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Викладач: Кравченко Я.О.  

 

ХІХ.  МИСТЕЦТВО ІТАЛІЇ ХVІІ ст.  –  6 год. 

Складність розвитку художньої культури в Західній 

Європі XVII ст. Особливості розвитку архітектури та 

образотворчого мистецтва в Італії, Іспанії, Фландрії, 

Голландії та Франції. Проблема стилю в мистецтві ХVІІ ст. 

Бароко та європейський контекст. Основні етапи розвитку 

художньої культури. Види та жанри образотворчого 

мистецтва.  

  Мистецтво Італії, його передові та консервативні 

тенденції в протиставленні маньєризму. Зародження та 

розвиток архітектури бароко в Італії – собор Іль Джезу в 

Римі. Архітектурна творчість Лоренцо Берніні: церква Сан 

Андре і перебудова фасаду та інтер’єру собору св. Петра в 

Римі; Франческо Борроміні: церква Сан Карло алле кватро 

фонтане. Синтез архітектури та монументальної 

скульптури в пам'ятках бароко.  

 Лоренцо Берніні – творець барокової скульптури. 

Експресія композиції, драматизм почуттів, контраст 

фактур у станкових („Аполлон і Дафна”, „Давид”), 

вівтарних („Екстаз св. Терези”), монументально -

декоративних (фонтан „Чотирьох рік”) творах. 

Новаторство психологічної характеристики та пластичного 

вирішення портретів-бюстів – кардинала Боргезе, Людовіка 

ХІV, герцога д’Есте.  

Живопис Італії ХVІІ ст. Мистецтво  маньєризму та 

шляхи його подолання.  Болонська академія братів 

Карраччі: методика навчання та основні живописні  

канони. Новаторські пошуки у творчості Мікеланджело 

Караваджо – ранні портрети, натюрморт. Реалістичні 

тенденції в релігійному живописі: „Навернення апостола 

Матвія”,”Навернення апостола Павла”, „Успіння Марії”. 

Світлотіньові та колористичні ефекти в живописі 

Караваджо. Караваджизм: учні та послідовники.  



 

ХХ.   МИСТЕЦТВО ФЛАНДРІЇ ХVІІ ст.   –  2 год. 

Формування стилю фламандського бароко в 

архітектурі, скульптурі, живописі. Провідна роль 

малярства в системі образотворчих мистецтв. Пітер Пауль 

Рубенс – визначний представник фламандського живопису. 

Основні етапи життя та творчості: ранній період – 

„Автопортрет з І.Брандт”, „Воздвиження хреста”; зр ілий 

період – „Поклоніння волхвів”, „Персей і Андромеда”; 

пізній період – „Портрет Є.Фоурмен”. Школа П.П. 

Рубенса. Творчість Яна Ван Дейка: аристократизм та 

витонченість його портретів („Кардинал Ґвідо 

Бантивольйо”, „Карл І на полюванні”). Вплив Ван Дейка на 

розвиток англійської живописної школи ХVІІ ст. 

Побутовий жанр у творчості Якоба Йорданса: „Сатир 

гостює в селянина”, „Свято бобового короля”. Особливості  

натюрмортів  Франса Снайдерса. Барокові та реалістичні 

тенденції у творчості фламандських художників. 

 

       ХХІ.  МИСТЕЦТВО ГОЛЛАНДІЇ ХVІІ ст.   –  4 год.                         

Нідерландська буржуазна революція та її значення для 

розвитку голландського мистецтва. Загальна 

характеристика та періодизація розвитку. Демократизація 

та багатожанровість голландського живопису в першій пол. 

ХVІІ ст. 

Камерність голландського натюрморту: „сніданки” та 

„десерти” у творчості Вільяма Хеди, Пітера  Класа, 

Вільяма  Кальфа. Створення національного реалістичного 

пейзажу. Панорамність ландшафту у творах Яна ван 

Гойєна, Геркулеса Соґерса, Пітера Понтера. Філософські 

тенденції настроєвих пейзажів Якоба Рейсдаля – „Болото”, 

„Єврейське кладовище”. Розвиток побутового жанру. 

Гострота сюжетів, сарказм у відображенні сцен з життя 

голландського бюрґерства у творах представник ів 

північної школи Яна ван  Остаде („Бійка”), Яна Стена 

(„Хвора і лікар”, „Гуляки”), Герарда Терборха („Склянка 

лимонаду”), Ґабріеля Метсю („Сніданок”). Поетична  

своєрідність побутового живопису художників дельфтської 

школи: Ян Вермеєр Дельфтський („Дівчина з листом”, 



„Офіцер і дівчина”). Франс Хальс і розвиток портретного 

живопису в Голландії (портрет офіцерів стрілецької роти 

св. Георгія, портрет Гейтгейсена, „Гарлемська відьма”). 

Мистецтво Рембрандта Гарменса Ван Рейна  – вершина 

реалізму в художній культурі Голландії ХVІІ ст.  Основні 

етапи життя та творчості: лейденський період – „Сімеон в 

храмі”; ранній амстердамський період – „Урок анатомії 

доктора Тюльпа”, „Даная”; період творчої зрілості – 

„Нічна варта”, „Святе сімейство”; пізній період – 

„Повернення блудного сина”. Автопортрет у творчості 

художника. Графічна спадщина: рисунки та офорти.  

Глибокий психологізм, людяність і трагізм  творчості 

Рембрандта.      

    

      ХХІІ.  МИСТЕЦТВО ІСПАНІЇ ХVІІ  ст. – 2 год.                             

"Золотий вік" розвитку іспанського живопису в умовах 

кризи абсолютизму. Формування національних рис у 

основних культурно-мистецьких центрах: Валенсії, 

Севільї, Андалузії.  Зародження  побутового жанру – сцен 

"бодегонес" в іспанському живописі. Утвердження образу 

стоїчно мужньої людини у творчості Хусепе Рібери („Муки 

св. Севастіана”, „Св.Інеса”). Відображення життя 

іспанських монастирів у творчості Франциска Сурбарана  

(„Молитва св. Бонавентури”). Поява натюрморту в 

іспанському живописі. Творчість Дієґо Веласкеса та його 

жанрово-тематичне розмаїття: побутові сцени раннього 

періоду („Водонос”); історична тематика („Здача Бреди”), 

парадні портрети короля Філіпа ІV, папи Інокентія Х; 

перше ню в іспанському мистецтві („Венера перед 

дзеркалом”);  відображення життя іспанського двору 

(„Меніни”). Реалістичні полотна Веласкеса – найвище 

досягнення мистецтва ХVІІ ст. 

 

   ХХІІІ.  МИСТЕЦТВО ФРАНЦІЇ ХVІІ  ст.  –  4 год. 

       Особливості розвитку французької художньої культури 

в епоху утвердження національної держави  та абсолютної 

монархії. 



Перша половина ХVІІ ст. – епоха Людовіка ХІІІ.   

Архітектура. Будівлі Лемерсьє (палац Рішельє в Пуату) та 

Франсуа Мансара (палаци Мезон-Лафіт, Мезон–Сюр-Сен). 

Основні напрямки розвитку живопису в першій половині 

століття. Барокове придворне мистецтво: Симон Вуе. 

Жанровий реалістичний живопис і графіка: Жак Калло 

(„Дерево повішених”), Луї Ленен („Сімейство молочарки”), 

Жорж де ля Тур („У лихваря”). Мистецтво класицизму. 

Його філософсько-естетичні ідеали. Строга система 

художніх засобів і реґламентація жанрів у образотворчому 

мистецтві. Утворення французької Академії мистецтв (1648 

р.). Творчість Ніколя Пуссена. Тема життя і смерті, 

втілення образу героїчної особистості в його історичних і 

міфологічних полотнах – Танкред і Ермінія”, „Царство 

Флори”, „Аркадські пастухи”. Значення творчості Пуссена 

в розвитку французького мистецтва другої половини 17 – 

18 ст.                                                                                      

Друга половина ХVІІ ст. – епоха Людовіка ХІV. 

Архітектура. Утворення Королівської Академії архітектури 

(1671 р.). Синтез архітектури та просторових мистецтв у 

створенні палацово- паркових ансамблів епохи класицизму: 

Во ле Віконт, Версаль, Лувр. Творчість архітекторів Луї 

Лево та Жюль Ардуен Мансара і майстра садово-паркового 

мистецтва Андре Ленотра.  

Живопис. Розвиток традицій героїчного пейзажу 

Пуссена у творах Клода Лорена. Творчість Шарля Лебрена 

– приклад офіційного академічного французького 

живопису другої половини ХVІІ ст. (декоративне 

оформлення Дзеркальної галереї Версалю).  

Значення мистецтва французького класицизму в 

розвитку художньої культури Західної Європи другої 

половини ХVІІ – ХVІІІ ст. 

 

ХХІУ.  МИСТЕЦТВО ФРАНЦІЇ  ХVІІІ ст.  – 6 год. 

         Мистецтво Західної Європи 18 ст. Загальна 

характеристика і періодизація. Вплив ідей французького 

просвітництва на демократизацію європейського 

суспільства.  



Особливості розвитку мистецтва Франції першої 

половини століття. Занепад ідей державницького 

абсолютизму Людовіка ХІV. Епоха Людовика ХV. 

Протиставлення придворної аристократичної культури 

прогресивним ідеям філософів- просвітителів Вольтера, 

Дідро, Руссо.  

 Основні етапи розвитку французького живопису. 

Творчість Атуана Ватто. Жанрова своєрідність  

реалістично-ідилістичних полотен („Савояр”, „Жіль”) та 

„галантних святкувань („Пікантна пропозиція”, „Відплиття 

на острів Киферу”) і їх вплив на формування нового стилю 

молодої французької аристократії. Особливості стилю 

рококо в  архітектурі (готель Субір), живописі (пасторалі 

Франсуа Буше), скульптурі (салонна фарфорова пластика 

Франсуа Буше та Етьєна Моріса Фальконе).  

Реалістичний живопис. Побутовий жанр і натюрморти 

Жана Шардена  як відображення світогляду та естетичних 

ідеалів суспільства “третього стану”.  

 Передумови зародження та особливості розвитку 

класицизму в середині ХVІІІ ст. Археологічні  відкриття 

античних міст Помпей і Геркулануму. Праці видатного 

теоретика класицизму Й.Й.Вінкельмана. „Салони” Дені 

Дідро. 

 Соціально-політична ситуація у Франції напередодні 

революції 1789 р.  

Мистецтво революційного класицизму. Паризький 

Пантеон (церква св. Женев’єви) архітектора Жака Суфло як 

відродження монументально-героїчного стилю у 

архітектурі. Суворий реалізм та втілення громадянських 

ідеалів у скульптурі Жана Антуана Ґудона – портрети-

бюсти Дідро, Мольєра, Руссо, статуї Вольтера,  

Дж.Вашинґтона. Творчість живописця французької 

революції Жака-Луї Давіда: „Клятва Гораціїв”, „Смерть 

Марата”, ескіз до картини „Клятва в залі для гри у м’яч”.  

Крах французької революції та прихід до влади 

Наполеона Бонапарта. Перетворення французького 

класицизму ХVІІІ ст. у офіційне академічне мистецтво.  

 

ХХV. МИСТЕЦТВО ІТАЛІЇ ХVІІІ  ст.  –  2 год. 



Політично-економічні особливості розвитку країни: 

загальна характеристика. Завершення класичного періоду 

італійського мистецтва. Зростання інтересу до вивчення 

античної спадщини. Теоретична праця Й.Й.Вінкельмана 

„Історія давнього мистецтва”. Рим як центр європейського 

мистецького життя.  

Живопис першої половини ХVІІІ ст. Життєвість та 

художня виразність образів у творах Джузеппе Креспі  – 

серія полотен „Сім таїнств” і Александро Маньяско – серія 

полотен „З монастирського життя”. Венеціанська 

живописна школа. Творчість Джованні Тьєполо: 

емоційність образів і віртуозність виконання станкових 

полотен „Тріумф Амфітрити”, „Поклоніння волхвів”. 

Фрескові цикли – святкова пишність і колористична 

декоративність розписів палаццо Лабіа в Венеції. 

Архієпископської резиденції в Вюрцбурзі, Тронного залу 

Королівського палацу в Мадриді. Розвиток пейзажного 

живопису у творчості Франческо Ґварді („Венеційський 

дворик”) та Джованні Каналетто (серія „Ведути”). 

Архітектурні фантазії” графічних циклів Джованні 

Піранезе.  

 

ХХVІ.  МИСТЕЦТВО АНГЛІЇ  

ХVІІІ  - початок ХІХ ст.  -  2 год. 

Особливості розвитку англійської культури: впливи 

англіканської церкви та пуританізму. „Славна революція” 

1689 р. Роль гуманітарних наук і літератури у розвитку 

образотворчого мистецтва. Формування національної 

школи живопису. Утворення Королівської Академії 

мистецтв (1768 р.).    

Моралізаторське спрямування реалістично -

розповідних творів Вільяма  Хоґарта. Серії полотен і 

естампів: „Кар’єра гультяя”, „Модний шлюб”, „Вибори”. 

Теоретична праця Хоґарта „Аналіз краси”. Особливості 

розвитку англійського портрету. Аристократична велич та 

втілення героїчного ідеалу в образах Джошуа  Рейнольдса 

– портрети полковника Тарлітона, Сари Сіддонс, леді 

Ґамільтон. Поетична настроєвість і роль пейзажу в 



портретах Томаса Ґейнсборо – „Ранкова прогулянка”, 

„Блакитний хлопчик”.  

Принципи пленерного живопису Джона Констебля. 

Природа як першоджерело краси у творах „Собор у 

Солсбері”, „Хлібне поле”, „Вид на замок Хедлей”.       

      

ХХVІІ. МИСТЕЦТВО ІСПАНІЇ  

ХVІІІ – початку ХІХ ст. - 2 год. 

Занепад іспанської художньої культури в першій 

половині ХVІІІ  ст. Вплив ідей французького 

Просвітництва на формування нового мислення в 

суспільстві. Утворення Академії мистецтв Сан Фернандо в 

Мадриді (1744 р.) та її значення у розвитку образотворчого 

мистецтва. Життя та творчість Франциско Гойї, жанрове та 

видове розмаїття. Графічні серії: гострий гротеск  

„Капричос”, драматичний реалізм  „Бід війни”, фантастичні 

безумства „Диспаратес”. Живопис: серія картонів для 

шпалер Королівської мануфактури та жанрові сцени 

мадридських базарів („Парасольки”, „Гра в піджмурки”). 

Гострота психологічної характеристики в парадних 

придворних портретах („Родина Карла ІV”, „Маркіза 

Понтехос”). Відображення трагічних подій сучасності  у 

творі „Розстріл e ніч з 2 на 3 травня 1808 року”. 

Психологічно-камерні твори: портрет доктора Пераля, 

просвітителя Ґовельяноса. Чуттєвість жіночих образів у 

портретах герцогині  Альба, „Маха”, „Ла Тірана”. Розписи 

„Дому глухого”. Політична реакція в Іспанії та вимушена 

еміграція художника. Поетичний образ „Молочниці з 

Бордо”. Загальноєвропейське значення творчої спадщини 

Франциско Гойї.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          ХХІХ.МИСТЕЦТВО ФРАНЦІЇ  ХІХ ст.  –  8 год.  

Загальна характеристиката періодизація 

західноєвропейського мистецтва ХІХ ст. Формування 

національних шкіл образотворчого мистецтва. Передова 

роль Франції в розвитку стилістичних напрямів у 

архітектурі, скульптурі та живописі.  

Вплив суспільно-політичного життя Франції на 

формування культурно-мистецьких процесів у першій 

третині ХІХ ст. Класицистична школа Давида – творчість 

Антуана Ґро та Франсуа Жер ара. Академічний класицизм 

Жана Домініка Енґра – „Наполеон на імператорському 

троні”, „Юпітер і Фетиміда”, „Велика одаліска”.             

   Драматизм героїчної особистості в мистецтві 

романтизму першої половини ХІХ ст. Живопис 

французького романтизму: особливості та тенденції 

розвитку. Творчість Теодора Жеріко – трагічні образи 

живописних полотен художника – “Барка “Медузи”. 

Подальший розвиток стилістичних засад романтизму в 

творчості Ежена Делакруа. Багатогранність творчих 

шукань: образ романтичного героя сучасності („Греція на 

руїнах Міссолонгі”, „Різанина на Хіосі”, „Свобода на 

барикадах”) та давньої історії („Данте і Вергілій”, „Смерть 

Сарданапала”, „Взяття хрестоносцями Константинополя”); 

пошук екзотичних вражень у алжирській серії; трагізм 

творчої особистості в портретах  Ф.Шопена, Ж.Санд. 

Н.Паганіні. Нові засоби художньої виразності: 

контрастність кольору, динамічність композиції, 

світлотіньові ефекти, експресія рисунку. Теоретична 

спадщина художника. Вплив Делакруа на розвиток 

бунтарських ідей у живописі Франції другої половини ХІХ 

ст. 

Франсуа Рюд і романтизм у французькій скульптурі.  



 Активізація ролі реалістичних тенденцій у 

французькому живописі під впливом революційних подій 

1830-го та 1848 рр. Творчість Оноре Дом’є Політична 

сатира („Ґарґантюа”, „Законодавче черево”) та соціально -

побутова карикатура (серії „Люди юстиції”, ”Маски”, 

„Сині панчохи”) у літографіях художника. Живописні 

полотна „Пралі”, „Вагон ІІІ класу”. Спрямованість творів 

О.Дом’є проти політичного ладу та академічного 

мистецтва. 

Каміль Коро і “барбізонська школа”: Теодор Руссо, 

Шарль Добіньї, Нарциз Діаз, Жюль Дюпре. Новаторство 

пленерного живопису барбізонців і їхній вплив на розвиток 

французького пейзажу середини ХІХ ст. Селянський жанр у 

творчості Франсуа Міллє – „Збирачі колосків”, „Анжелюс”, 

„Сіяч”. Монументальне трактування образу трудової 

людини на тлі ліричного сільського пейзажу. Демократична 

спрямованість живописних полотен Ґюстава Курбе – 

„Похорон у Орнані”, „Каменотеси”, „Купальниці”. 

Виставка „Павільйон реалізму” 1855 р. як протест 

художника, основоположника  критичного реалізму у 

французькому мистецтві, проти засад академічного 

живопису офіційних Салонів.  

Суспільно-політичні та культурні передумови 

розвитку   мистецтва Франції  другої  половини ХХ ст. 

Всесвітня виставка 1855 р. у Парижі. Зародження 

бунтарського мислення в живописі. Новаторство Едуарда 

Мане у відображенні теми сучасності: „Сніданок на траві”, 

„Олімпія”, ”Бар у Фолі Бержер”.     

Мистецтво імпресіонізму: історія виникнення, загальна 

характеристика та періодизація. Пейзажний живопис 

імпресіоністів. Роль пленеру у творчості Клода Моне –  

„Враження. Схід сонця”, серії „Стіг сіна”, „Тополі”. 

„Бульвар капуцинок”, серія „Руанський собор”. 

Відображення мінливості навколишнього природного 

середовища в образах сучасного міста – „Бульвар 

капуцинок”, серії „Руанський собор”, „Міст Ватерлоо”. 

Застосування  нових композиційних прийомів та 

відображення характерних професійних рухів і поз у 

творах Едґара  Деґа –  „Прачки”, „Блакитні балерини”, 



„Балерина на сцені”. Роль нюансів сонячного освітлення  в 

картинах Огюста Ренуара – „В ложі”, „Гойдалки”, „Бал у 

Мулен де ла Ґалет”.  

Творчість  Альфреда Сіслея та Каміля Піссаро, їхнє 

розуміння завдань пленеру у відтворенні навколишньої 

природи на полотні. Сміливість пошуків і філософська 

глибина в скульптурі Оґюста Родена. Реалістичне 

трактування образу та імпресіоністична манера виконання 

творів „Мислитель”, „Поцілунок”, „Вічна весна”. 

Новаторське розуміння завдань монументальної 

скульптури – „Громадяни Кале”. Вплив мистецтва 

імпресіонізму на подальший розвиток європейського 

мистецтва.  

   Неоімпресіонізм. Особливості техніки пуанталізму у  

живописі Жоржа Сьора – „Відпочинок на острові Гранд -

Жат”. 

Мистецтво постімпресіонізму як новаторське явище 

кінця 80-х рр. 19 ст. Загальна характеристика.  

Творчість Поля Сезана. Особливості художньої манери: 

пластична виразність, конструктивна чіткість композиції, 

геометризація форм і об’ємів, синтез форми і кольору в 

пейзажах і натюрмортах.  

Метод „клуазонізму” та синтетичного декоративізму в 

творах Поля Гогена понт-авенського („Жовтий  Христос”, 

„Боротьба Якова з ангелом”) та таїтянського („Дружина 

короля”, „Жінки під манґовим деревом”) періодів.   

Своєрідність творчості Вінсента Ван Ґоґа. 

Експресивний колоризм і сміливість у виборі 

композиційних вирішень живописних творів: „Червоні 

виноградники в Арле”, „Соняшники”, „Жовта дорога з 

кипарисами”. Гострий психологізм автопортретів 

художника.  

Відображення життя паризької богеми в живописі та 

графіці А.Тулуз-Лотрека (“Танець у мулен-Руж”, “Портрет 

Ла Гулю”). 

Символізм в образотворчому мистецтві – звернення до 

релігійних або міфологічних сюжетів, в яких передається 

відчуття нереального та потойбічного світу. Містичний 



образ-символ у творах П.Пюві де Шаванна (“Надія”), 

О.Редона (“Циклоп”, “Болотяна квітка”).  

Група “Набі” (1890) як послідовники  живописної 

манери та колризму П.Гоґена в мистецтві сиволізму 

(Е.Вюйар “Двоє школярів”, М.Дені “Портрет І.Лероль”).  

Вплив творчості художників – постімпресіоністів на 

формування мистецьких напрямків початку ХХ ст.  

 

 

 

 ХХХІІІ. МИСТЕЦТВО ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ КІНЦЯ ХІХ   

-   ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст. – 8 год. 

Стиль модерн як неоромантичний протест проти 

практицизму буржуазного суспільства у європейському 

мистецтві кінця ХІХ ст. Стилістичні особливості модерну у 

країнах Європи 6 „арт нуво” у Бельгії, Великої Британії, 

„юґендстиль у Німеччині, „сецессіон” у Австрії, Чехії, 

Польщі, „ліберті стиль” в Італії, „модернізмо” в Іспанії. 

Теоретичне обґрунтування стилю у працях В.Морріса та Х. 

Ван де Вельде.  

Архітектура. Неприйняття еклектики академізму, 

відмова від ордерної системи, застосування нових 

конструкцій та матеріалів, прагнення до створення 

синтетичного архітектурного, декоративного та 

дизайнерського ансамблю, захоплення національно -

романтичними ідеями: А.Ґауді, Х.Ван де Вельдже, 

Ф.Шехтель. 

Взаємопроникнення образотворчих форм і 

декоративних мотивів у живописі та графіці: Ґ.Клімт 

(„Чекання”, „Юдиф”, „Поцілунок”), А.Муха 

(„Відлюдниця”).  

Суспільно-політичні та культурологічні передумови 

зародження і розвитку мистецтва європейського аванґарду. 

Походження терміна та варіанти його трактування.  

      Періодизація мистецтва аванґарду:  

протоаванґард – 1870-ті – 1900-ті рр., 

аванґард – 1905 – кінець 1920-х рр.,  

неоаванґард – 1930-ті – 1950-ті рр.,  

поставанґард – 1960-ті – 2000 рр. 



 Бунт молодої ґенерації художників проти моральних 

засад буржуазного суспільства та офіційного академічного 

мистецтва в першій третині ХХ ст. Основні стильові 

напрямки та угрупування мистецтва аванґарду.  

Примітивізм (наївне мистецтво) – один з напрямів 

протоаванґарду, що синтезував досягнення народного 

примітивного мистецтва з формально -образними 

напрямками постімпресіонізму. Представники 

примітивізму: А.Руссо, К.Бомбуа (Франція), І.Генералич 

(Хорватія), Н.Піросманішвілі (Грузія).  

Фовізм – 1905 р., Париж, виставка на Осінньому 

„Салоні незалежних” (А.Матіс, А.Марке, А.Дерен, Ж.Брак). 

Характерні риси фовізму: декоративізм і яскравість 

кольору, спрощеність і площинність форми: А.Матіс 

(„Червона кімната”, „Танок”, „Музиканти”).  

Експресіонізм – 1905 р., Берлін – Дрезден,  група 

„Міст”: Е.Кірхнер, Е.Хеккель, Е.Нольде. Вплив філософії 

ідеалізму. Звернення до наївного та варварського 

мистецтва, напружена контрастність кольору, різкий, 

кутуватий рисунок, відчуття жаху та  передчуття світових 

катаклізмів: Е.Кірхнер „Червона вежа в Галлі”, Е.Нольде 

„Пророк”. 1911 р., Мюнхен, група „Синій вершник”: 

В.Кандинський, Ф.Марк, О.Явленський – живописно- 

образні проблеми в дусі містичних ідеалів. Творча 

діяльність  О.Дікса („Мати з дитиною”), Г.Ґросса („Жахи 

війни”), О.Кокошка („Маївка”), Ф.Мазарель („Розстріл”), 

Е.Барлах („Жертви війни), К.Кольвіц („Селянська війна”) – 

активна антивоєнна й антиімперіалістична спрямованість 

їхньої творчості. Заборона експресіонізму з приходом до 

влади нацистів у Німеччині.  

Неовізантизм (1907р.), Париж. „Школа візантійського 

відродження” М.Бойчука. Пошуки національного 

монументального стилю: синтез традицій українського 

іконопису із засадами мистецтва Проторенесансу. Виставка 

1910 р. у Салоні Незалежних: М.Бойчук, М.Касперович, 

С.Налепінська, С.Сегно, С.Бодуен де Куртене. Відгуки 

Г.Аполінера і А.Сальмона на новаторські пошуки молодих 

митців. 



Кубізм (1908 р.), Париж. Виставка групи „Бато -Лавуар” 

(П.Пікассо, Ж.Брак, Х.Ґріс, О.Архипенко).”Авінйонські 

дівчата” Пікассо – перший пограмний твір кубізму. 

Теоретичні засади кубізму (Г.Аполлінер, Г.Стайн). В ідмова 

від реалістично-чуттєвого відображення світу та світло -

тіньового моделювання об’ємів, перехід до площинної 

геометризації форм, контрастного локального колориту. 

Періодизація. Аналітичний кубізм (1908 – 1911) – 

трансформація предметів реального світу  у геометричні 

форми ( П.Пікасо „Дама з віялом”, „Чоловічий портрет”). 

Синтетичний кубізм (1912 – 1914) – створення  уявного 

світу за допомогою геометричних площин (Ж.Брак „Хвала 

Баху”, „Жінка з мандоліною”, П.Пікасо „Моя Віола”). 

Застосування колажу. Кубістична скульптура– 

колористичні контррельєфи О.Архипенка.   

Кубізм в російському мистецтві: об’єднання „Бубновий 

валет”(П.Кончаловський, І.Машков, Р.Фальк, М.Лєнтулов).         

Роль кубізму у формуванні мистецьких течій 

поставанґарду в художній культурі Європи ХХ ст.  

Футуризм – „мистецтво майбутнього”. Мілан, 1909 р. 

Вплив ідей ніцшеанства на теоретичні засади футуризму. 

„Маніфест”  Ф.Марінетті та його втілення у творчості 

У.Боччоні, К.Карра, Д.Северіні, Л.Руссоло. Відмова від 

культурних надбань минулого, створення нового 

мистецтва, яке відображає розвиток науки й технічного 

прогресу, урбанізації людського середовища. Виражальні 

засоби футуризму – яскрава контрастна колористика, 

динамічність композиції, оптичні ефекти (Д.Северіні 

„Блакитна танцівниця”, „Танець канкан”, У.Боччоні 

„Крокуюча людина”, К.Карра „Живопис звуків, шуму і 

запахів”). Кінетизм у пластичному формотворенні: 

Л.Руссоло і Л. Серваж. Поширення ідей футуризму в 

російському мистецтві. Угрупування „Ослиний хвіст” 

(М.Ларіонов, О. Розанова, Н.Гончарова, Д.Бурлюк).  

Абстракціонізм – безпредметне нефігуративне 

мистецтво, яке узагальнило пошуки попередніх 

аванґардних напрямків, 1910 р., Париж.  Періодизація 

стилю:  

Протоабстракціонізм – 90-ті рр. ХІХ ст. – 1910 р. 



Абстракціонізм – 1910 – кінець 1920-х рр. 

Надстильова абстракція – 1930 – 1940-ві рр.. 

Ліричний абстракціонізм – 1940 – 1950-ті рр. 

Абстрактний експресіонізм  - 1950 – 1960- ті рр. 

Постживописна абстракція  - 1960 – 1970- ті рр. 

Неоабстракція – 1970– 1980 рр. 

Нова геометрична абстракція – 1980 – 2000 рр.  

Засновники абстракціонізму – В.Кандинський, 

К.Малевич, П.Мондріан.  

       Колористичний абстракціонізм В.Кандинського: 

поєднання яскравих колористичних плям, що хаотично 

перетинаються на площині полотна („Білий овал”, 

„Композиція ІІ”). Теоретичні праці та педагогічна 

діяльність в Баугаузі.   

 Геометричний абстракціонізм (супрематизм) 

К.Малевича: яскраві локальні кольори, що утворюють на 

площині чіткі геометричні форми („Чорний квадрат”, 

„Супрематизм. 1915”).  

 Неопластицизм П.Мондріана: кольорові абстрактні 

плями у поєднанні з прямими лініями, що утворюють 

композиції, названі „прямокутним живописом” 

(„Композиція з червоним, жовтим і блакитним”, „Бродвей 

буґі-вуґі”). Теоретично-філософська праця „Нове 

формотворення”.   

 Різновиди абстракціонізму. Симультанізм (орфізм) Р. 

та С.Делоне („Вікно: етюд з трьох вікон”). Променизм 

М.Ларіонова та Н.Гончарової („Півень. Променистий 

етюд”). Синхронізм М.Русселя, М.Райта.  

 Криза європейського мистецтва напередодні Першої 

світової війни.  

Дадаїзм. 1915 р., Цюріх. Група „Дада” як опір 

загальному божевіллю світового катаклізму. Теоретичні 

маніфести Т.Тцари. Фантазійні перетворення „антиречей” 

на скандальні об’єкти мистецтва (М.Дюшан „Фонтан -

унітаз”, Ф.Пікабія „Портрет Рембрандта”, П.Клеє  

„Демонічний какен”, „Парад ляльки”). Роль дадаїзму у 

формуванні аванґардного мистецтва 1920 -х рр. 

 Конструктивізм. 1921 р., Москва. Теоретичне 

обґрунтування напрямку О.Весніним і М.Ґінзбургом і 



відображення його в архітектурі, художньому 

конструюванні, плакаті та театрально -декораційному 

мистецтві (О.Родченко, Л.Лисицький, брати Л.В. і 

О.Весніни).  

 Сюрреалізм. 1924 р., Париж. „Маніфест сюрреалізму” 

А.Бретона. Філософія інтуїтивізму та повний автоматизм 

дії в живописних творах Х.Арпа, М. Ернста. Друга хвиля 

сюрреалізму (1929 р.) та роль С.Далі в подальшому 

розвитку концепцій стилю. Творчість Р. Маґріта: 

„Пам’ять”, „Це не люлька”, „Філософія будуару”; І.Танґі: 

”Невидимки”, „Мамо, тато поранений” та С.Далі 

”Передчуття громадянської війни”, ”Спокуса св. Антонія”, 

„Атомна Леда”.  

  Нищівна роль тоталітарних режимів СРСР (1932 р.) та 

нацистської Німеччини (1933 р.) у подальшому розвитку 

мистецтва європейського аванґарду.  

 

 

 

ХХХVІ.МИСТЕЦТВО ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ                                                          

СЕРЕДИНИ ХХ  ст.-2 год. 

Західноєвропейська художня культура після Другої 

світової війни. Мистецтво неореалізму. Прагнення до 

правдивого відображення дійсності, втілення героїки 

боротьби з фашизмом.  Виставка „Мистецтво і Опір” 1946 

р. у Парижі.  

 Живопис. Творчість А.Фужерона – „Парижанки на 

ринку”, П.Пікассо – „Кривава бійня в Кореї”, Р.Гуттузо – 

„Ранок калабрийського робітника”, Б.Таслицький – „Малий 

табір Бухенфальду”, Ф.Леже – „Будівельники”.  

 Графічні серії Ф.Мазареля – „Танок смерті”, 

сатирична графіка Ж.Ейфеля.  

 Скульптура. Гострота образно-пластичної мови творів 

А.Майоля (Іль де Франс”), О.Цадкіна („Знищене місто”), 

Дж.Манцу (бронзові двері собору св. Петра в Римі).    

 

ХХХУІІ. МИСТЕЦТВО ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ І США 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ  ст. – 4 год. 



         Мистецтво модернізму післявоєнного періоду. Нова 

хвиля абстракціонізму: відкриття виставки „Салону нових 

реальностей” у Парижі у 1946 р. Нові напрями 

абстрактного мистецтва – живопис дії, ташизм, 

абстрактний експресіонізм.  

 Архітектура. Постмодернізм. Деконструктивізм. 

Сучасна громадська та житлова архітектура Франції, 

Німеччини, Великобританії, США. Архітектурні утопії 

другої половини ХХ ст.  

 Зародження нових стилів і течій у 

західноєвропейському образотворчому мистецтві – поп-

арт, оп-арт, кінетична пластика, неон-арт, боді-арт, 

скульптура „чорного гумору”. Твори Е.Вархола (портрет 

М.Монро), Д. Вазареллі („Веґа – 2000), К.Мілонадіса 

(„Кінетичні пружини”), Дж.Поллока („Осінні ритми №30”), 

Р.Магрітта („Балкон”), Р.Раушенберґа (серія „Кабальний 

американський зефір”). Нова хвиля сюрреалізму:  творчість 

Ф.Бекона („Штудії Папи Веласкеса”). Гіперреалізм 

(Г.Клоуз, Д.Сегал). Кітч. Соц-арт. 

Мистецтво сьогодення – „нова хвиля” художнього 

аванґарду. Різноманітність проявів: посттрадиціоналізм,  

фотореалізм, ленд-арт, трансаванґард, графіті, татуаж, 

пірсінґ. Концептуальні акції – інсталяції та перформенс.  

 Твори мистецтва ХХ ст. у збірках музеїв світу – Музей 

сучасного мистецтва в Нью-Йорку, Національний музей 

сучасного мистецтва Центру Помпіду в Парижі, Нова 

пінакотека в Мюнхені, музей ім. О.Пушкіна у  Москві, 

Ермітаж у С.-Петербурзі тощо.  

 

 

 

 
 


