому постава та костюм героїв стають більш інформативними за 
риси їхніх облич. Попри всі ці розбіжності, Лю Дзюньюй не додає до на-
бору ілюстрацій з новими сюжетами. 

На основі такої деталізації можна висновувати, що роботи пекінсько-
го гравера Лю Дзюньюй є пізнішими стосовно робіт з друкарні «Жонюй-
тан».

Обидва набори ілюстрацій тонко передають природу та побутові дета-
лі: види тварин і рослин, архітектурний декор, атрибути різних ремесел 
тощо. Окремо слід відзначити зображення надприродного, адже роман 
«Річкові прибережжя» рясніє сценами магічного реалізму, які могли б 
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дати багатий матеріал для ілюстрацій. Проте більше за прояви потойбіч-
ного художників приваблюють сцени фізичних вправ, бійок, битв і тому 
подібних проявів суто людської сили, та навіть сцени зустрічей коханців. 

 
—®—

10. Мар’яна Максимів, науковий працівник Львівської національної 
галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького

Творчість Маргіти Сельської у період навчання 
у школі Фернана Леже: взаємовпливи та пошук 
індивідуальної манери
Ключові слова: Маргіта Сельська, Фернан Леже, «Академія модерн», 
навчання, мистецька група «Артес», модель, динаміка, абстракція, 
біоморфізм.

На початку 20 ст. столиця Франції стала міжнародним мостом спілку-
вання, взаємовпливів та формування нової мистецької дійсності Єв-

ропи. В цей час тут працювало близько ста художників із України. У 1920-
ті сюди приїхали майбутні засновники львівської групи «Артес», серед 
них Маргіта Сельська (Райх). 

«Модерна Академія» була заснована Ф. Леже і А. Озанфаном у березні 
1925 р., і сприймалася ними, скоріше як лабораторія нового малярства. 
Тут домінували принципи пуризму і конструктивізму. Близьким по духу 
художниці були А. Матісс, Ж. Брак та Ф. Леже, проте лише останній мав 
свою школу, яку часто відвідували П. Мондріан, Лє Корбюзьє, О. Екстер 
(викладала з 1925 по 1930-ті рр.). 

Серед основних вимог до студентів, було відвідування Лувру щотижня, 
вивчення композиції класиків, знайомство із творчістю П. Сезанна. У Лув-
рі М. Сельська робила копії з робіт П. Рубенса та Ф. Мілле. Знайомилася 
із творчістю А. Руссо, М. Утрілло, В. Ван-Гог, А. Модільяні, Ж. Брака, А. 
Матісса.

Ф. Леже ставив модель не шаблонно, довкола було безліч предметів. 
Компонував так, щоб не було ілюзійного тла, усе було на площині, і все 
було зрозумілим, підтримував інвенцію. Як стверджував сам художник «Я 
врятував малярство предметом», останній він виділяв ясним кольором. З 
допомогою контрастів чистих кольорів, творив нові, звертав увагу на про-
сторову динаміку та особливий вплив на людину предметів та геометрич-
ного світу. 

Саме викладацький стиль Ф. Леже, його ставлення до колористики та 
композиції, захоплювало молоду художницю, і в 1926 р. М. Сельська впер-
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ше виставила роботу «Натюрморт» у Салоні Незалежних. Як зазначала 
сама художниця – всім, що вона має, завдячує своєму вчителю. І, навіть, 
після п’ятнадцяти років власної творчості, коли робила вже щось відмін-
не від «паризького» періоду, тримала в пам’яті його заповіти. За словами 
художниці, в порівнянні з А. Матіссом, Ф. Леже був у художньому плані 
значно сильнішим художником. 

Творчість Ф. Леже, його концепції, мали помітний вплив на мистецьку 
атмосферу Львова 1930-х рр. Узагальнюючи їх, зазначимо, що хоч більша 
частина «львів’ян» попала під вплив «геометризації», у їхній творчості ми 
не відчуємо пристрасті до «механізації» – любові до машин та різного роду 
техніки. Основні «транслятори» ідей Ф. Леже – мистецька група «Артес», 
а у їх числі і М. Сельська, тяжіла до органічної абстракції, біоморфізму. 

У повоєнний час М. Сельська постійно пробувала поєднувати, так звані 
«нові вимоги», зі своїм мистецтвом, але не могла себе перебороти. Єдине, 
що рятувало художницю у творчих пошуках – це краєвиди, та портрети, 
що дозволили їй експериментувати із «структуральними тканинами» та 
різними фактурами.

—®—

11. Дмитро Марков, молодший науковий співробітник
Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАНУ

Непальські буддійські монастирі: до історії  
формування архітектурних комплексів віхар

Ключові слова: Непал, баха, бахі, буддизм, ступа, пагода.

Серед декількох сотень буддійських монастирів Непальської долини, що 
є осередками релігійного життя буддистів непальської магаяни вадж-

раяни ми можемо знайти найрізноманітніші типи будівель, планування. 
Різні вони і за розміром, за віком. Деякі віхари досі є місцем проживання 
сангхи, інші ж є тільки храмами, куди сангха і миряни повертаються для 
проведення практик і ритуалів, а розміри віхар – від маленького дворика 
із святилищем до монументальних ступ посеред величезного двору-площі, 
поряд із масштабним комплексом інших храмів і ступ. Такі монастирі як 
Гум Баха у Санкху є одними з найстаріших у Гімалаях ( засновані бл. 2 
ст. н. е.) , і одними із найдавніших магаянських інституцій, що досі безпе-
рервно існують, інші ж, є пізніми комплексами, засновані у 19 ст. 

Головні типи віхар (неп. баха): баха (головні монастирі), бахі («менші» 
віхари, що є насправді особливим типом), кача баха («відгалуження» або 
дочірні монастирі) та монастирі «сімейні» або приватні. 
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Головною особливістю архітектури кожного монастиря баха та бахі (на 
етапі, принаймні, з 17 ст.) – це його планування як прямокутної будівлі із 
внутрішнім двором, в якому знаходяться ступа, металева мандала дгармад-
хату (присвячена Манджушрі, будді мудрості), та святилища, езотеричне і 
екзотеричне. Навпроти входу у внутрішній дворик віхари – у протилежній 
секції будівлі і знаходяться святилища, що присвячені Будді, бодгісаттвам 
або ж таємним тантричним божествам (в езотеричному, закритому для 
непосвячених святилищі). Посеред дворику віхари можуть бути ще ступи, 
а також окремий храм – пагода (як наприклад, храм Авалокітешвари у 
Лалітпурі), рідше – шикхара (як храм у м. Бунгаматі). І хоча декорування 
віхар, поєднання матеріалів (цегла і дерево) є питомо непальським, спе-
цифічним, як і наявність пагод, тибетські і рідше також китайські впливи 
у декорування і скульптурі тощо – всі віхари змодельовані у відповідності 
до давньоіндійських традицій перших печерних буддійських монастирів, 
адже це і джерело, звідки бере початок і буддійська традиція Непалу.

—®—

12. Майкл Д. Мерфі, аспірант кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. А. О. Пучков)

Роберт Меплторп: Класична скульптура проти 
еротичної субкультури

Ключові слова: гомоеротична фотографія, сексуальність, Роберт Меп-
лторп, субкультура, класична скульптура.

Фотографії Роберта Меплторпа (Mapplethorpe, 1946–1989), на яких зо-
бражено гомоеротичні чи садомазохістичні дії, викликали обурення 

релігійних і консервативних соціальних груп. Втім, художника надихнули 
класична скульптура та пізніші маньєристичні рецепції, в просторі яких 
він досліджував явище емпатії й сексуальності у власному житті, разом з 
тим зберігаючи сувору естетику як модерністської фотографії, так і плас-
тики класичного грецького жесту.

Р. Меплторп фіксував фігури на основі свіжості погляду й незвичнос-
ті уявлення, формально завдяки динамічному розміщенню драпіровок і 
тіней, що контрастували з м’язистою поставою фігури. Завдяки застосу-
ванню гостро динамічних прийомів освітлення Меплторп намагається по-
філософському забарвити власну фотографічну субкультуру серйозним і 
водночас артистичним ставленням до моделі й її фотовідтворення.

Модерністська чутливість Меплторпа, особливо у нюансному викорис-
танні чорного та білого, були ближче до прийомів офорту, ніж до комерцій-
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ної фотографії. Постмодерністські реінтерпретації дозволяють йому стави-
тися до персонажів зображення до певної міри незвично, надаючи їм значну 
свободу в жестикуляційних засобах виразності. Разом з тим, художник до-
датково уточнює композиційний вибір, усуваючи будь-які відволікання од 
власної поетики вираження, використовуючи миттєвий метод фотографії, 
аби виявити скульптурні ефекти, що є, на його погляд, візуально захоплю-
ючими, прагне створити дивацтво, що додає його візуальній субкультурі як 
художню переконливість, так і природну реалістичність.

Звісно, шок від діяльності цієї субкультури людей, які насолоджуються 
болем через самознущання, створює неприємне віддзеркалення у свідомості 
глядача, але не позбавляє фотографію художньої цінності й естетичної ваги. 

Характерним досягненням фотоестетики Р. Меплторпа було протисто-
яння інфантилізації культури його доби, активізація мистецької оцінки 
шляхом залучення рефлексії глядача до запропонованого мистецького 
канону, сприяння прийнятності існування сексуальних меншин і субкуль-
тур незалежно від їхньої індивідуальної ероідентичності.

Роберт Меплторп підтримує традиційну візуальну поетику Заходу дру-
гої половини 20 ст., водночас обстоюючи свободу мистецького вислову, 
необхідну для створення художніх творів, що не обмежуються розвагами, 
але стають філософськими рефлексіями людської природи. Його зосеред-
женість на оголеній постаті владно повертала явище еротизму до мисте-
цтва, аж ніяк не застосовуючи його для банальної реклами та ще більш 
банальної порнографії.

—®—

13. Ван Мінь, аспірант кафедри ТІМ ХДАДМ (наук. керів. Є. О. Котляр)

Універсальні художні прийоми середньовічного 
фрескового живопису у художній традиції  
буддизму та християнства
Ключові слова: Середньовіччя, фреска, стінопис, храми, буддизм, хрис-
тиянство.

Аналіз розписів буддистських та християнських храмів часів Середньовіч-
чя надав можливість виявити спільні образотворчі прийоми, притаманні 

для обох конфесій, а саме: символізм зображальних елементів, композицій-
ну побудову фігуративних мотивів, графічні прийоми створення малюнку. 
Яскравим прикладом схожих семантичних елементів є зображення німбів, 
що розташовуються над головами святих та божеств і в обох релігіях символі-
зують божественне світло. Проте, у християнських розписах німб має круглу 
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форму та рівномірне яскраве світле заповнення поля, а у буддистських фрес-
ках – приймає еліптичну форму та може бути заповнений орнаментом. 

Серед універсальних композиційних прийомів у храмових розписах 
можна виділити: чітку закономірність у розташуванні фігур на компози-
ційному полі, різномасштабність фігур, пов’язану зі статусом персонажа, 
багатофігурні композиції із лінійним розміщенням фігур або зі складним 
нашаруванням їх одна на одну, включення фонових елементів, зокрема 
ландшафту та архітектури, а також відсутність перспективи. Сходні тен-
денції проявляються і у зображенні людини, де прослідковується праг-
нення до персоналізації, реалістичності та деталізації. Але у буддистських 
розписах це відбувається більш наочно ніж у християнстві, де пластика є 
більш умовною, що проявляється у канонічності поз, лаконізмі та відсут-
ності портретної схожості при зображенні історичних постатей, зокрема 
донаторів. У церковних розписах персоналізація посилюється із затвер-
дженням молитовного образу того чи іншого святого. Більш вільна мане-
ра зображення у буддистських фресках пов’язана із впливом світських тра-
дицій на характер зображень. Натомість у християнських країнах церква 
регламентувала мистецьку практику через затвердження певного канону.

Схожі зображальні прийоми у розписах сакральних споруд свідчить 
про універсальність людського сприйняття, осмислення та відображення 
філософських концепцій. Це є цікавим з огляду на те, що обидві традиції 
розвивалися автономно, оскільки були географічно та культурно відда-
лені, і це ставить певні питання. Важливим спільним фактом при цьому 
залишається слідування своїм національно-етнічним, культурним та кон-
фесійним традиціям, а також відкритості інокультурним впливам. 

—®—

14. Ольга Новікова, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. О. А. Лагутенко)

Символіка кольору та декору китайського  
фарфору доби Цін (на прикладі творів  
з колекції НММБВХ)
Ключові слова: Музей Ханенків, символіка, китайський фарфор, порце-
ляна, доба Цін.

Китайський фарфор, безперечно, є ілюстрованою енциклопедією ки-
тайської культури. Розписна порцеляна схожа на живопис. Майстри 

Піднебесної працювали так, ніби перед ними не поверхня керамічного 
виробу, а полотно, настільки віртуозними за кольором і композицією є 
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«картини» на фарфорі. Але окрім художньої цінності, китайська порце-
ляна мала пряме ритуальне, побутове або церемоніальне призначення і є 
ілюстрацією світогляду та релігійного життя китайців.

Розписна порцеляна, створена на внутрішній ринок, відрізняється тра-
диційними формами та декором, в якому провідну роль відігравали суто 
китайські символи. Серед них зустрічаються рослинні мотиви (гілка сливи 
мей або мей хуа, півонії та лотоси, бамбук, гриби лінчжі, плоди персиків 
та гранатів, гарбуз-горлянка), образи тварин та птахів (леви, олені, пів-
ні, качки, лелеки, жаби, кажани, риби), фантастичні істоти (дракони, фе-
нікси, циліні), священні предмети, атрибути вченого, символи мистецтв 
(жезл жуї, тринога дін, сувої та пензлі, коралі, пір’я павича) тощо. Усі ці 
символи мають прямий зв’язок із релігійним життям китайців, уособлю-
ючи ідеї, філософські концепції, істини, релігійні догми.

Відповідно до значення китайські символи можна розділити на такі 
групи: доброзичливі символи (побажання добробуту, багатства, щастя, 
успіху в кар’єрі і навчанні, народження нащадків, довголіття); символи 
кругообігу часу, нескінченності, безперервного руху; буддійська, конфуці-
анська та даоська символіка; атрибути чотирьох мистецтв, сто предметів 
давнини; імперська емблематика; символи чоловічої та жіночої енергії 
інь-ян; святкова символіка; позначення людських чеснот; кольорова сим-
воліка.

Щодо останньої, то в Китаї склалась своя система п’яти основних ко-
льорів (у се), відображена в побуті, імператорських регаліях, мистецьких 
творах включно із фарфором. Відповідно, серед порцелянових виробів, і 
не тільки, предмети червоного та жовтого кольорів були, виключно, пре-
рогативою імператорського двору, оскільки вони символічно пов’язані із 
владою та придворним церемоніалом. Червоний асоціювався із сонцем та 
вогнем, а також ототожнювався із кольором крові, а географічно, відпові-
дав Півдню імперії, через що увійшов до державної символіки Китаю. По-
рцеляна червоного кольору активно застосовувалася під час різноманіт-
них ритуалів. Навіть одна з її назв звучала як «цзихун» (ji hong, xianhong), 
тобто «жертовний червоний». Жовтий вважався символом влади та на-
ціональної державності, ототожнювався із самим імператором, володарем 
на землі, оскільки географічно відповідає центру (а китайці вважали, що 
країна як раз знаходиться в самому центрі землі). Усе, що оточувало пра-
вителів, і все, чим вони користувались, включно із посудом та предметами 
особистої гігієни, за традицією, мало бути жовтого кольору або його від-
тінків.

Зазначимо, що й інші кольори мали високий статус та зв’язок із при-
родними стихіями, філософськими поняттями, людськими чеснотами. 
Зокрема, синій колір асоціювався із Небом, тоді як зелений – із рослинніс-
тю, стихією води, а також жіночою енергією. Чорний колір пов’язаний із 
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вченістю та освітою (що відповідає європейській традиції в одязі юристів 
та чиновників).

Складну символіку в Китаї мав останній, білий колір. З одного боку – 
він асоціювався із трауром, що традиційно для східних країн. З іншого – 
він чітко виділявся в декоративному мистецтві, зокрема, у фарфоровому 
виробництві. Відтак він має численні варіації: місячно-білий (колір риту-
ального вбрання); чисто-білий (символізує внутрішню досконалість); ко-
лір «риб’ячого м’яса» (із рожевим відтінком), «слонової кістки», «яєчної 
шкарлупи», «нефриту» (білий із зеленуватим відтінком). Останні часто 
виступають відтінками фарфорового черепка.

Запропонована тема потребує подальшого дослідження, оскільки 
поєднує складну структуру китайської символіки (що увібрала в себе 
культурно-історичні явища, особливості китайської мови із великою кіль-
кістю омонімів і схожих за звучанням слів, а також широкий асоціативний 
ряд), із таким же великим за обсягом та варіативністю видів явищем, як 
фарфор.

—®—

15. Марина Ратко, кандидат педагогічних наук, доцент Мелітополь-
ського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького

Композиція та архітектурне декорування храму 
Пура Кехен в Банглі (о. Балі)

Ключові слова: Пура Кехен, композиція балійського храму, мотиви 
декору patra i karang. 

Храм Пура Кехен належить до групи династійних храмів регіонального 
рівня, де правителі колишнього королівства Банглі проводили корона-

ційні церемонії, вшановували духів предків та разом із підданими святкува-
ли єдність держави. Офіційною датою його фундації вважається 1206 р. 

План храму виявляє його зв’язок із давніми анімістичними святилища-
ми балійців, які розташовувалися на схилах гір. Він зведений на 8 терасах, 5 з 
яких утворюють високу ярусовану платформу з 3 дворами. До головного входу 
в храм ведуть 36 східців, по обидва боки яких на п’єдесталах встановлено ста-
туї героїв балійської версії театру ваянг із яскраво вираженими гротесковими 
рисами ликів і постатей. Внизу східці фланкують величні фігури слонів. Біля 
основи нижньої тераси височіють вазони і кам’яні ліхтарі, прикрашені наскріз-
ним різьбленням, основний мотив якого імітує духмяну квітку джіпун. 

Кульмінаційною точкою сходження до храму слугують центральні во-
рота Корі Агунг, які складаються із трьох частин і відзначаються насиченіс-
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тю пластичного оформлення, в основі якого зоо- та антропоморфні образи 
із пантеону божеств балійської синкретичної релігії агама хінду дхарма, 
героїв місцевих міфів, епосу, тантричних казок, а також орнаментальні 
патерни рослинного характеру – китайського, індійського, голландського 
та автентичного походження. Серед ключових мотивів декору: варіанти 
зображення протектора Боми над дверними проходами (з гілками квітів 
лотоса в руках – мотив patra cina – по обидва боки обличчя або із стисну-
тими середніми пальцями, що нагадує мудру енергії асана), колоритний 
образ птаха гаруди (у фронтальному розвороті на центральному порталі 
або як віхари Вішну над маскароном Боми на акцентованих горизонталь-
них виступах пірамідального завершення воріт), постатей ангелів бідадарі 
в позі лотоса (в напівкруглих декоративних елементах, що вінчають край-
ні частини воріт), зображення в горельєфі на кутах бокових виступів кри-
латих левів сінга, стилізованих голів слона, ворона із загнутим клювом, 
маскарона tapel із вишкіреними зубами верхньої челюсті. Головні двері 
обрамлюють широкі полоси рослинного орнаменту, що нагадує звивис-
ті стебла тропічних рослин, переплетених із дрібним скрученим листям. 
Горизонтальні стрічки плаского декоративного різьблення прикрашають 
фризи, карнизи, профільовані виступи ярусованої верхівки воріт. 

Особливість композиції першого двору храму Пура Кехен полягає в 
тому, що її центр зміщений вліво і представлений сакральним деревом ба-
ньян, якому налічується понад 400 років.

Візитною карткою другого двору є розташований напроти лівого прохо-
ду китайський храм konco, який є місцем культу китайської спільноти Балі. 

Третій двір храму відгороджений від попереднього невисокою стіною 
із вмонтованими в неї керамічними тарілками біло-блакитного кольору, 
виготовленими у 19 ст. голландською компанією Delfware і завезеними ко-
лонізаторами на острів. 

«Святе-святих» Пура Кехен відзначається щільністю забудови. Тут зо-
середжені найбільш значущі сакральні об’єкти, які розташовуються чо-
тирма горизонтальними рядами. Головні святині храму – 11-ярусна паго-
да меру, присвячена божеству Hyang Api/Брахмі (в центрі третього ряду) 
та лотосовий трон падмасана (в крайній правій точці kaja, найближчій до 
гори Агунг). Своєю архітектонікою і мотивами декору бази вони відобра-
жають уявлення балійців про модель Всесвіту, що начебто тримається на 
гігантській черепасі Bedawang Nala та зміях нага (Basuki та Anantaboga), 
які оповивають її панцир щільним кільцем, стримують у такий спосіб над-
мірні порухи, а, отже, і катаклізми на острові.

—®—
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16. Ганна Решетньова, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА  
(наук. керів. Л. С. Міляєва) 

Порцеляна імператорської мануфактури Відню 
у Національному музеї мистецтв ім. Богдана та 
Варвари Ханенків

Ключові слова: порцеляна, фарфор, приватна колекція, НММБВХ.

Колекція Варвари та Богдана Ханенків займає значне місце серед 
приватних збірок, які увійшли до музейного фонду України. Вели-

ку увагу мистецтвознавці приділяли живописній та графічній частині 
колекції, декоративно-прикладне ж мистецтво, а саме – порцеляна за-
хідноєвропейських виробництв, довгий час лишалася поза увагою до-
слідників. 

На наш запит, стосовно виокремлення європейської порцеляни ви-
ключно зі збірки Ханенків у Національному музеї мистецтв ім. Богдана 
та Варвари Ханенків (НММБВХ), головний зберігач О. Крамарева, у 2017 
р. зробила витяг, де налічувалося близько 222 одиниць порцелянових 
творів. У лютому 2019 р. Л. Кравченко уточнила кількість – близько 259 
одиниць. 

Згідно зі списком, предметів мануфактури Відню – близько 37 од. 
Яскравими взірцями є дві групи амурів (інв.№ 308-ПК, 312-ПК), які, за 
встановленою нами інформацією, є прототипом до виробів відомого «по-
рцелянового ансамблю», презентованого абатству Цветль у 1768 р. Фігу-
ри ансамблю були прикрасою для столу та уособленням кантати-ораторії 
«Аплодисменти», яку австрійський композитор Й. Гайдн присвятив та 
подарував абату Р. Колману на ювілей. За аналогією, один із виробів, що 
зберігається у НММБВХ, пропонуємо атрибутувати як «Алегорія драма-
тичної поезії». Датування виробів з колекції Ханенків – бл. 1755–1760 рр. 

В контексті аналізу віденської порцеляни, нами встановлено авторство 
розпису фігури «Амур в костюмі китайця» (музейна назва, інв.№ 318-ПК) 
– Крістоф Драйшарф. Відповідно, уточнено дату виробу – бл.1770–1783 
рр. Припускаємо, що автором моделі був Йоган Георг Мерц. 

За клеймом, уточнено дату блюдця (інв.№ 320-ПК) – 1799 р. та чаш-
ки (інв.№ 103-ПК) – 1809 р. На останній простежуємо зображення веду-
ти, яка була основним жанром на виробах імператорської порцелянової 
мануфактури Відню від епохи Просвітництва до кінця Віденського кон-
гресу (1814–1815 рр.). Завдяки наявному напису на денці предмету, вису-
ваємо припущення, що за основу зображення було взято твір Я. Лоренца 
та Й. Ціглера «Вид на селище Марія-Брун поруч із Віднем та місцевість 
навколо». 
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Як висновок, вважаємо за необхідне підкреслити важливість доступу 
незалежним фахівцям до вивчення творів, які надійшли від приватних 
власників до музейного фонду України. Науковий діалог сприяє уточнен-
ню та заповненню лакун в атрибуції порцелянових творів.

—®—

17. Марина Русяєва, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
ТІМ НАОМА

Ароматні речовини для давньоеллінських фіміате-
ріїв та їх використання

Ключові слова: фіміатерій, тиміатерій, курильниця, Аравія, ладан, 
мирра, стиракс

Фіміатерії (тиміатерії, курильниці) – поширені з періоду ранньої арха-
їки давньоеллінські прилади для куріння ароматів при застосуванні 

вогню, найчастіше тліючого вугілля або розпечених дрібних камінців чи 
гальки. Виготовлені з кераміки, каміння, металу фіміатерії не мали кано-
нічних форм і розмірів. Одним із головних елементів конструкції фіміате-
рія є наскрізні отвори, а також кришки з маленькими дірочками для по-
вільного виходу і розсіювання ароматного диму в повітрі.

Духмяний запах супроводжував молитовні звернення еллінів до різ-
них богів і героїв, жертвоприношення і лібації в святилищах, при прове-
денні релігійних свят і процесій, а також на весіллях і симпосіях, під час 
поховальних обрядів. Чимало курильниць присвячували як вотивні дари 
в храми і ставили в домашніх святилищах.

Рослини, з яких виготовляли відповідну смолу для отримання аромат-
ного диму в фіміатеріях, вирощували у багатьох відомих еллінам областях, 
але, передусім, у Південній Аравії. Також давньоеллінські автори часто на-
зивають Сирію, що просякнута ароматами касії, де ніздрі тремтять від за-
паху шавлії, мирри і ладану, аїру, стираксу, майорану та інших запашних 
трав.

Починаючи з архаїки різноманітні ароматичні речовини належали 
до найцінніших і найдорожчих продуктів торгівлі у багатьох регіонах 
Середземномор’я. Їх транспортували караванами і морем. Цілком можли-
во, що різні пахощі надходили до еллінів спочатку з Навкратіса, а пізніше 
— в елліністичний період і в перші століття нової ери – з Александрії Єги-
петської та інших міст. Благовонні речовини продавали в окремих лавках. 
Відведені для їх торгівлі місця і ринки часто носили назву «мирон», по-
хідну від мирри. Зрозуміло, що далеко не кожен еллін мав змогу купити 
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привезені здалеку пахощі, насамперед ладан і мирру для фіміатеріїв. Тому 
для отримання більш-менш ароматного диму спалювали висушені духмя-
ні квіти і трави, насіння відповідних рослин, плоди, коріння і подрібнені 
стеблини.

На думку дослідників, що підтверджується писемними джерелами, 
найчастіше розкурювали ладан. Популярності набули мирра (смирна) — 
природна смола з тернистих кущів Південної Аравії та Палестини, а також 
стиракс — кущова рослина з сімейства стираксових, поширена передусім у 
середземноморських регіонах. 

Процес розкурювання фіміаму зображено на численних розписних ат-
тичних вазах, поховальних стелах, вотивних рельєфах тощо. Ці твори дали 
можливість реконструювати дії жриць для отримання ароматного диму з 
найменшим використанням дорогої речовини.

—®—

18. Євгенія Силка, аспірантка кафедри ТІМ ХДАДМ  
(наук. керів. Є. О. Котляр)

Феномен тілесності в мистецтві сучасного  
художнього вітража

Ключові слова: вітражне мистецтво, тілесність, художня мова.

Розвиток сучасного вітражного мистецтва відбувається у загально-
му контексті часу, і йому також притаманна відмова від традиційних 

канонів та звернення до мови різоматичності, гротеску, іронії, цитат-
ності, тощо. Єдина ідеологія цінностей зруйнована та стала відносною, 
що відбилося і на новому відношенні та сприйнятті феномену тілеснос-
ті. Творчі експерименти із зображенням тіла людини характеризуються 
різноманітними «мистецькими іграми», де найчастіше зображується аб-
страктна людина без конкретного образу, портрету та біографії, у вигляді 
образів-універсалій, знаків, які лишень нагадують присутність людини. 
З’являється метафора порожнього тіла у натуралістичному або умовному 
вигляді. Все це стосується вітражного мистецтва, де панує тенденція зо-
браження людей у формі умовних образів манекенів та муляжів, нерідко з 
ефектом експресивної жестикуляції. 

Зміну та переосмислення традиційних канонів тілесності можна про-
стежити у творах відомих світових мистців, а саме: Клаес Увестен (Шве-
ція), Ервін Ейш (Німеччина), Марі Масарос (Угорщина), Бен Янг (Австра-
лія), Дастін Йєллін (США), Джед Малітц (США), Фідаіль Ібрагімов (Росія), 
та ін. Деякі з них надихаються античністю через використання статуар-
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ної пластики давньогрецьких чи давньоримських скульптур, а також за-
мінюють ідеалізоване тіло античного божества недосконалим, шокуючи 
відвертим. Мистців надихає фрагментарність творів старовини, їх руйнів-
ність. Так, за рахунок незавершеності обробки матеріалу можна досягти 
ефекту неповної завершеності сенсу та образу, загадковості чи звернення 
до теми травматичного та деструктивного, характерного для мистецтва 
постмодернізму.

Таким чином тема тілесності в художньому вітражі переосмислюється 
через гру та різноманітні форми осучаснення та стає вираженням умов-
ності, чуттєвості, еротизму та абстрактних образів.

—®—

19. Валерія Сокотнюк, студентка 4 курсу бакалаврату кафедри ТІМ 
НАОМА (наук. керів. К .М. Гамалія) 

Єгиптологія в експозиції, архіві та бібліотеці Наці-
онального музею мистецтв імені Богдана та Вар-
вари Ханенків 
Ключові слова: єгиптологія, НММБВХ, пам’ятки, література.

В діючій нині експозиції Національного музею мистецтв імені Богдана 
та Варвари Ханенків частина по єгиптології представлена наступни-

ми пам’ятками: статуя бога Тота в образі павіана (ІІ тис. до н. е.); статуя 
жерця Неснебнетеру (670–660 рр. до н. е.); маска на мумію (1 ст. до н. 
е.). Означені пам’ятки згадано в літературі з бібліотеки музею: Киевский 
государственный музей западного и восточного искусства. Путеводитель 
/ под общ. ред. В. Ф. Овчинникова. – Київ: Державне видавництво об-
разотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957; Киевский музей за-
падного и восточного искусства: Фотопутеводитель / под общ.ред. Е.Н. 
Рославец; Фото В.И. Щербакова. – Киев: Мистецтво, 1986; Roslawez J. 
Museum der westlichen und orientalichen Kunst, Kiew – Leningrad: Aurora-
Kunstverlag, 1986. 

Слід відзначити, що в путівниках надається інформація про статую 
бога Тота в образі павіана та статую жерця Неснебнетеру. Вони мають уза-
гальнений характер, включений в оглядовий розгляд розвитку мистецтва 
на території сучасного Єгипту. Про маску на мумію свідчення відсутні. 

За путівниками було виявлено, що в експозиції музею раніше вистав-
лялась колекція фрагментів коптських тканин (4–7 ст. н. е.) та гранітна 
голова портретної статуї вельможі (ІІІ тис. до н. е.), яка є частиною скуль-
птури, що пов’язана з поховальним ритуалом.
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Проаналізувавши наявну в бібліотеці музею літературу, можна зроби-
ти висновок, що інформація про твори єгипетського походження не є ви-
черпною, дає лише загальне уявлення про експонати.

—®—

20. Олена Сом-Сердюкова, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
докторант кафедри дизайну та технологій КНУКіМ 

Виставковий проект «Густав Вігеланд «Страх  
з ліжка»»: тема, інтерпретація, презентація

Ключові слова: виставковий проект, скульптура, інтерпретація, екс-
позиційний простір, дизайн, презентація. 

У 2019 р. відмічається 150-річний ювілей Густава Вігеланда, видатного 
норвезького скульптора, який відіграв незаперечну роль у запізнено-

му норвезькому ренесансі, реалізованого засобами модернізму. Вігеланд 
змінив культурний ландшафт Осло, заповнивши скульптурою на тему 
Людства величезний парк Фрогнер. Шануючи майстра, переосмислюючи 
його спадок і значення для людини 21 ст., ініційовано проект «Густав Ві-
геланд: «Страх з ліжка»», як спільну акцію Національного музею Норвегії 
та музею Вігеланда. Слідуючи політиці децентралізації, метою стало – по-
каз виставки по всій країні. Виставка дії у форматі пересувної та експону-
ється у центрах культури. 

Було розроблено виставковий модус, до якого включено 21 роботу 
дрібної пластики Г. Вігеланда. Система виставкового простору передбачає 
певний набір подіумів, підставок, спеціальних «тематичних» елементів, 
килимів, освітлення, етикеток, кольорового рішення експозиції, місця для 
споглядання. Всі деталі працювали на вимоги: досягти естетичної ціліс-
ності експозиції та створити комфортний простір для глядача. 

Виставковий проект дав можливість великій аудиторії долучитися до 
високих зразків національного мистецького надбання. За рахунок оригі-
нальної презентації, твори отримали сучасне прочитання. Тема «страху та 
тривоги», якою відкривалось 20 ст., як відлуння докочується до нас, про-
вокує роздуми та асоціації. Відчути хвилі тієї доби, долучитися до мови 
мистецтва Вігеланда, якою він прощупував «пульс життя» у бронзі та гіпсі 
– стало завданням проекту. В оживленні, в актуалізації спадку, і є головна 
ідея виставки, виходячи зі слів її кураторів на організаторів. 

Важливою складовою проекту є каталог, текстова частина якого по-
дана: англійською, норвезькою та мовою самів, народу півночі Норвегії. 
Вразила мова викладу: через форму емоційного входження, особистих 
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переживань, пропонувалась розмова про скульптуру і її інтерпретації. Да-
вався посил: «Відвідай виставку та відчуй, як ці скульптури резонують з 
тобою». Каталог видавався безкоштовно, а автобусні зупинки і кафе світи-
лись плакатами «ГУСТАВ ВІГЕЛАНД». 

—®—

21. Світлана Стець, старший науковий співробітник  
Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького

Картина А. Гергардта «У дорозі» в колекції угор-
ського мистецтва Львівської національної галереї 
мистецтв ім. Б.Г. Возницького
Ключові слова: угорське мистецтво, живопис, атрибуція, Алайош 
Гергардт.

У ЛНГМ імені Б.Г. Возницького нараховується понад 90 творів більш 
ніж 40 угорських митців 18 – середини 20 ст. Збірка складалася в музеї 

поступово. Проте найбільша кількість робіт (понад 50) надійшла до гале-
реї наприкінці 1950-х рр., тобто після придушення угорського постання 
1956 р. військами СРСР. Тоді негласно, щоб проявити «любов» до брат-
нього угорського народу, міністерство культури цілеспрямовано виділяло 
кошти на купівлю творів угорських авторів. Створили відділ угорського 
мистецтва в основній експозиції музею. Але через декілька років більшість 
потрапила на постійно у фондосховищах галереї. У жовтні-листопаді 2019 
р. відбулася виставка «Угорська рапсодія», на якій вперше було представ-
лено майже всю угорську колекцію.

У процесі наукового опрацювання колекції вдалося атрибутувати 
картину «У дорозі» – зображення циганської кибитки на польовій доро-
зі, куплену в 2010 р. як твір невідомого угорського художника 19 ст. (інв. 
№ Ж-7988). На ній у правому нижньому кутку є нерозбірлива сигнатура. 
Циганська тематика, відома з початку 19 ст. в творчості віденських худож-
ників, зокрема Ф. Нойгаузера, вчителя визначного угорського митця М. 
Барабаша, в розумінні ілюстрування багатства імперії Габсбургів, рівно-
правності її народів і етнічних груп, різноманітності культур. З розвитком 
побутового жанру серед угорських художників 1860–1880-х рр. з’явилися 
твори з романтичним акцентом на екзотичність, особливий спосіб життя 
циган. Виробилося кліше малювати їх як народних музик, ковалів, про-
давців коней, людей, що живуть без постійного місця, неторкнуті цивілі-
зацією, зближені з природою. Через попит на екзотику ця тематика ко-
ристувалася особливою популярністю в середовищі угорських митців, що 



195  

Секція 3. Класичне і сучасне мистецтво Заходу та Сходу 

вчилися і працювали у Мюнхені. Там вчився А. Гергардт (1837–1889), у 
творчому доробку якого є чимало невеликих романтично-реалістичних 
творів з життя циган: «Ловошар», «Базар в угорському селі», «Відпо-
чинок в степу», «Цигани, що відпочивають на природі». У цих лірично-
споглядальних картинах не підкреслюється бідність, але кибитки пере-
важно з продірявленим або залатаним дахом (як на рисунках з Угорської 
національної галереї інв. № FK.2858). З добрим знанням анатомії тварин, 
з лоском й витонченістю, він зображав коней однакової гнідої масті. Саме 
формотворчі ознаки манери малювання коней, як поданий круп, витонче-
ні ноги в русі, копита, світлотіньове моделювання, що відтворює блиск до-
глянутої шкіри тварин, наштовхнули на здогад про цього художника. При 
порівнянні картини «У дорозі» з картиною з Угорської національної гале-
реї «Відпочинок» (інв. № FK5104) є подібність і у відтворенні захмареного 
неба, запиленої грунтової дороги, рослинності. Близькою є м’якість пись-
ма, гармонійність колористичної гами. А. Герхардт працював в Будапешті 
вчителем геометричного рисунку в гімназії. Живописом займався не ста-
ло. Свої роботи підписував по-різному. На рисунку з зображенням фаса-
ду вілли у Вишеграді (1883) є подібна сигнатура художника. Спираючись 
на вище наведені ознаки, картину «В дорозі» запропоновано віднести до 
творчості Алайоша Гергардта.

—®—

22. Олексій Титаренко, мистецтвознавець. 

Галя та Карло або неймовірна історія з життя  
К.-Г. Юнга

Ключові слова: Гала Плацидія, мавзолей, Равенна, К.-Г. Юнг.

Восени 1913, з першими заморозками, Карлу почали снится страшні 
сни: ріки крові заливали поля, з-під води (?), крові (?) сторчали руки-

ноги вбитих. Щоб якось втікти від цього мороку Карло навесні 14-го поїхав 
в улюблену Італію. «Фердинанде, поїхали до Сараєва…» Карло ще встиг до 
Сараєва.

Професор Карл-Густав Юнг, батько-засновник аналітичної психології, 
до Італії приїхав із колишньою пацієнткою Тонею Вульф. Цікаво, що всі 
його колишні пацієнтки ставали не просто коханками, а ще й психоана-
літиками. Два психоаналітика зайшли до Мавзолею Галли Плацидії у Ра-
венні і були вражені у саме серце: стародавні мозаїки покладені, як учора. 
Сяють! Крім них нікого не було, у повітрі тремтів густий синій, що просто 
лився з цих мозаїк. Світло проникало крізь тонкі алебастрові пластини, 
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якими були зашиті вікна, і від того ставало ще й трохи золотистим. Під мо-
заїками стояв саркофаг Галли Плацидії, останньої (ну, майже останньої) 
імператриці Давнього Риму, рідкісної красуні, з дивною долею – Карло 
відразу відчув містичний зв’язок. Пізніше писав, що він її втілення – крізь 
товщу століть. 

Галя та насправді була невимовної краси – рука не пише жінка – ді-
вчина. Загляньте в інтернет – зберіглося досить багато її зображень – ви-
шукана, витончена. З карколомною долею: коли їй було ледь за двадцять, 
у 410, готи захопили Рим. Спочатку була заложницею короля Аларіха, 
потім – його наступника Атаульфа. Атаульф, навіть, одружився. Галя на-
родила сина. Син помер, Атаульфа вбив джура. Наступник гнав Галю бо-
соніж поперед свого коня – хотів щось доказати Риму. Брат Галі із таким 
промовистим ім’ям Гонорій, який заховався від готів у Равенну, нарешті 
викупив її – та й тут не мед. Примусив вийти заміж за свого полковод-
ця Констанція, старого, страшного. Галя й тут народила: донечку та сина. 
Констанція швидко вбили, Гонорій помер, маленького Валентиніана про-
голосили цезарем, Галлу – августою. Це ще Діоклетіан, той, що капусту 
садив, ввів такі імператорські градації. Син виявився байдужим до управ-
ління, з Імперією вправлялася Галла. Залишалась красунею, освіченою, 
витонченою, ще й ревною християнкою. У Мавзолеї все це відчувається. 
Не просто відчувається – струменить: там якимось містичним чином при-
сутня її аніма. Карло це відчув відразу – просто шкірою. 

Та поруч була Тоня і вони, як справжні психоаналітики, почали обго-
ворювати мозаїки та свої відчуття. Особливо вразила їх велика мозаїка, де 
Христос простягає руку Петру, який на мить втратив віру і почав тонути. 
«Пам’ятаю цю мозаїку до останньої деталі: синє-синє море, підписи біля 
губ Христа та Петра. Я все намагався їх розшифрувати», – згадував піз-
ніше Юнг. Мандрівники хотіли купити якусь книжечку чи хоч поштову 
листівку із цими мозаїками та в лавці нічого не знайшлося. «Замовлю з 
Цюриху, – вирішив Юнг. Галя ввійшла в його життя. Він почав її щоразу 
згадувати у свої семінарах, писав про мандруючу аніму, всім, в кого були 
проблеми, рекомендував їхати до Равенни. Хтось поїхав, Юнг просив нео-
дмінно привезти поштівки з Петром. Поштівок не було. Мозаїк таких НЕ 
БУЛО. Юнг не повірив. Розповів Тоні, вона теж не повірила. «А як же, ми 
ж бачили на свої очі»?!

Пройшло двадцять років. У 1934 Юнг знов, з новою супутницею заві-
тав до Равенни – й відразу до Галі. Петро був на місці, тонув, холєра. Поруч 
ще буле велике «Хрещення в Іордані» та, навіть, «Перехід дітей Ізраїлевих 
через Червоне море». Довго стояли, говорили о таїні Хрещення. Знов Юнг 
«уявляв все до останньої деталі», – як він писав пізніше у своїй автобіо-
графії «Спогади, сновидіння, роздуми». Знов повернувся у Цюріх і знов 
почав будувати свої високочолі теорії, згадуючи равенські мозаїки, яких 
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НІКОЛИ НЕ БУЛО. Поїдьте до Равенни – подивіться. Є зовсім інші. Вза-
галі, Мавзолей дуже невеликий, там бачиш все відразу. Навпроти входу 
– «Святий Лаврентій йде до своєї решітки, під якою вже палають дрова». 
Радісно так йде. Взагалі, мозаїки – дуже високого рівня, смальтою викла-
дені майже вальори. Впевнений малюнок, відчувається об’єм. Середина 5 
століття – ще жили античні традиції. Якщо повернутися до входу – «Хрис-
тос – добрий пастир». Катакомбний ще мотив та й Христос незвичний – 
молодий, безбородий. На бокових стінках – олені, що п’ють воду з «джере-
ла живого». «Петра на озері» немає, «Хрещення» – немає, не кажучи вже 
про багатофігурний «Перехід» – там для нього й місця не знайти.

 Ось такі казки, колеги! Вивчайте першоджерела, менше вигадуйте – 
це ще Вельфлін казав.

Див.: Карл Густав Юнг. Воспоминания, сновидения, размышления. – 
Киев, 1994. С. 282 –285.

—®—

23. Лю Фань, аспірант кафедри ТІМ ХДАДМ  
(наук. керів. Л. Д. Соколюк)

Лю Хайсу – співець полум’яного сонця 
Ключові слова: олійний пейзаж Китаю, Лю Хайсу, традиції, інновації.

На олійний пейзаж Китаю впливає так звана «східна традиція», в якій 
історично поєднались фольклор, професійне мистецтво і філософ-

ське підґрунтя східної культури. Серед видатних мистців цієї галузі можна 
назвати Лю Хайсу ( Liu Haisu, 1896–1994) – одного з перших китайських 
художників 20 ст., в творчості якого простежуються національні образот-
ворчі традиції і досягнення європейського живопису. 

Нащадок відомої літературної родини, Лю вивчав каліграфію у Кан 
Юйве, пейзажний традиційний живопис тушшю – у Чен Хенке і У Чань-
ші. Олійну техніку живопису вивчав в Європі та Японії. Новаторські стилі 
французьких модерністів глибоко вразили майстра своїм безстрашним 
підходом до мистецтва. Вивчаючи формальні принципи мистецтва Ван 
Гога і Сезанна, його найулюбленіших західних майстрів, Лю Хайсу виро-
бляє свій особистий стиль. У 1920-х і 30-х рр. Лю Хайсу організував ряд 
національних і міжнародних виставок, ознайомив китайське суспільство 
зі здобутками європейської культури. 

Вагомим внеском інтеграції китайського олійного живопису до світо-
вої культури стало відкриття у 1995 р. художнього музею Лю Хайсу. Окрім 
багатьох творів митця, що стали ядром колекції, в ньому представлені чи-
мало картин європейських майстрів з приватної збірки Лю. Своєрідним 
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підсумком надбання європейського досвіду стали його книги «Біографія 
Поля Сезанна», «Коротка історія західного пейзажного живопису» та ін., 
що безумовно сприяли впровадженню західного мистецтва в Китаї.

Після навчання Лю Хайсу повернувся додому, сповнений рішучості 
донести своє нове розуміння розвитку національного мистецтва моло-
дому поколінню китайських мистців. Він є фундатором першого в краї-
ні інституту сучасного мистецтва – Шанхайської академії образотворчих 
мистецтв. У навчальній програмі академії особлива увага приділялася ри-
сунку, скульптурі, олійному живопису та вивченню пластичної анатомії. 
Репутація Хайсу як прогресивної і суперечливої постаті була заснована ще 
на прийнятті до лави студентів як чоловічої, так і жіночої статі. Він також 
ввів у навчання пленерний живопис, порушуючи традиції роботи в при-
міщенні Ці нововведення викликали нерозуміння та активну критику з 
боку консервативних представників китайського суспільства. Так, само-
проголошені захисники спадщини Китаю обшукали школу Лю і змусили 
уряд націоналістів на короткий час ув’язнити художника як «зрадника 
традиції». Не зважаючи на репресії, митець продовжував розвивати свій 
художній стиль, створюючи яскраві кольорові пейзажі, поєднуючи імпре-
сіоністичні тенденції і китайські художні традиції. 

Яскравим прикладом його стилю є робота «Пекін. Храм» (1921), що 
збагачена красою лінійних ритмів і виразністю теплого колориту. Обра-
ні засоби образотворення надають символічний і філософський підтекст 
природному мотиву. Використовуючи тональні і колористичні можли-
вості олійної техніки, митець вдало передає яскраве сонячне світло. Де-
які частини полотна художник виконує досить узагальнено й абстрактно, 
інші – навпаки, деталізовані і реалістичні. Поєднання в одній картині мо-
нохромних і насичених колористичних сполучень формують індивідуаль-
ний живописний стиль мистця. 

В картині «Будинок Парламенту. Лондон» (1935) Лю Хайсу викорис-
товує драматичний тональний і колористичний контрасти. В пейзажі від-
чувається насолода мистця можливостями олійних фарб, що дозволяють 
втілити гру світла і кольору в натурі, короткими насиченими штрихами 
промоделювати форму. Захоплення вечірнім світлом, сміливі зіставлення 
кольорів, яскраві пастозні мазки нагадують роботи кумира мистця, вели-
кого імпресіоніста Клода Моне. Наслідуючи його, Хайсу в своїх картинах 
часто зображає один пейзажний мотив в різні часи доби. Пейзажі Лю 
Хайсу демонструють шляхи засвоєння китайськими мистцями здобутків 
європейського мистецтва. Вони стали найважливішою ланкою в процесі 
формування сучасної художньої культури Китаю.

—®—
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24. Цю Чжуанюй, аспірант кафедри живопису ХДАДМ  
(наук. керів. М. М. Ковальова)

Сільські мотиви в творчості Ло Ерчуна 

Ключові слова: китайський живопис, сюжетно-тематична картина, 
експресіонізм. 

Ло Ерчунь (1929–2015) – видатний китайський художник, «майстер 
кольору», якого виділяє з плеяди мистців висока чутливість до євро-

пейських впливів. Інтерес до творчості Ло Ерчуна тільки набирає обертів в 
Китаї і світовому мистецтвознавстві в руслі відкриття забутих імен і худож-
ніх методів, що представляють потужну лінію модернізму в живопису. 

Ло народився в 1929 (1930) р. в окрузі Сянсян провінції Хунань. У 1951 р. 
закінчив Сучжоуське художнє училище, де вивчав олійний живопис під ке-
рівництвом Яна Веньляна (1893–1988). У 1959 р. став викладачем на факуль-
теті образотворчих мистецтв Пекінської академії мистецтв. Пізніше, вже як 
професор на кафедрі олійного живопису Центральної художньої академії, 
почав активну виставкову діяльність (1982, 1987, 1990 рр.). З 1988 р. Ерчунь 
провів низку виставок картин в Нью-Йорку, в Парижі, на Тайвані.

В своїй творчості митець спирається на постімпресіоністичну і експре-
сіоністичну практики. Йому особливо близька стилізація, яка визначає 
його творчу індивідуальність. Ерчунь зауважував, що саме мотиви рідного 
села, що надихали митця з дитинства, стали головною темою його твор-
чості. Яскраві червоні пагорби рідної землі, струмки, темні засмаглі фігу-
ри селян були «головними героями» його численних творів. 

Особливість картин художника полягає в динамічних композиціях, ла-
конічності форм, яскравому та гармонійному кольорі. Його образи щирі і 
зворушливі, втілюють відчуття щастя і святковості. Паралельно з розви-
тком олійної техніки, майстер полюбляє працювати китайською тушшю. 
Тому, одним з головних засобів втілення художнього образу для Ло за-
вжди є лінія, що поєднує барвисті плями в єдину композицію. Енергійний 
мазок підкреслює надзвичайну емоційність і експресію творів. Художник 
свідомо використовує кубічні форми, що сприяють сплощенню зображен-
ня, але без втрати предметної реальності. 

У 1992 р. художник переїжджає жити до Франції, що сприяє появі в його 
творчості нових мотивів – «Вуличні музиканти» (2007), «В очікуванні» 
(2014), «Вуличний мотив» (2006). Відходячи від сільської тематики, худож-
ник відтворює живі епізоди бурхливого життя великого міста. В цих роботах 
теж простежується тяжіння мистця до спрощення форм, навіть примітиву. 

Дбайливо зберігаючи і розвиваючи традиції самобутньої національної ху-
дожньої школи, Ло протягом останніх десятиліть своєї творчості створює ба-
гато сувоїв кольоровою тушшю з народними типажами («На пасовищі», 2011; 
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«Дівчина, що несе воду», 2014 та ін.). Зазначимо, що таких швидких впевне-
них начерків набагато більше, ніж полотен олійними фарбами. Майстер немов 
боїться втратити зв’язок із суто національними традиціями китайського жи-
вопису. В олійних жанрових сценах, запозичуючи художні засоби давніх ки-
тайських сувоїв, прагне перетворити реальність на свого роду «художній ієро-
гліф». Символічність і певний історизм у творчості художника були викликані 
неприйняттям сучасного урбанізованого життя і масової культури, певним ви-
кликом академізму і реалізму. На противагу, Ло Ерчунь прагнув наблизитися 
до чистоти, емоційності і лаконічної ясності художнього образу.

Графіка художника близька його живопису. Як і в олійних роботах, в 
сувоях тушшю художник схематизує, перетворює реальні об’єкти на сим-
волічні образи. Стиль художника відрізняється гостротою і нервовістю, 
тому багато мистецтвознавців говорять про нього як про представника 
експресіонізму. У сучасному китайському мистецтві Ло Ерчунь виділяєть-
ся власним художнім смаком. Прагнення усунути відмінності між явища-
ми природного та людського світу, поставити між ними знак тотожності, 
що є характерним для первісного міфологічного і наївного мистецтва, ста-
ло основною особливістю творчості Ло Ерчуна. 

—®—

25. Ірина Шабля, молодший науковий співробітник Львівської націо-
нальної галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького

Пейзаж у релігійному живописі Генріка Семірад-
ського на прикладі твору «Христос та самаритян-
ка»: символіка та образно-просторове рішення 
Ключові слова: пейзаж, простір, тло, релігійний сюжет.

Природа постійно (безпосередньо чи опосередковано) впливає на лю-
дину, її фізичний та духовний стан – настрій чи певні почуття, що 

тісно пов’язані із порами року, станами погоди, чи навіть часом доби.
Тому, пейзаж завжди викликав зацікавлення як у художників, так і у 

споглядачів. Оскільки, від майстерності живописця у переданні натури за-
лежить проникливість та сприйняття глядача, котрий звертає свою увагу 
на мистецький твір. Свого часу художники малювали природу як власне 
середовище проживання або ж відтворення нових для себе місць перебу-
вання. Також, пейзаж був тлом для портретів та різноманітних жанрових 
сцен, міфологічних чи релігійних сюжетів.

Генрік Семірадський (1843–1902) видатний художник-академіст польсько-
го походження. Роботи живописця знаходяться у багатьох музеях як України, 
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так і світу. У збірці ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького також зберігаються декілька 
полотен митця. З точки зору специфіки трактування середовища, де пейзажу 
надано індивідуальної символічної компоненти, доцільно звернутися до твору 
«Христос і самаритянка» (1890). Художник ілюструє новозавітну історію про 
зустріч й розмову Ісуса Христа з жінкою із Самарії, що описана у Євангелії від 
Івана (Ів. 4: 1–42). Та найбільшої уваги заслуговують не постаті головних геро-
їв сюжету, а пейзаж, що у зазначеній роботі є промовистим та символічним. 
Глядач стає співучасником цієї сцени, хоча, водночас, і не переноситься у від-
повідне середовище, а все завдяки професійному підходу автора до створення 
композиції. Рослинний світ, що зображений на полотні не притаманний міс-
цю, де згідно Біблії, відбулась вищезгадана зустріч, а радше характерний для 
центральноєвропейського регіону, адже через відтворення простору та стихій 
Генрік Семірадський намагається передати власне «прочитання» природи.

—®—

26. Олександра Щепанова, студентка 1 курсу магістратури  
кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА  
(наук. керів. Н. М. Ревенок)

Дослідження та атрибуція китайського  
декоративного чайника

Ключові слова: китайське мистецтво, сплав на основі міді, сріблення, 
емаль.

На початку 2019 р. до навчально-творчої майстерні реставрації скульпту-
ри та творів ДУМ кафедри реставрації творів мистецтва НАОМА було 

передано чайник з приватної колекції. Пам’ятка представляла собою шес-
тигранний декоративний посріблений чайник з накладками, оздобленими 
емаллю. Досліджуваний твір за типологічними ознаками є предметом посу-
ду – чайником. За функціональною типологією – декоративним чайником. 
За візуальними дослідженнями було виявлено, що пам’ятка виготовлена 
зі сплаву на основі міді, посріблена та оздоблена емаллю. Основа чайника 
округлої форми із загнутим краєм, від якого відходять три ніжки. До основи 
припаяний шестигранний тулуб, місце спайки декоровано сканованим дро-
том. Шестигранний тулуб сформовано з одного шматка металу та спаяно по 
одній грані. З одного боку посудини розташований носик чайника витон-
ченої форми, основа якого оздоблена декоративними елементами. З про-
тилежного боку від носика є ручка стрічкоподібної форми. Верхня частина 
ручки закручена у петлю, на верхівці якої припаяна декоративна жабка. На 
бокових площинах, між носиком та ручкою, розташовані накладки, вико-
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нані у техніці травлення та емалі. Перша накладка має зображення чорно-
го коня на зеленій траві з білими хмарами. Друга –зображення червоного 
коня на тлі блакитних клітин з білими хмарами. Третя – із зображенням 
коричневого коня біля води білого кольору. Четверта – з білим конем на 
землі темно-коричневого кольору з білими хмарами. Над кожним конем є 
напис ієрогліфами на червоному тлі. Верхня частина чайника складається 
з широкого бортику, який різко переходить у циліндричне пласке горло. 
Верхня частина оздоблена чотирма накладками у вигляді метелика, з боків 
від крил якого розташовано по одній квітці з листям. Знімна кришечка в 
основі випуклої округлої форми з рельєфним бортиком. Навершя кришки 
оздоблено трьома декоративними жабками, які дивляться в центр. В центрі 
є слід від втраченої декоративної ручки-фігурки кришки.

Вперше чайники – запарники з’явилися у 14 ст. в Китаї разом з чайною 
церемонією. До цього технологія заварювання обходилася без них. Кульки з 
перетертого чайного листа кидали в чашки і заливали окропом. Перші чай-
ники були невеликими, так як призначалися для однієї людини (причому, 
як стверджували історики, пили чай прямо з носика), а по-друге, вважало-
ся, що смак і аромат відчуваються тільки у свіжому чаї і краще приготувати 
другу порцію, ніж відразу заварити багато. Металеві чайники для заварю-
вання добре підходили, якщо в процесі заварювання виникала необхідність 
підігрівати чайний настій на вогні (як наприклад, при заварюванні пуеру). 
Такі чайники прекрасно тримають тепло. Однак використовувати металеві 
чайники не радили для заварювання так званих легких чаїв, як наприклад, 
білих чаїв, які втрачають деякий смак при заварюванні в металі.

На основі проведених візуальних і мистецтвознавчих досліджень, а 
також порівнювального аналізу з аналогами, було встановлено, що до-
сліджувана пам’ятка є предметом чайного посуду. Декоративний чайник 
виготовлено в Китаї, ймовірно у другій пол. 19 ст. – першої пол. 20 ст. 
Пам’ятка має художню та колекційну цінність.

—®—

27. Лай Юеге, аспірантка кафедри ОМ ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 
Одеса (наук. керів. О. А. Тарасенко)

Лотос як формотворчий символ в створенні  
образу Будди і Раю в мистецтві Китаю

Ключові слова: лотос, символ, Будда, образ буддійського Раю, формотворення.

Для мистецтва Європи базисним є класичне мистецтво Греції, якому 
властива архітектоніка, визначеність положення тіла в просторі, за-
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вершеність. Коренева система мистецтва китайського буддизму ґрунту-
ється на художній візуалізації буддизму Індії (існує з 6 ст. до н. е.). Для 
мистецтва Індії характерним є природне зображення людини. Саме трак-
тування тіла в буддизмі має характер близький до органіки рослинного 
світу. Як і вчення буддизму, в якому важлива тема постійного руху, в зо-
браженні тіла людини і Будди в мистецтві Китаю проявлена можливість 
його трансформації, спорідненість рослинному світу (уподібнення дере-
ву, квітці). Зовнішність Будди пов’язана з образом лотоса. У Будди «очі 
лотоса, ноги лотоса і стегна лотоса». Відомо положення тіла йога в «позі 
лотоса».

У композиції Чжан Шен-вень «Будда Шакьямуні, що навчає» (1173–
1176) з Національного палацу-музею Тайбей Будда показаний на лотосо-
вому троні під квітучим деревом з великою кроною, в оточенні бодхисаттв 
і ченців, які його слухають. Фігура Вчителя виділена розмірами, просторо-
вими паузами і насиченим червоним кольором одягу. Трон Будди вписа-
ний в стовбурову частину дерева, тим самим виникають аналоги з Древом 
життя, Древом пізнання, Світовим древом. Декор крони дерева нагадує 
квіти лотосів. У символіці буддизму лотос, що розкрився, означає про-
будження від сну невідання, розквіт. Лотосовий трон є іконографічною 
ознакою просвітленого. Ступні ніг Будди і бодхісаттв знаходяться не на 
щільній землі, а на лотосах. Лотоси символізують духовні якості. Подібно 
лотосу, що проростає з мулистого ґрунту через воду до сонця, люди про-
ходять через випробування життя (сансари) розвиваючи якості любові, 
мудрості, безстрашності.

Симетрія композиції передає стан рівноваги, який допомагає зосеред-
женню і залученню до ідеального світу спокою. Зображення має лінійно-
площинний характер. Головним образотворчим засобом є чітка, плавна, 
округла, гармонійна лінія, що передає стан врівноваженості розуму і про-
світлення. Кольорове рішення засноване на більш-менш насичених осно-
вних кольорах: червоному, синьому і жовтому. Чисті кольори фарб (як і 
земних рослин – квітів) позбавлені тіні, оскільки дія відбувається в роз-
горнутому по вертикалі ідеальному просторі. Лінія горизонту відсутня, 
але нижня частина зображення розкреслена геометричною сіткою пря-
мих ліній. Вони складають контраст органіці лотоса, що є головним фор-
мотворчим символом в створенні образу Будди і буддійського Раю. Верх-
ня і нижня смуги сувою декоровані ваджрами, в центрі яких стилізовані 
лотоси. Відомо, що в символіці ваджраяни квітка лотоса прочитується як 
центр всесвіту.

—®—
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До 60-річчя кафедри ТІМ НАОМА:  
спогади викладачів та випускників ФТІМДо 60-річчя кафедри ТІМ 
НАОМА: спогади викладачів 
та випускників ФТІМ 

Доповідає Василь Пере-
вальський. На задньому 
плані Марина Стрельцо-
ва та Олесь Соловей
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До 60-річчя кафедри ТІМ НАОМА:  
спогади викладачів та випускників ФТІМ

Василь Перевальський, народний художник України, академік 
НАМУ, завідуючий кафедрою графічних мистецтв НАОМА, доцент

Платон Білецький: мистецька національна форма 

55 років тому у стінах НАОМА (тоді КДХІ) на прохання членів гуртка 
вивчення українського народного мистецтва викладачем з історії 

і теорії образотворчого мистецтва доцентом Платоном Білецьким було 
прочитано лекцію на тему: «Національна форма: походження, специфіка, 
майбутнє». 

Це був час деякого послаблення тоталітарного режиму і спроби від-
родження культурно-мистецького життя в «республіках» колишнього 
СРСР. 

Гуртківці художнього інституту вивчали твори народних майстрів, але 
хотіли почути кваліфіковане тлумачення поняття мистецької національ-
ної форми, хоч термін тоді був на устах багатьох. Платон Олександрович, 
куратор гуртка, прочитав для них унікальну лекцію, на початку якої заува-
жив: «Значний внесок з питань національної форми в українській літера-
турі зробили Леонід Новиченко і Микола Шамота. А в мистецтвознавстві 
– ніхто». І не дивно. Тема складна, а ще й небезпечна, бо в СРСР все на-
ціональне жорстоко переслідувалося і нищилось. При відкритті Будинку 
Полтавського земства був присутній сам цар, і висловив підлеглим думку 
про велику шкоду для імперії від подібних, у національному стилі побу-
дованих, красивих споруд. А в червоній імперії народи були теж як у тюр-
мі. Платон Білецький назвав у 1964 році національну форму у мистецтві 
пригноблених народів мистецтвом опору: «На Україні – стилізація селян-
ського та середньовічного мистецтва. Це ж мистецтво опору і в кавказь-
ких народів, у інших демократичних народів». Національний мистецький 
формо-зміст працював на українську ідею, коли виразити її словом було 
смертельно небезпечно. А хіба не за стилізацію в дусі «селянського та се-
редньовічного мистецтва» були розстріляні Бойчук і його учні, твори яких 
не грішили змістом проти компартійних ідеалів. Бо ще вірили в них. Ви-
кладачі 1960-х «кидали» студентам, що захоплювалися стилізацією, для 
остраху, афоризм: – «Бойчукістів реабілітовано, а бойчукізм – ні». 

Національні мистецькі надбання з часом стають інтернаціональними. 
Приклад – перехід традиції українського портретного живопису до Росії, 
де його раніше не було. 

Компартійним керманичам 1960-х здавалося, що національна специ-
фіка народів радянської імперії впродовж десятиліть русифікації та жор-
стоких заходів вже мала б нівелюватися. Послідовно, наводячи приклади, 
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Білецький доводив, що національна форма в мистецтві є стійкою та довго-
вічною, що й зі зміною місця проживання автора, матеріалів та технологій 
вона не зникає безслідно, а переходить з одного періоду в інший. Ніби по-
лемізуючи з опонентом, якому не терпиться покінчити з національними 
специфіками, він залучає багатообіцяючі висловлювання Леніна щодо 
щонайкращих умов розвитку для національних культур за «соціалізму 
і комунізму» та Калініна – про народ, який ніби золотошукач – збирає, 
шліфує і проносить знайдене від покоління до покоління. 

Платон Олександрович закликав молодих художників не нехтувати 
національними традиціями, бо буде одноманітність, а одноманітність 
чужа мистецтву. Неповторність зближує народи. Нівеляція – роз’єднує. 
Одноманітність породжує сум. При цьому він підкреслював, що не варто 
формально наслідувати традиції, бездумно стилізувати під старовину, що 
найбільші мистці зверталися не виключно до своєї національної спадщи-
ни, та що форма мінлива і залежна від багатьох факторів. Не треба боя-
тися запозичувати інтернаціональні елементи для створення своїх творів, 
бо хто не цурається свого і навчається ще й чужому – творчо збагачується. 
Якщо художник має виразне творче національне обличчя, то його твори, 
навіть написані не рідною мовою (в літературі) і на ненаціональні теми та 
сюжети, – будуть національними за формою. 

 —®—

 Светлана Бугулова (выпуск 1990) 

Что пройдёт, то будет мило   

Коротко о себе: два высших образования, красный диплом, первое 
– университетское, историческое. Больше сорока лет – в Днепропе-

тровском художественном музее, с 1999-го – член НСХУ, преподавала в 
филиале Харьковского художественного института, Школе дизайна, уни-
верситете “Украина”, Днепропетровском областном театрально- художе-
ственном колледже. Сейчас “свободный художник”, и ставить крест на 
любимой профессии не собираюсь.

 Библиография (где обо мне поподробней): 1. Енциклопедія сучасної 
України. – Т.3. – К., 2004. С. 515; 2. Художники Дніпропетровщини. – Дні-
пропетровськ, 2004. С. 155; З. Бузаров А.И. Осетины Украины. – Донецк, 
2012. – С. 277. Фото можно взять, например, здесь: https://www.facebook.
com/profile.php?id=100015192042257 

 Милый моему сердцу Киевский художественный институт, я рада, что 
ты стал Национальной Академией искусств и горжусь этим. Многие твои 
выпускники сегодня подчёркнуто заявляют, что заканчивали Академию. 
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Только не я. Ты дорог мне таким, каким был в далёкие восьмидесятые. 
В памяти – наша первая встреча: по-летнему зелёный дворик, залитый 

солнцем, и прохладный полумрак институтского вестибюля, где возникло 
острое ощущение, что это мое пространство, мой институт, и я обязатель-
но буду здесь учиться. 

 И в этот душещипательный момент помнится зазвучавший рядом 
строгий женский голос с вопросом, что я здесь делаю. Голос принадлежал 
директору Сумского художественного музея Галине Арефьевой, которой 
суждено было стать моей однокурсницей и подругой. 

 В те дни абитуриентства нас поразили твои педагоги, Киевский 
художественный. При случайных встречах в закоулках института 
экзаменаторы (мы их ещё не знали толком) здоровались первыми. Было 
неловко и приятно… Столько лет прошло, а люди, учившие уму-разуму, не 
забываются. И когда я пишу эти строки, они – ярко, сочно, зримо – встают 
передо мной, такие разные, «что ни лицо – то характер», такие значительные 
в своей неповторимости. Их книги, лекции, беседы дорогого стоили. 

Грозой на вступительных экзаменах 1985 года был председатель приёмной 
комиссии Н.Р. Тищенко. За внешней суровостью человека, прошедшего вой-
ну, скрывалась трогательная любовь к своему делу и соответственно требо-
вательность к ученикам. Нерадивым и ленивым сдать ему зачёт было ой как 
трудно, а к прилежным он относился по-доброму, уважительно.

А разве можно забыть Ю.С. Асеева – его блестящие, артистичные, 
пересыпанные бисером поэтических цитат лекции, редкое умение пре-
вращать в праздник не только свои занятия, но и экзамены. Помню наше 
«путешествие» в Париж, на площадь Согласия, когда мой лепет ответа на 
экзаменационный вопрос сплетался с его воспоминаниями о Франции и 
поэзией В. Маяковского. Как это не походило на лекции Д.М. Колесни-
ковой, которая обладала удивительным даром сложные проблемы в ис-
кусстве разбирать на простые первокирпичики. Под сводами Софии Ки-
евской вспоминается Л.С. Миляева с горящими глазами и вдохновенной 
речью о величии искусства Киевской Руси, а П.А. Белецкий – в интерьере 
своей гостиной, где мы рассаживались за большим столом и вместе с ним 
пытались постичь эпоху Возрождения. Многие усердно конспектировали 
или слушали, кто-то придремывал на солнышке, а профессор обращался, 
в основном, к Арефьевой – типажу Возрождения. (К сожалению, П.А. Бе-
лецкий историю украинского искусства нам не читал). 

А как описать А.В. Заварову? Замкнуто-сдержанную, в гагатовом 
ожерелье, как бы хранящую в душе сокровенную тайну, резкую в своих 
критично-оценочных суждениях. Студенты робели перед ней, уважали 
за обширные знания и аналитический склад ума, но любили, наверно не-
многие. И когда такая женщина при выпуске говорит тебе слова благодар-
ности... Разве можно такое забыть?!
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Как жаль, что память все-таки несовершенна. Из неё стерлось имя молодой 
очаровательной преподавательницы, которая так преподнесла курс художе-
ственной критики, что заставила нас заинтересоваться этим «неблагодарным 
делом». Кажется, только вчера мы сидели с ней в аудитории, на зачёте по за-
рубежке, и в дружеской беседе с упоением разбирали офорты Ф. Гойи.

Моя бесконечная благодарность Ю.В. Беличко за сладкую свободу работы 
над дипломом и слова признательности рецензентам Е.М. Говде и О.П. Говде 
за их доброжелательную поддержку, не забытую мной до сих пор. 

Листая страницы прошлого, осознаёшь, сколько же пришлось пе-
режить с тобой, Киевский художественный: Чернобыль, майскую 
экзаменационную сессию в полупустом Киеве, экстернат, эвакуацию из 
нового общежития на Лукьяновке, сползавшего в овраг, переезд на житьё 
в Политех, где невозможно было спать по ночам из-за мышей, постоян-
ное сидение в твоём читальном зале под огромной китайской розой, где 
мы погребались под стопками книг, обреченно понимая, что прочитать их 
все не удастся и даже просмотреть едва ли... Трудно было учиться, но так 
интересно.

В те годы тебя, Киевский художественный, отличала официальная 
строгость и тепло домашнего уюта.

После нашего расставания ты продолжал помогать мне, вселял уве-
ренность в собственных силах, иногда передавал приветы. К примеру, ког-
да на дипломирование в Днепропетровский театрально-художественный 
колледж приезжали киевские профессора Ф. Гуменюк и А. Шеремет, то в 
их отношении ко мне, как к рецензенту, чувствовалось твоё тепло. Спаси-
бо. Всего тебе, Академия!

Воистину, “что пройдёт, то будет мило”. 
10.04.2017

—®—

Сергій Побожій, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри пси-
хології, політології та соціокультурних технологій Сумського держав-
ного університету (випуск 1984)

НАОМА ? КДХІ !

У збірнику, виданому до ювілею факультету теорії та історії мистецтва 
НАОМА (Київського державного художнього інституту), з вдячністю 

згадав викладачів кафедри ФТІМу. Тепер мені б хотілося згадати про тих 
студентів, з якими довелося не тільки навчатися наприкінці 70-х – почат-
ку 80-х рр. 20 ст., але які й деякою мірою вплинули на становлення моло-
дого студента-мистецтвознавця. 
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Так сталося, що сусідом по кімнаті у гуртожитку був художник-графік 
Ігор Марковський. Після денних занять в інституті, увечері – обов’язкові 
бесіди про мистецтво. Завдяки Ігорю захопився графічними техніками. 
Відвідував гурток по шрифтам Петра Чобітька, інколи – вечірній малю-
нок, був присутнім на бесідах Василя Чебаника зі студентами. А придбана 
у лавці на Подолі коробка пастелі, якою користуюся й донині, визначила 
напрямок моїх графічних уподобань. 

Саме І. Марковський долучив і пояснив корисність копіювання. Він же 
копіював різне: від українських «Козаків Мамаїв» до італійських худож-
ників епохи Відродження. Але найбільша його втіха – копіювання творів 
Олександра Самохвалова, автора «радянської Джоконди» – «Дівчини у 
футболці» (1932). Виконувалися ним ці копії, як правило гуашшю, рідше 
– олівцем. Зрозуміло, що вони слугували для вирішення якихось худож-
ніх проблем або засвоєння технічних прийомів. Разом з тим, живописний 
твір осмислювався графічними засобами. Тому бесіди навколо мистецтва 
О. Самохвалова точилися не тільки за склянкою чаю на Лук’янівській, але 
й під час прогулянок київськими вулицями. 

Ігор знайомив також і з прийомами олійного живопису, адже за його 
плечима було навчання в Одеському художньому училищі ім. М. Грекова. 
На згадку про ці товариські уроки залишилися два моїх етюди, яких тор-
кнулася талановита рука вчителя І. Марковського. 

Запам’яталося, як вдумливо і відповідально він працював над диплом-
ною роботою за повістю Тараса Шевченка «Художник». Деякі сюжети до 
підготовчих штудій Ігор знайшов у Літньому саду в Ленінграді. Рецензент 
диплому кандидат мистецтвознавства Г.В. Заварова високо оцінила робо-
ту молодого митця. Вже перед випуском з інституту, у червні 1984 р., у 
газеті «Молода гвардія» побачила світ моя стаття “Хочу працювати над 
книгою”, героєм якої став мій товариш, студент графічного факультету 
КДХІ Ігор Марковський, у подальшому – заслужений художник України.

Якось у коридорі гуртожитку, в купі сміття побачив невеличкий етюд, 
який відразу привернув увагу своїми живописними якостями. На ньому 
зображено стіну будинку над яким, у куті – самотня хмарка. На звороті 
ледве виднівся підпис червоним олівцем: «Гейко М. 81». Коли ж показав 
свою знахідку авторові – студенту живописного факультету Марку Гейку, 
той аж зніяковів. Етюд залишився у мене на пам’ять про цього таланови-
того художника, товариша студентських років. Написаний він у типовій 
для цього митця холодній зеленкувато-чорній гамі. 

Потім, не пам’ятаю від кого, почув історію, яка перетворилася на ле-
генду про те, що тодішній ректор інституту О.М. Лопухов ніби заборонив 
йому використовувати чорну фарбу при написанні дипломної роботи. Як 
тут не згадати Поля Сезанна, який так любив персикову чорну фарбу і вза-
галі не розумів тих митців, на палітрі яких вона була відсутня! Так і на 
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палітрі студента КДХІ вона знайшла своє місце. Вже пізніше, на початку 
1990-х рр. Сумський художній музей придбав чудовий жіночий портрет 
пензля М. Гейка. Портрет тішив мене своїми мистецькими якостями на 
роботі, а етюд – вдома.

—®—

Лариса Савицкая, доктор искусствоведения, профессор кафедры 
теории культуры и философии науки ХНУ им. В.Н. Каразина  
(выпуск 1976)

Слово об учителях

Курс искусствоведов, поступивших в КХИ в 1971 году, был примечате-
лен: среди дочек и внучек известных киевлян числились: Лена Каси-

ян, Лена Вронская, Люся Лысенко; лишь двое оказались иногородними 
– Cвета Привольнева и я, Лариса Савицкая. Процесс знакомства друг с 
другом оказался недолгим и закончился образованием групп по инте-
ресам и общности убеждений. Объединял же всех учебный процесс. Мы 
редко прогуливали занятия, разве что на первом курсе; тогда познание 
культуры Киева в новом статусе студента воспринималось первоочеред-
ной задачей. Но со временем, жизнь в библиотеке и музеях составила 
основу времяпровождения. Вглядываясь в студенческое прошлое, пони-
маешь, что его самые содержательные страницы связаны с нашими учи-
телями. Именно они сформировали представление о профессии, привили 
ей верности, а главное – любовь к искусству. 

 На первом курсе мы познакомились с Людмилой Николаевной Сак. 
Интеллигент высочайшего уровня, в строгой академической манере читала 
курс истории античного искусства. Полка в моем книжном шкафу, запо-
лненная литературой об античности, первая курсовая о склепе Деметры в 
Керчи, самостоятельная поездка в феврале 1972 в Херсонес, пожизненная 
любовь к культуре Древней Греции – это от нее. Дочь Л.Д. Сак – Мария Ан-
дреевна Аникина вела семинары по искусству Итальянского Возрождения. 
Встречи с ней встряхивали от привычной методики описания памятника, 
проблемы, какие ставила перед нами Мария Андреевна, ее нестандартные 
вопросы углубляли мозговые извилины. Помню, как за сутки, готовясь к 
ее семинару прочла Историю итальянской литературы Фр. де Санктиса, 
испытав духовный подъем. Очень скорбела, когда Мария Андреевна без-
временно ушла. Скорбела и Анна Владимировна Заварова, ценившая 
талант коллеги. Наша группа (Света Семендяева, Таня Романец, Люся 
Лысенко и я) имели дружественные отношений с Заваровой, читавшей нам 
историю русского искусства конца 19–начала 20 вв. Мы бывали у препо-
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давателя дома, с почитанием взирали на книжный стеллаж, занимавший 
стену комнаты. Помню, как Анна Владимировна, стоя на балконе, играла 
на деревянной флейте (или дудочке) уходящим в темноте студенткам. За-
варова познакомила нас с иконологией, с Эрвином Панофским. В 1970-е 
годы переводов книг Панофского еще не было, англоязычные издания до-
ставались с трудом. Поэтому с трепетом восприняла я предложение Зава-
ровой прочесть доставшийся ей сборник статей по иконологии, вышедший 
в Упсале. Так в мою искусствоведческую жизнь вошли тексты Панофского. 
Конечно, когда научные увлечения преподавателя становятся увлечения-
ми его студента, это естественно; порой такие увлечения формируют судьбу 
ученика. Лекции об украинском искусстве и архитектуре заметно домини-
ровали в учебном процессе. В период нашей учебы вышла из печати 6-ти 
томная «История украинского искусства», удостоенная Гос. премии им. 
Т.Шевченко. Часть ее авторов – наши учителя, можно считать, что научную 
информацию об украинской культуре мы получали из первых рук. И какие 
это были «руки»! Юрий Сергеевич Асеев, историк и знаток архитектуры 
Киевской Руси. Его лекции – любовное песнопение во славу мастерства 
древних зодчих. Историю украинской архитектуры читал нам и Сергей 
Константинович Килессо. Мы никогда не пропускали его занятий. В те вре-
мена он – единственный преподаватель, читавший нам лекции на украин-
ском языке, к тому же на первоклассном языке. Об украинском искусстве 
живо и интересно рассказывала Людмила Семеновна Миляева. Недавно 
нашла конспект ее лекции о Трутовском. Поразилась, как объемно и одно-
временно предметно и точно излагался материал. С Людмилой Семенов-
ной мы совершили памятные поездки в Чернигов и в Почаевскую лавру. 
Незабываемы лекции Леонида Владимировича Владича, современника и 
участника художественной жизни страны. Понимание того, что искусство-
вед – прежде всего внимательный и чуткий зритель пришло благодаря лек-
циям Владича. Александра Романовича Тищенко, читавшего курс «История 
украинского декоративно-прикладного искусства» я боялась. Требование к 
знанию материала его лекций было возведено в Абсолют. Фразы Тищенко 
«тугая романская форма» и «эволюция венчика горшка» навечно засели 
в памяти. Перечень того, что помнится, значителен, но выделю еще два 
имени. Это наш декан – Глеб Николаевич Юхимец. Мы с ним совершили 
чудесную поездку в Прибалтийские страны. В поездках, тем более далеких, 
всякое случается, но он никогда не унывал, был коммуникабельным и про-
являл необходимую предприимчивость. Мы его обожали. Мир и ситуации 
Глеб Николаевич описывал лаконично: «диво» или «маразм». Эти словеч-
ки вошли и в наш лексикон. 

 Как правило, преподаватель, с которым ты делаешь диплом, становит-
ся твоим другом, случается на всю жизнь. Мне посчастливилось дружить с 
Платоном Александровичем Белецким. Он читал нам Историю Древнего 
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Мира, но главные «витамины» мы получали у него дома: рассматрива-
ли редкие альбомы, брали на прочтения ценные книги. Бережно храню 
стопочку писем-открыток учителя с вопросами, советами, пожеланиями. 
В редкие приезды в Киев, обязательно посещала Платона Александро-
вича. Улица Никольско-Ботаническая, где жил учитель, была для меня 
сродни дороге, ведущей в храм. В последние годы жизни, ограниченной 
пространством квартиры, Белецкий писал акварелью натюрморты из 
простых цветов. Один из них – натюрморт с лютиками, висит у меня над 
рабочим столом. С ним связана потусторонняя встреча с учителем, кото-
рую остро пережила 12 лет назад. Тогда натюрморт с лютиками стоял за 
стеклом книжного шкафа напротив рабочего места. Однажды, вечером, 
пребывая в мучительном поиске нужной фразы диссертации, почув-
ствовала затылком пристальный взгляд, жгучий, как удар, оглянулась, в 
комнате никого не было, но на листе акварели четко обозначилось лицо 
Платона Александровича, оно выражало глубокое сочувствие. Ирреаль-
ное как реальное представилось воочию. Эта встреча волновала меня мно-
го месяцев. Помню о ней и сегодня. Уверена, те, кто участвовал в нашем 
духовно- интеллектуальном сотворении, продолжают свое бытие в нас и 
рядом с нами. Доказательством тому – растущая с годами потребность ви-
деть и говорить со своими учителями.

—®—

Олена Шевнюк (дівоче призвище Олещук), професор, доктор педа-
гогічних наук, завідувач кафедри образотворчого мистецтва На-
ціонального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
(випуск 1987)

Низький уклін і глибока вдячність

Спекотного літнього дня далекого 1982 року крізь щільний натовп не-
терплячих вступників із завмиранням серця сподівалася побачити 

своє прізвище серед щасливчиків. Цього омріяного роками дня розпо-
чався мій багаторічний роман з тоді ще Київським державним художнім 
інститутом. Потім було запаморочення від запаху старовинних стін, що 
пам’ятали славетних Михайла Бойчука, Григорія Нарбута, Федора Кри-
чевського, Олександра Мурашка; веселі студентські посиденьки в худож-
ніх майстернях з розповідями про мистецтво, що почало вирувати у ста-
рих багатокімнатних комуналках київського Сохо. Далі – гірке щастя бути 
останніми глядачами лекцій-моноспектаклей фантастично ерудованого 
Вадима Клєваєва; лункі незабутні слова професорки Людмили Міляєвої 
під склепінням прадавньої Софії Київської; звабливі всесвітні архітектурні 
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подорожі під орудою поважного Юрія Асєєва; вишукані мистецтвознавчі 
розвідки жіночної Олени Говді. І сміливі філософські вправляння в ана-
лізі творів образотворчого мистецтва разом із приголомшливою Ганною 
Заваровою. І перша в житті мистецтвознавча практика, що відкрила для 
неофітів приховані тоді від пересічного глядача скарби музейних сховищ. 
І перша авторська наукова розвідка з честю (бо довірили ж!) представле-
на на Республіканській науковій студентській конференції. І нарешті така 
важлива і смілива пропозиція від завідувача кафедри професора Юрія 
Белічка підтримати моє зухвале дипломне дослідження щодо сучасного 
українського костюма та його майстрів.

Саме вони, професори кафедри теорії та історії образотворчого мисте-
цтва, визначили мій вибір розпочати кар’єру викладача вищого навчаль-
ного закладу (так мріялося бути схожою на них). Їхній незабутній досвід 
педагогічної творчості надихнув мене на написання кандидатської, а потім 
і докторської дисертацій, де аналізу піддавалася магія навчати мистецтву, 
захоплювати ним. Їхнє пристрасне ставлення до мистецького досліджен-
ня водило моєю рукою, коли писала свої книги “Історія мистецтв”, “Історія 
костюма”, “Українська та зарубіжна культура”, “Культурологія”, “Методи-
ка навчання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах” та 
інші. І найбільшою втіхою для мене є те, що сьогодні можу щиро віддя-
чити моїй Alma Mater, стажуючи викладачів тепер Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури на очолюваній мною кафедрі об-
разотворчого мистецтва дружнього Національного педагогічного універ-
ситету імені М. Драгоманова. 

Низький уклін і глибока вдячність всім, хто допоміг зробити перші 
кроки на щедрій мистецькій ниві!

—®—

Тарас Шевченко, заступник генерального директора по науково-
дослідній роботі Національного історико-культурного заповідника 
«Качанівка» (випуск 2011)

Одним словом – позитив!

Які думки і асоціації виникають в моїй голові при згадці про час, прове-
дений в Академії? Їх можливо охарактеризувати лише одним словом 

і водночас вкласти в нього дуже багато емоцій та відчуттів – це позитив. 
Навчався я в Академії на заочному відділенні ФТІМ з 2006 по 2011 роки 
і до цього вже закінчив «виш», тому маю право хоча б суб’єктивно по-
рівняти дух нашої Академії з іншим навчальним закладом. Відразу можу 
сказати, що в Академії, як і в кожної жінки, є свій неповторний шарм. Він 
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проявляється при вході до неї: в запаху свіжої фарби в холі, в невимушеній 
атмосфері, яка відчувається в майстернях та аудиторіях, в демократизмі у 
відносинах між студентом і викладачем, де кожен черпає від іншого щось 
нове. І таких моментів безліч…

Той викладацький склад, лекції якого я мав честь слухати , залишив 
своїми ідеями та знаннями в моїй душі найприємніші враження та посіяв 
зерна розуміння прекрасного. Виховав мої естетичні смаки. Кожен з ви-
кладачів – особистість-педагог, який і сьогодні виховує для нашої краї-
ни покоління щирих патріотів, які, усвідомлюючи глибину і досягнення 
світового мистецтва, цінують свій мистецький спадок. Пригадую лекції, 
які ми записували на диктофон, а потім прослуховували у вузькому колі 
студентів. Моїх одногрупників, «однокашників», я не забуду ніколи. Всі 
ми зустрілися різними людьми, але закінчували навчання в Академії вже 
однодумцями. І це головне, бо саме в її стінах народжуються особистос-
ті, які прославляли і, дай Боже, й далі будуть прославляти Україну і нашу 
Академію.

—®—

Надія Юрченко, директор Сумського обласного художнього музею 
імені Никанора Онацького (випуск 1982)

Мій Рідний Інститут

Завжди пишалася тим, що саме наші видатні земляки Сумщини, брати 
Василь і Федір Кричевські, стояли біля витоків заснування Національ-

ної академії мистецтв.
Ще зі шкільних часів мріяла стати мистецтвознавцем. Найяскравіші 

ж роки життя видалися в Київському державному художньому інститу-
ті (1976–1982). Із перших днів, щоразу відкриваючи двері рідної альма-
матер, затамовувала подих. Мені дуже пощастило, бо навчалась у знаних 
викладачів, кожний з яких закарбувався в пам’яті, їхні мистецтвознавчі 
праці, любов до професії слугували прикладом, це й: П.О. Білецький, О.Р. 
Тищенко, Г.В. Заварова, Л.С. Міляєва, Л.М. Сак, Л.В. Владич, Д.М. Колес-
никова, П.І. Говдя. 

Усі ці роки для мене були святковими, часто, до пізньої години, зали-
шалася в бібліотеці інституту, хотілося перечитати якомога більше книг 
з мистецтвознавства. Протягом навчання особливе піклування, дбайливу 
підтримку відчували студенти від завідувача кафедри історії мистецтва 
Ю.В. Белічка та декана Г.М. Юхимця. Сприяння останнього виявилася ру-
шійним при вступі до інституту, коли з першого разу я «провалила» іспит, 
і, підійшовши до Гліба Миколайовича, сказала: «Не здамся, поки не стану 
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студенткою», після чого він простягнув мені аркушик із планом написан-
ня реферату й запевнив, що буде чекати на мене наступного року. Підготу-
вавшись належним чином, через рік – я вже студентка. 

В інституті було досить пізнавальним відвідувати майстерні живо-
писців, графіків, скульпторів, споглядати народження картини, почина-
ючи з начерків й ескізів. Саме під час навчання в Києві я познайомилася 
з багатьма видатними українськими митцями, твори яких, пізніше гідно 
поповнили Сумський художній музей. А через деякий період, після закін-
чення вузу, зустрічалися з викладачами на семінарах у будинку творчості 
спілки художників України в Седніві. Це були незабутні спілкування про 
мистців і художні процеси в Україні та світі, а також – численні знайомства 
з художниками, у результаті чого до фондів музею ввійшли нові твори. 
Останні відвідини Седніва відбулись у 1989–91р., де працювали молоді й 
незаангажовані художники зі всієї країни, а знайомство з ними виявилося 
поштовхом для надходження до музею робіт митців «Нової хвилі». 

Вдячна долі за подаровану професію, а набуті знання в інституті стали 
базовими у творчій роботі на ниві музейної справи, якій наразі віддано 
понад сорок років.

—®—
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