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АНОТАЦІЯ

Шауліс Катерина. Японська графіка кінця ХVІІІ - початку ХХІ ст.:

художня репрезентація образів природи. — Кваліфікаційна робота на

правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

мистецтвознавства (доктора філософії) за спеціальністю 17.00.05 —

образотворче мистецтво. Робота виконана на кафедрі теорії та історії

мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Захист

дисертації відбудеться у Львівській національній академії мистецтв. — Львів,

2020.

Наукова новизна полягає в тому, що дисертація є одним із перших в

Україні досліджень розвитку художньої репрезентації образів природи в

японському графічному мистецтві від класичної гравюри укійо-е до

сучасного плаката. У роботі визначено провідні підходи до розробки теми

взаємовідношень людини і природи, висвітлено змістовні та художні

трансформації відповідних жанрів.

Робота містить вступ, три розділи, висновки та довідниковий апарат

(перелік використаних джерел, альбом ілюстрацій).

У першому розділі роботи надано розгорнуту характеристику наукової

літератури, присвяченої японській графіці, визначено провідні підходи до її

вивчення, окреслено методи роботи. З’ясовано, що у центрі уваги

дослідників — переважно гравюра укійо-е, яка розглядається як історія

жанрів та творчість їх видатних представників. Контент-аналіз, за звичай, не

виходить за межі образно-змістовної структури конкретних творів (серій).

Досліджень розвитку наскрізних, засадничих у житті суспільства тем, на

матеріалі традиційної та сучасної японської графіки до теперішнього часу не

проводилися. Екологічна проблематика в японському плакаті отримала лише

часткове висвітлення у сучасних працях, присвячених світовому екоплаката.

Отже, зазначена проблематика є цілком новітнім ракурсом вивчення
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японської графіки, дослідження якої дозволить сформувати нові погляди як

на мистецьку традицію в цілому, так і на її окремі явища.

У першому розділі зазначено, що проблематика роботи зумовила

використання як загальнонаукових, так і спеціальних методів дослідження.

Серед них: методи порівняльного, формального, образно-стилістичного,

семантичного та контент-аналізу. Методологічною основою дисертації стали

праці таких науковців, як З. Алфьорова, О.Лагутенко, Мунесіге Наразакі

Н.Ніколаєва, С. Сєров, Л.Соколюк, Г.Стельмащук, Є.Штейнер,.

Стосовно джерельної бази підкреслено, що основні положення

дисертації сформульовані на підставі аналізу матеріалів гравюри укійо-е,

шін-ханга та плакатів екологічного напряму, частина яких є складовою

колекції музею «4-й Блок» (Харків). Репрезентативні зразки творів японської

графіки представлено у додатках. Значна частина залучених до аналізу

матеріалів графіки уведена до наукового обігу вперше.

У другому розділі дисертації систематизовано матеріали щодо розвитку

образів природи у традиційній графіці, зокрема, гравюрі укійо-е. Висвітлено

природні, світоглядні і соціокультурні фактори, що зумовили особливості

ставлення до природи і позначилися на її естетичному осмисленні.

Підкреслено, що основи екологічної проблематики в японському графічному

мистецтві закладаються у межах гравюри укійо-е, де відповідно до

класичного живопису виокремлюється два жанри: фукейга (краєвид) та

качьога (квіти та птахи). Серед майстрів, що долучилися до розробки

пейзажного жанру, такі відомі постаті, як Андо Хірошіге, Кацушіка Хокусай,

Утагава Кунійош, Утагава Тойохару.

Встановлено, що на відміну від живописних версій пейзажу, гравюра

виявляє більш розмаїті образи природи, надає більше значення присутності

людини. На прикладі творів відомих майстрів фукейга та низки естампів, що

фактично відсутні у науковому дискурсі, визначено три провідних підходи до

художньої інтерпретації пейзажу: природа як об’єкт замилування та
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поклоніння, природа як контекст існування людини, тло її діяльності;

природні катаклізми.

У роботі висвітлено особливості тематичного комплексу «намадзу-е»

(картини землетрусу), що набув поширення на пізньому етапі розвитку

гравюри укійо-е і зазвичай відноситься до її «вторинних» жанрів.

Підкреслено, що поява жанру намадзу-е стала своєрідним відгуком на низку

землетрусів і демонструє їх руйнівні наслідки, неминучі у багатонаселених

районах. У роботі підкреслено суттєву різницю між трактуванням природних

катаклізмів у класичній гравюрі та її більш пізніх версіях. З’ясовано, що

індустріалізація країни, зростання кількості багатоповерхівок, щільність

міської забудови стали основною причиною катастрофічних наслідків

землетрусів та одним із лейтмотивів «нової графіки» ХХ ст.

Встановлено, що процеси індустріалізації та урбанізації актуалізували й

розвиток сільських мотивів в художній практиці першої половини ХХ

століття. Японія стрімко змінювалася, набуваючи рис розвиненої у

цивілізаційному сенсі країни, що викликало не тільки ентузіазм а й певну

ностальгію за світом, що зникає. Численні серії гравюр оспівують ідилічний

світ незайманої природи, простоти побуту та чистоти людських стосунків.

На підставі аналізу взірців гравюри укійо-е та друкованої графіки першої

половини ХХ ст. з’ясовано, що на всіх етапах розвитку пейзажного жанру

спостерігається використання прийомів, притаманних європейській художній

системі: лінійна перспектива, ракурс, тональна градація. Зазначені засоби

художньої виразності органічно інкорпоровані в художню мову традиційного

мистецтва і класичної гравюри зокрема.

Третій розділ присвячено екологічному плакату як жанру плакатної

графіки. Зокрема наводяться причини формування еколакату у світі та його

розвитку в Японії, підкреслюється його зв'язок із попередньою традицією

зображення природи. Зазначено, що поруч із образами природи як

віддзеркалення швидкоплинності часу, краси оточуючого середовища, у
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другій половині ХХ століття більшого поширення набуває тематика

природних і техногенних катастроф, наслідків Другої світової війни. В

екоплакаті відбивається нова парадигма осмислення стосунків «людина-

природа», яка розкривається через проблематику нераціонального

природокористування та колективної відповідальності людства. Розширення

понять «екологічна свідомість», «екологія», дослідницька та просвітницька

діяльність у галузі екології зумовили розробку тем та образів, пов’язаних з

проблемами міграції, голоду, військовими конфліктами.

У роботі встановлено, що наприкінці ХХ століття зазначений жанр

отримав постійну позицію в мистецтві японського плаката. До його розробки

долучилися такі відомі постаті, як Андо Канесато, Аракі Юко, Йошитеру

Асаі, Фукуда Шигєо, та інші. Нову генерацію майстрів екоплаката

представляють Іто Тойоцугу, Йосомія Такаші, Маруяма Кен, Оба Хісае, Ріто

Лінда, Сато Кей, Цушіма Хаджіме, та ін.

Виявлено, що сучасні майстри японського плаката плідно

використовують здобутки та прийоми гравюри укійо-е: серійність, лаконізм,

асиметричність композицій, лінеарну виразність. Розвиток комп’ютерних

технологій розширив спектр художніх засобів, серед яких: 3D ефекти,

можливість відтворення технік, притаманних іншим видам мистецтва

(живопис, каліграфія).

Загальносвітове значення екологічної проблематики, організація

міжнародних конкурсів та фестивалів екологічного плаката зумовили

розширення глядацької аудиторії та призвели до певної інтернаціоналізації

художньої мови. У розробках сучасних майстрів використовуються латинські

шрифти, застосування ієрогліфіки відбувається за принципом слова-образу;

ключові образи тяжіють до універсального набору символів. Водночас

плакатні рішення японських майстрів графіки не втрачають таких

ідентифікаційних ознак, як асоціативність, лаконізм, серійність.
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У підсумковій частині роботи артикульовано основні етапи розвитку

екологічної проблематики в графічному мистецтві, сформульовано

особливості змістовних та художніх трансформацій пейзажного жанру,

формування на його основі засад для розвитку екологічного плаката.

Висновки містять положення про сучасний стан екоплаката, що зазнає вплив

інтернаціоналізації глядацької аудиторії і водночас не втрачає зв’язку з

національною художньою традицією. Зазначено, що подальші дослідження

можуть бути спрямовані як у галузь мистецтвознавчої компаративістики

(розвиток екологічної проблематики у світовому мистецтві), так і в галузь

сучасних візуальних та дизайнерських практик (розширення теми у бік ленд

арту, інсталяцій, предметного дизайну тощо).

Ключові слова: мистецтво Японії, японська графіка, пейзажна гравюра,

екологічний плакат, укійо-е.

ABSTRACT

Shaulis K. Japanese graphic art — the end of 18th — the beginning of the 21st

centuries: artistic representation of nature images. — Qualification thesis

submitted as a manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy

(habilitated) in Fine Arts (specialization code 17.00.05). Kharkiv State Academy of

Design and Arts, Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2020.

The novelty of this study lies in the fact that it is one of the first pieces of

research in Ukraine on the artistic representation of nature images in the Japanese

graphic art from the classic ukiyo-e woodblock prints to the modern poster. This

work presents leading approaches to the theme of relationships between a person

and nature, as well as contextual and artistic transformations of relevant genres.

This work consists of an introduction, three sections, conclusion and

appendices (bibliography, album of illustrations).
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The first section gives a detailed description of the scientific literature on

Japanese graphic art, identifies the leading approaches to its study, outlines the

methods of work. It has been found that the main focus of researchers is ukiyo-e,

which is analyzed from the point of view of the history of genres and the works of

their prominent representatives. Content analysis, as a rule, does not go beyond the

image-content structure of specific works (series). To date, no research has been

conducted on the complex, fundamental themes in the life of society on the basis of

traditional and modern Japanese graphic art. Environmental issues in the Japanese

poster have received only partial coverage in modern works dedicated to the world

ecological poster. Thus, this issue is a completely new perspective on the study of

Japanese graphic art that will form new views on the artistic tradition as a whole

and its individual phenomena.

In the first section it is noted that the issues approached in this study led to the

use of both general and special research methods, among which are methods of

comparative, formal, image-stylistic, semantic and content analysis. The

methodological basis of the thesis became the works of such scientists as Z.

Alferova, O. Lagutenko, N. Nikolaeva, L. Sokolyuk, G. Stelmashchuk, E. Steiner,

S. Serov, Munesige Narazaki.

It is emphasized that, regarding the source base, the main points of the thesis

are formulated on the basis of analysis of ukiyo-e woodblock prints, shin-hanga

and ecological posters, part of which make up the collection of the “the 4th Block”

Museum (Kharkiv). Representative samples of Japanese graphic art works can be

found in the appendices. A significant part of the graphic materials used in the

analysis was introduced into scientific circulation for the first time.

The second section of the thesis systematizes materials on the images of

nature in traditional graphic art, in particular, ukiyo-e. Natural, ideological and

socio-cultural factors that determined the peculiarities of the attitude to nature and

affected its aesthetic perception are highlighted. It is underlined that the

foundations of environmental issues in Japanese graphic art are rooted in ukiyo-e,
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where there are two genres according to classical painting: fukeiga (landscape) and

kachoga (flowers and birds). Among the masters who took part in the development

of the landscape genre are such well-known figures as Utagawa Toyoharu,

Katsushika Hokusai, Ando Hiroshege, and Utagawa Kuniyoshi.

It has been discovered that in contrast to the picturesque versions of the

landscape, the woodblock prints reveal more diverse images of nature, attaches

more importance to the presence of a person. Following the works of famous

masters of fukeiga and a number of prints, which are virtually absent in scientific

discourse, three leading approaches to the artistic interpretation of the landscape

are identified: nature as an object of admiration and worship, nature as the

background and the context of human existence and activity; natural disasters.

The thesis describes the features of “namazu-e” (pictures of the earthquake),

which became widespread at a later development stage of ukiyo-e and usually

belongs to its “secondary” genres. It is stated that the emergence of the genre of

namazu-e became a kind of response to a number of earthquakes and demonstrates

their devastating consequences, inevitable in populated areas. This work

emphasizes the significant difference between the interpretation of natural disasters

in classical prints and their later versions. It is found that the industrialization of

the country, the growing number of high-rise buildings, the density of urban

building development were the main causes of the catastrophic effects of

earthquakes and one of the leitmotifs of the “new graphic art” of the twentieth

century.

The processes of industrialization and urbanization also stimulated the

development of rural motives in the artistic practice of the first half of the

twentieth century. Japan was changing rapidly, acquiring the features of a

developed country, which caused not only enthusiasm but also a certain nostalgia

for the disappearing world. Numerous series of prints glorify the idyllic world of

untouched nature, simplicity of life and purity of human relations.
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Based on the analysis of ukiyo-e print samples and printed graphic art of the

first half of the twentieth century, it is found that the use of techniques inherent in

the European art system (linear perspective, angle, tonal gradation) is observed at

all stages of development of the landscape genre. These means of artistic

expression are harmonically incorporated into the artistic language of traditional

art and classical woodblock printing in particular.

The third section is devoted to the ecological poster as a genre of poster art. In

particular, the reasons for the appearance of the ecological poster in the world and

its development in Japan are given, its connection with the previous tradition of

depicting nature is defined. In the second half of the twentieth century along with

the images of nature as a reflection of the transience of time, the beauty of the

environment, the theme of natural and man-made disasters, the consequences of

World War II become more and more wide-spread. The ecological poster reflects a

new paradigm of understanding the relationship “person-nature”, which is revealed

through the issues of irrational use of nature and collective responsibility of

mankind. The expansion of the concepts of “environmental awareness”, “ecology”,

research and educational activities in the field of ecology have led to the

development of themes and images related to the problems of migration, hunger,

military conflicts.

At the end of the twentieth century this genre gained a permanent position in

the art of Japanese poster. Famous figures such as Yoshiteru Asai, Kanesato Ando,

Fukuda Shigeo, Araki Yuko and others joined its development. The new

generation of ecological poster masters is represented by Rito Linda, Oba Hisae,

Tsushima Hajime, Sato Kay, Ito Toyotsugu, Yosomia Takashi, Maruyama Ken and

Maru.

It has been discovered that modern masters of Japanese posters fruitfully use

the achievements and techniques of ukiyo-e: seriality, conciseness, asymmetry of

compositions, linear expressiveness. The development of computer technology has
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expanded the range of artistic means, including: 3D effects, the ability to reproduce

techniques inherent in other arts (painting, calligraphy).

The global importance of environmental issues, the organization of

international competitions and festivals devoted to the ecological poster resulted in

the expansion of the audience and led to a certain internationalization of the artistic

language. Modern masters use Latin fonts in their works, the use of hieroglyphics

is based on the principle of word-image and key images tend to have a universal

set of symbols. At the same time, the poster solutions of Japanese graphic artists do

not lose such identifying features as associativity, conciseness, seriality.

The final part of the work articulates the main stages of the development of

environmental issues in graphic art, formulates the features of contextual and

artistic transformations of the landscape genre and the development of the

ecological poster on its basis. The conclusion contains information on the current

state of the ecological poster, which is influenced by the internationalization of the

audience and at the same time does not lose touch with the national artistic

tradition. It is suggested that further research can be directed both in the field of

comparative art (development of environmental issues in world art) and in the field

of modern visual and design practices (expanding the theme towards land art,

installations, subject design, etc.).

Key words: Japanese art, Japanese graphic art, landscape woodblock prints,

ecological poster, ukiyo-e.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ

Наукові статті у періодичних фахових, міжнародних

та всеукраїнських виданнях



11

1. Шауліс К. К. Еволюція образів у японській екологічній графіці ХІХ-

поч. ХХ ст. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб.

наук. пр. Харків, 2019. № 4. С. 54-59.

2. Shaulis K. Environmental trend in Japanese graphic arts. The problems of

modern education. A man in a socio-humanistic dimension : multiculturalism –

disability – social exclusion. awkwardness. Czestochowa, 2019. Tom ІХ. P. 79-83.

3. Shaulis K. Reminiscence of theatrical engraving in the Japanese eco-

posters. Художня культура. Актуальні проблеми. Ін-т проблем сучас. мистец.

НАМ України, 2018. Вип. 14. С. 142-147.

4. Шауліс К. Сучасний японський екоплакат : на матеріалах триєнале 4-й

Блок. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук.

пр. Харків, 2018. № 4. С. 84-90.

5. Шауліс К. Образи природи в японській графіці XVII-XX століття та їх

відображення в екологічному плакаті. Art and Design : науковий журнал, 2018.

№ 4. С. 56-60.

6. Шауліс К. Вплив релігій (шінто і буддизм) та пейзажної гравюри на

формування графічної мови японського екологічного плаката. Вісник

Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. Харків,

2016. № 6. С. 49-53.

Наукові праці, які засвідчують апробацію результатів дослідження:

7. Шауліс К. Литвинюк Л. Сучасні екологічні тенденції в японській

графіці. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції професорсько-

викладацького складу ХДАДМ. 18 травня 2020р. Харків : ХДАДМ. С. 15-18.

8. Шауліс К. Сучасний японський екологічний плакат : представники,

теми, образи. Матеріали науково-теоретичної конференції професорського-

викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ. Мистецька освіта в

україні та світі : стандарти професіоналізму та нова комунікативна реальність.

20 листопада 2019 р. Львів, 2019. С. 96-98.



12

9. Шауліс К. Японський екологічний плакат : основні вектори розвитку.

Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів у галузі мистецької освіти :

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції в межах ІІІ

Міжнародного Конгресу : Глобальні виклики педагогічної освіти в

університетському просторі. 18-21 травня 2017 р. Одеса, 2017. С.215-216.

10. Шауліс К. Тема природи в японській графіці. Культура та

інформаційне суспільство ХХІ ст. : Матеріали всеукраїнської науково-

теоретичної конференції молодих учених. 20-21 квітня 2017р. Харків : ХДАК,

2017. С. 367-368.

11. Шауліс К. Екологічна графіка у творчості Кітагава Утамаро.

Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття : Матеріали

міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю

заснування вищої художньої школи Харкова. 13 жовтня 2016р. Харків, 2016.

С. 169-170.

12. Шауліс К. Японський пейзаж у європейському науковому дискурсі.

Культурологія та інформаційне суспільство ХХІ ст. : Матеріали

всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених. 21-22

квітня 2016р. Харків : ХДАК. С. 24-25.

13. Шауліс К. Японська гравюра укійо-е та її звязок з формуванням

екологічного плаката. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції

професорсько-викладацького складу ХДАДМ. 17 травня 2016р. Харків :

ХДАДМ. С. 88-90.

14. Shaulis K. Ecological thinking and it`s display in Japanese woodblock

prints. Education, culture and society : International academiс conference. 15-18

September 2014. Wroclaw : University of Wroclaw (Poland). Р. 26.

15. Шауліс К. Образи природи в гравюрі укійо-е. VII Міжнародний

форум «Дизайн-освіта 2013». 14-18 жовтня 2013 р. Харків : ХДАДМ, 2013.

С. 193-194.



13

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ....................................................................................................2

ABSTRACT....................................................................................................6

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ......................15

ВСТУП..........................................................................................................17

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

ДОСЛІДЖЕННЯ.................................................................................................25

1.1. Японська графіка кінця ХVIII-початку ХХІ ст.

у науковому дискурсі...................................................................................25

1.2. Джерельна база та методи дослідження..............................................43

Висновки до розділу.....................................................................................51

РОЗДІЛ 2. ОБРАЗИ ПРИРОДИ В ЯПОНСЬКІЙ ГРАФІЦІ

КІНЦЯ ХVIII- ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.....................................55

2.1. Природа у гравюрі укійо-е: шлях до пейзажу....................................55

2.2. Від середини ХІХ до середини ХХ ст.: трансформація образу

природи у графічному мистецтві.........................................................................87

Висновки до розділу....................................................................................109

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОБРАЗУ ПРИРОДИ

У ГРАФІЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ— ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ:

ЗМІНИМИСТЕЦЬКИХ ПАРАДИГМ..........................................................110

3.1. Образи природного середовища у жанровій структурі графічного

мистецтва..............................................................................................................112

3.2. Японський екоплакат у колекції музею «4-й Блок»..........................137

Висновки до розділу....................................................................................164

ВИСНОВКИ................................................................................................168

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................173

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ……….............................................................200

ДОДАТОК А. Альбом ілюстрацій.............................................................224

ДОДАТОК Б. Біографічна довідка............................................................392



14

ДОДАТОК В. Глосарій...............................................................................404

ДОДАТОК Г. Список публікацій. Апробація результатів дисертації....417



15

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

ЛНАМ—Львівська національна академія мистецтв

ХДАДМ—Харківська державна академія дизайну і мистецтв

ХНУ ім. Г. С. Сковороди — Харківський національний університет

ім. Г. С. Сковороди

ХДАК—Харківська державна академія культури

ДМОМ—Державний музей образотворчих мистецтв ім. А. С. Пушкіна

МОМа—Музей модерного мистецтва (м. Нью-Йорк)

ХХМ—Харківський художній музей

ПК—Приватна колекція

УКІЙО-Е— (яп.浮世絵, укійое, «картини плинного світу» або «сучасні

картини») — напрям у гравюрі та живопису Японії, який сформувався у 17

столітті у період Едо.

СОСАКУ-ХАНГА — (創作 版画 , "творчі принти") мистецький рух

Японії початку ХХ ст. Він підкреслював митця як єдиного творця,

мотивованого прагненням до самовираження, і обстоював принципи

мистецтва, які є "самостійно намальованими" (自画 jiga), "саморізаними" (自

刻 jikoku) та "самодрукованими" (自刷 джизурі).

ШІН-ХАНГА — (新 版画 «нова гравюра») - мистецький рух Японії

початку ХХ ст., що зберіг традиційну систему спільної роботи художника,

різьбяра, друкаря і видавця.

ФУКЕЙГА— пейзажний жанр в японському мистецтві.

КАЧЬОГА—жанр квіти та птахи в японському мистецтві.

НАМАДЗУ-Е— Естампи, присвячені наслідкам землетрусу.

ОБАН— формат мистецького твору, найбільшої популярності отримав

у ХІХ-ХХ ст. (розмір аркушу 36-38 х 24-25,5 см.)
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ПЕРІОД ЕДО— період в японській історії який розпочався 1603 року

та тривав до 1868.

ЕРА БАКУМАЦУ— (досл.: «кінець шьогунату», 1853-1869) останній

період правління шьогунів Токугава.

ПЕРІОД МЕЙДЖІ — період в історії Японії з 1868 по 1912 роки.

ПЕРІОД ТАЙШЬО— період в історії Японії з 1912 по 1926 роки.

ПЕРІОДШЬОВА— період в історії Японії з 25 грудня 1926 по 7 січня

1989 роки.
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ВСТУП

Актуальність теми. Мистецькі надбання Сходу, і зокрема Японії,

справляє помітний вплив на західні художні практики вже понад століття.

Закономірно, що поступово в національних мистецтвознавчих школах арт-

орієнталістика виокремилася в самостійний напрям. Сходознавчі студії

сприяли не лише формуванню більш складної та цілісної картини художніх

систем світу, а й переосмисленню власної спадщини, особливостей та

перспектив розвитку мистецьких процесів. Тому наукові дослідження у

галузі арт-орієнталістики відповідають як інтересам розвитку української

науки, так і прагненням України до інтеграції у світовий культурний і

науковий простір.

Звернення до графічного мистецтва Японії зумовлене низкою

різноманітних факторів. Серед них — значний обсяг графічних творів у

музейних та приватних колекціях України, що за рідкісним виключенням й

до сьогодні залишаються поза межами наукових досліджень; вплив японської

графіки на творчість українських митців; тривала європейська традиція

вивчення окремих явищ японської графіки та назріла потреба пошуку іншої

науково-дослідницької парадигми. Аналіз розмаїтої графічної спадщини у

контексті репрезентації образів природи є тим новим ракурсом її вивчення,

що дозволить переосмислити мистецьку практику, висвітлити у ній ще одну

наскрізну тему, виявити нові ідеї, образи, змісти, художні прийоми.

Актуалізує зазначену проблематику й постійна присутність теми

стосунків «людина-природа» у сучасному громадському та мистецькому

дискурсах, розвиток екологічних рухів та ініціатив і відповідно —

мистецького супроводу, що впливає на формування нових сюжетно-

тематичних комплексів та ускладнення жанрово-видової системи сучасного

мистецтва. Відтак аналіз матеріалів японської графіки від класичної гравюри
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до сучасних її форм крізь призму трансформацій образів природи має й суто

теоретичний сенс з точки зору теорії жанрів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до перспективного тематичного

плану науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії мистецтва

Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Дослідження також є

частиною комплексної теми «Образотворча мова як засіб побудови

художнього образу у візуальному мистецтві» (номер державної реєстрації

0117U001522).

Мета дослідження полягає у визначенні еволюції та художніх

особливостей репрезентації образів природи у графічному мистецтві Японії.

Поставлена мета зумовила наступні завдання:

— проаналізувати фахову літературу, визначити ступінь вивченості теми;

зібрати та систематизувати візуальний матеріал у контексті обраної теми,

обґрунтувати джерельну базу дослідження;

— висвітлити художні особливості репрезентації образу природи в

гравюрі укійо-е, визначити провідних майстрів та твори;

— визначити зміни в образах природи у графічному мистецтві другої

половини ХІХ — середини ХХ століття, виявити основні напрями, творчі

підходи, контексти, змісти.

— висвітлити причини та особливості трансформації образів природи

в графіці середини ХХ — початку ХХІ століття, визначити особливості

розвитку екоплаката як окремого жанру;

— виявити еволюцію образів і засобів художньої виразності в

японському екологічному плакаті;

— визначити особливості японського екоплаката та його зв'язків із

класичною гравюрою;

— сформулювати перспективи подальших досліджень.
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Об’єктом дослідження є японська графіка кінця XVIІІ — початку ХХІ

століття, предметом— образи природи в графічному мистецтві Японії кінця

XVIІІ — початку ХХІ століття;

Хронологічні межі роботи охоплюють період з кінця XVIІІ століття,

коли у гравюрі укійо-е з'являються образи природи як спеціального об'єкту

зображення, до початку ХХІ століття. Визначення історичних періодів у

роботі подається за прийнятою в японській історіографії системою:

хронологічні межі кожного періоду співпадають з часом правління певного

імператора або шьогунату.

Методи дослідження зумовлено специфікою та особливостями

досліджуваних матеріалів і поставленими завданнями. У роботі використано

як загальнонаукові, так і мистецтвознавчі методи наукового аналізу. У

вивченні фахової літератури застосовувалися методи систематизації,

критичного та порівняльного аналізів. В осмисленні особливостей образно-

змістовної структури творів японської графіки використовувалися методи

формального, образно-стилістичного, компаративного, семантичного та

контент-аналізу. У формуванні джерельної бази роботи використовувалися й

такі методи дослідження, як фотофіксація, інтерв’ю. Обгрунтування та більш

докладний опис методики дослідження міститься у відповідному підрозділі

роботи.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в

дисертації уперше:

— висвітлено особливості еволюції образів природи в японській графіці

протягом двох століть; визначено її провідних представників, виявлено

найбільш поширені художні підходи та прийоми;

— висвітлено засоби художньої репрезентації образів природи у гравюрі

укійо-е, намадзу-е, шін-ханга, сосаку-ханга;

— систематизовано матеріали японської частини колекції трієнале «4-

й Блок», визначено та уведено до наукового обігу нові імена та твори;
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— проаналізовано образно-змістову структуру значного обсягу

екоплакатів, визначено їх художні особливості та характер взаємозв'язку

традиційної і сучасної графіки.

Удосконалено:

— історіографію питання: огляд дослідницьких праць доповнено

науковими розробками, опублікованими українською, російською,

англійською мовами;

— уявлення про видатні пам'ятники японської гравюри, що в роботі

осмислено з точки зору художньої репрезентації образів природи.

Набуло подальшого розвитку вивчення японської графіки, що зазвичай

зосереджується на гравюрі укійо-е. У роботі висвітлено зв'язок та

послідовність розвитку різноманітних графічних напрямів та жанрів,

визначено лінію безперервного розвитку мотивів, що репрезентують образи

природного середовища, відбивають стосунки між людиною та природою.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дослідження

отримані автором особисто. Усі опубліковані в рамках дослідження наукові

праці є одноосібними публікаціями автора.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації

можуть бути використані при розробці таких лекційних курсів, як «Історія

графіки», «Мистецтво Далекого Сходу», «Історія образотворчого мистецтва»,

«Історія дизайну», «Культурологія» та проектуванні на спеціалізаціях

«станкова графіка», «графічний дизайн», «аудіо-візуальне мистецтво» тощо.

Теоретичні положення роботи можуть бути корисними для музейників,

галеристів, аукціоністів у їхній практичній діяльності: атрибуції та оцінці

творів, концептуальній розробці експозицій, виставок, кураторських проектів,

перформансів, презентацій, культурних програм тощо.

Окремі положення роботи можуть стати в нагоді художникам-графікам,

графічним дизайнерам, мультимедійникам, майстрам сучасних візуальних

практик, дизайнерам середовища у розробці бази аналогів для творчої роботи,
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розширенні арсеналу художніх засобів та прийомів.

Результати проведеного аналізу японської частини колекції музею «4-

й Блок» (Харків) можуть використовуватися при розробці каталогу та

концепції експозиції; підготовці супровідної інформації для експонування

творів; у якості методичних матеріалів при науковому опрацюванні плакатів

інших країн Східної Азії.

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення

доповідей та публікації матеріалів у таких конференціях:

в Україні:

–Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького

складу ХДАДМ. м. Харків, Харківська державна академія дизайну і

мистецтв, 18 травня 2020 р. (доповідь: «Сучасні екологічні тенденції в

японській графіці»);

–Мистецька освіта в Україні та світі: стандарти професіоналізму та нова

комунікативна реальність: науково-теоретична конференція професорсько-

викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ, м. Львів, Львівська

національна академія мистецтв, 20 листопада 2019 р. (доповідь: «Сучасний

японський екологічний плакат: представники, теми, образи»);

–Питання сходознавства в Україні: всеукраїнська науково-практична

конференція, м. Харків, Харківський національний педагогічний університет

ім. Г. С. Сковороди 6–7 квітня 2017 р. (доповідь: «Японський екологічний

плакат»);

–Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів у галузі мистецької

освіти: міжнародна науково-практична конференція в межах ІІІ

Міжнародного Конгресу: Глобальні виклики педагогічної освіти в

університетському просторі, м. Одеса, Південноукраїнський національний

педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, 18–21 травня 2017 р.

(доповідь: «Японський екологічний плакат: основні вектори розвитку»);
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–Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених:

Культурологія та інформаційне суспільство ХХІ ст., м. Харків, Харківська

державна академія культури, 20– 21 квітня 2017 р. (доповідь: «Тема природи

в японській графіці»);

–Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття:

міжнародна науково-практична конференція присвячена 95–річчю

заснування вищої художньої школи Харкова, м. Харків, Харківська державна

академія дизайну та мистецтв, 13 жовтня 2016 р. (доповідь: «Екологічна

графіка у творчості Кітагава Утамаро»);

–Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького

складу ХДАДМ, м. Харків, Харківська державна академія дизайну та

мистецтв 17 травня 2016 р. (доповідь: «Японська гравюра укійо-е та її зв'язок

з формуванням екологічного плаката»);

–ХІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції

сходознавства», м. Харків, Харківський національний педагогічний

університет ім. Г. С. Сковороди, 22–23 квітня 2016 р. (доповідь: «Екологічний

напрям в японському мистецтві: постановка проблеми»);

–Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених:

Культурологія та інформаційне суспільство ХХІ ст., м. Харків, Харківська

державна академія культури, 21–22 квітня 2016 р. (доповідь: «Японський

пейзаж у європейському науковому дискурсі»);

–VII міжнародний форум Дизайн освіта 2013, м. Харків, Харківська

державна академія дизайну та мистецтв, 14–18 жовтня 2013 р. (доповідь:

«Образи природи в гравюрі укійо-е»);

–Проблеми японознавства в Україні: Дев'ята всеукраїнська науково-

практична конференція, м. Харків, Харківський національний педагогічний

університет ім. Г. С. Сковороди 23–24 листопада 2012 р. (доповідь:

«Японський екологічний плакат в контексті традиційних жанрів японської

гравюри»);
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за кордоном:

–Міжнародна конференція «The problems of modern education. A man in a

socio-humanistic dimension: multiculturalism —disability — social exclusion»,

м. Ченстохова, Вища лінгвістична школа, Польща, 15–18 січня 2019 р.

(доповідь: «Environmental trend in Japanese graphic arts»).

–Міжнародна академічна конференція «Education, culture and society»,

м. Вроцлав, Вроцлавський університет, Польща, 15–18 вересня 2014р.

(доповідь: «Ecological thinking and it`s display in Japanese woodblock prints»);

Крім того, проміжні результати дослідження обговорювалися на

засіданнях кафедри теорії та історії мистецтва та науково-методичному

семінарі ХДАДМ; матеріали роботи використані у викладанні курсів «історія

мистецтва і архітектури», «аналіз творів мистецтва», «організація галерейно-

виставкової діяльності».

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено

в 15 одноосібних публікаціях, з них 5 — у виданнях, затверджених МОН

України для спеціальності «мистецтвознавство», 1 — у зарубіжних наукових

виданнях (Ченстохова), 9 — у збірниках матеріалів конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (290 позицій),

додатків, що складаються зі списку та альбому ілюстрацій (221 позиція на

170 сторінках), глосарію (75 позиції), біографічної довідки. Обсяг основної

частини роботи становить 156 с., повний обсяг з додатками — 421 сторінка.

Принципи транслітерації та використання японських термінів, імен

і прізвищ. За відсутності єдиної японо-української системи транскрипції та

транслітерації у роботі використовується рекомендована у 2011 році

методичним семінаром викладачів-японістів кафедри китайської, корейської

та японської філології Інституту філології Київського національного

університету імені Тараса Шевченка система «Ґоджюон», яка наближається

до звучання мови-джерела. Крім того усі терміни та імена подаються без
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відмінювання, у написанні імен та прізвищ використовується японський

порядок (прізвище, ім'я без скорочень). Вказані принципи запису японських

імен, прізвищ, термінів є прийнятими у європейській науковій літературі та

більшості наукових публікацій України.

Найбільш часто уживані терміни подані на початку роботи у переліку

основних термінів та скорочень.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Японська графіка кінця ХVIII — початку ХХІ ст.

у науковому дискурсі

У науковій літературі, присвяченій японській графіці, дотичній до

проблематики нашого дослідження, виділяються три комплекси праць.

Перший (і найбільший за обсягом) становлять роботи у галузі укійо-е —

напряму в японському мистецтві, що найбільш яскраво репрезентований у

ксилографії. Прикметно, що першими гравюрами, які побачили європейці,

були пейзажі та зображення красунь. Тож не дивно, що від самого початку

ознайомлення європейців із художніми традиціями Японії цей жанр

знаходиться у центрі уваги мистецтвознавців. Одним із перших європейських

видань, присвячених японському мистецтву, була монографія Едмона

Гонкура про творчість видатного пейзажиста Кацушіка Хокусай (1898).

Перша українська монографія у галузі арт-японістики, що належить

видатному українському вченому П. Білецькому, теж присвячена Кацушіка

Хокусай [15].

Тривалий час японський пейзаж асоціювався з графічними серіями

майстрів гравюри укійо-е, оскільки саме друковані естампи викликали

зацікавленість художників, колекціонерів та шанувальників мистецтва. У

різні часи в межах досліджень японської гравюри приділяли увагу

пейзажному жанру такі науковці, як Б. Воронова [30, 31], Дж. Гілієр [155, 156]

та ін. В їхніх працях відзначаються космізм краєвидів Кацушіка Хокусай та

камерність пейзажних мотивів Андо Хірошіге. Нові аспекти цієї

проблематики намітив М. Успенський [112, 113], який довів, що виникнення

жанру фукейга було спробою «перекладу» класичного пейзажу на мову

міської культури. Він окреслив важливі контексти, необхідні для розуміння
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творчої спадщини майстра. Вчений зазначав, що у часи Хокусай пейзаж, як

жанр укійо-е, залишався зображенням умовних краєвидів, які відтворювали

давні традиції але не мали зв’язків з сучасністю. Окремішність творчості

Хокусай на такому тлі полягала в тому, що майстер віддавав перевагу

реальній натурі. І хоча після натурної фіксації руху життя, він обробляв свої

замальовки, узагальнюючи образи природи, однак конкретність краєвидів

завжди залишалася в його гравюрах. При цьому чимало з його пейзажів

символічні, наприклад, аркуш «Червона Фуджі», який нині сприймається як

«втілення душі Японії» [113, с. 73].

Тривала праця російського вченого над серією «100 видів Едо»

дозволила побачити нові грані творчості Хірошіге як пейзажиста. Зокрема,

вчений підкреслював, що відмінність творів художника полягає в тому, що

він не просто зображував певний топографічний мотив. Головне у гравюрах

Хірошіге навіть не їх символізм, а «створення образу природи,

переломленого крізь призму її переживання людиною і в той же час діючого

на душі людей» (переклад К.Ш.) [113, с. 91].

М. Успенський заклав основи культурологічної інтерпретації творів

японського мистецтва, це відбулося вперше в російськомовному науковому

просторі і знайшло відображення у роботах науковців СНД на початку 2000-х

рр. Серед них декілька аналітичних етюдів С. Рибалко [81], присвячених

окремим творам Кацушіка Хокусай. Саме М. Успенський вперше у

тогочасному вітчизняному мистецтвознавстві визначив головні жанри

гравюри, поставив питання про перегляд її періодизації. Він поставив

питання про інформаційну роль гравюри. Зокрема, вчений писав, що під час

обмежень, які накладалися урядом шьогунату у різних галузях громадської

діяльності, в тому числі у справах моралі, гравюра відіграла особливу роль.

Вона стала своєрідним путівником у світ «зелених кварталів» і театру. Кожна

гравюра несла у собі певну інформацію, поєднавши функції мистецтва і

засобу масової інформації [113, с. 6].
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Вагомим внеском у дослідження укійо-е та пейзажної спадщини

Кацушіка Хокусай є наукові праці Б. Воронової. Її численні статті до

каталогів японської гравюри, монографії, присвячені творчості Кацушіка

Хокусай [30, 31] репрезентують розмаїття творчих пошуків видатного

майстра. Протягом десятиліть вчена змінює оптику сприйняття творчості

художника та укійо-е як явища, в якому пафос «демократизації мистецтва»

поступається порівняльним характеристикам та пошуку об'ємного погляду на

здобутки художника. «У порівнянні з класичним живописом гравюра програє

у широті та глибині змісту, проте виграє у розмаїтті мотивів та достовірності

зображень. Вона перетворюється на мистецтво "малих тем"» (переклад К.Ш.)

[30, с.436].

Підсумовує багаторічну наукову діяльність Б. Воронової двохтомний

каталог японської гравюри з колекції ДМОМ імені О. С. Пушкіна. Каталог

репрезентує великий обсяг не опублікованих раніше творів. Найбільш

цінною частиною видання є атрибуція творів і розгорнуті коментарі до

взірців гравюри, підготовані вченою сумісно з Є. Штейнером. Нерідко до

коментарів долучаються й думки вчених інших зарубіжних інституцій, що

утворює ефект наукового полілогу [34].

Серед усього масиву пейзажної гравюри найбільшою популярністю

користується серія «36 видів Фуджі», і зокрема «Велика хвиля у Канагава»

Кацушіка Хокусай. У кожному наративі, присвяченому творчості художника

або гравюрі укійо-е в цілому, містяться бодай стислі описи зазначеної серії.

Серед найбільш вагомих досліджень славетної серії слід відзначити праці

таких вчених, як Б. Воронова [31], А. Коломієць [57], Сейджі Нагата [174],

Г. Смітт [189], Дж. Хіллєр [155]. Узагальнює європейський досвід

дослідження і пропонує новітні, несподівані трактування славнозвісного

твору Є. Штейнер [130, с. 245]. На думку вченого, образно-змістовна

структура твору побудована на грі слів та містить декілька шарів прочитання:
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релігійно-філософський (буддистська ідея колеса Сансари) та гумористичний

(жартівливе обігравання графічного складу ієрогліфічного запису назви гори).

В останні роки у науковому обігу з'являються наукові розробки,

присвячені функціонуванню та розвитку японського пейзажного мистецтва.

Так, дослідниця Є. Мачотка [168] у своїх працях використовує

міждисциплінарний підхід до розкриття теми. У своїй дисертації «Візуальна

ґенеза японської національної ідентичності крізь призму мистецтва Хокусай»

вчена розглядає формування національної ідентичності Японії наприкінці

періоду Едо крізь призму вивчення робіт Кацушіка Хокусай.

Хіггінс Челсі Лі у своєму дослідженні «Японські гравюри доби Едо:

витоки, маршрути і місця для подорожей» розглядає мистецтво доби Едо в

контексті формування японської ментальної особливості — бажанні

подорожувати та милуватися красою. У роботі авторка стверджує:

«Кольорова ксилографія набула популярності в період Едо... предмет посів

вагоме місце з його інтересом до зображень сучасних розваг ...охоплював і

поетичне зображення країни. Зображення популярних транспортних шляхів

до цього моменту були частиною пейзажного жанру» (переклад К.Ш.) [260].

Метою її роботи було виокремлення «туристичних» гравюр із загального

масиву пейзажної графіки. У ході дослідження авторка ділить гравюри

«подорожі» на три категорії: оригінальні зображення, маршрути та пункти

призначення [260].

Твори Хірошіге буле добре відомі на Заході, їх колекціонували так само,

як і гравюри Кацушіка Хокусай. Як сповіщає Чіеко Овакі, коли український

митець Давид Бурлюк приїхав до Японії у 1920 році, він сказав японським

журналістам: «Ми усі почуваємо себе онуками Утамаро, Хокусай, Хірошиге»

[77]. Говорячи «ми», він мав на увазі спільноту художників. Тож цілком

природно, що у першій половині ХХ століття виходить друком декілька

праць з репродукціями творів майстра. Однак більш помітно й масштабно

інтерес до творчості майстра зростає у 1970-80-ті роки, що сприяло
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упорядкуванню колекцій, розробці виставок та випусків каталогів, що

висвітлюють творче надбання художника. Серед кількох десятків каталогів,

альбомів, статей відзначимо класичну працю Мунешіге Наразакі «Генії

укійо-е: вивчення природи. Хокусай та Хірошіге», яка сфокусована на жанрі

«квіти та птахи» у художньому доробку цих непересічних майстрів гравюри

[172]. Монографія Ока Юдзабуро «Хірошіге: Великий японський пейзажист»

[158], опублікована англійською мовою, подає творчість художника через

його біографію, розкриває багатство культурних конотацій у його роботах.

Серед останніх ґрунтовних публікацій помітно виділяється монографія

М. Треде та Л. Бічлер, присвячена серії «100 видів Едо» Андо Хірошіге [203].

Видання містить якісно надруковані репродукції відповідно до реального

розміру творів, супровідні тексти, що переповідають історію створення серії

та її вплив на творчість європейських майстрів.

Оцінка творчого доробку Хірошіге у працях дослідників, за звичай,

формулюється за принципом «перший після Кацушіка Хокусай». Дж. Стенлі-

Бейкер відводить йому роль візуального коментатора, який оповідає про

мандри. Вона вважає, Хірошіге поступався великому сучаснику в енергії

своїх робіт, однак мав тонку ліричну натуру, що виявлялося у поетичному

баченні навколишнього світу [104, с. 206].

Узагальнюючи науковий доробок щодо творчості Хірошіге, зазначимо,

що переважно він складається з каталогів колекції естампів відомих серій

майстра та передруків довоєнних видань, тому відчувається потреба у зміні

вектора на художнє надбання майстра. Залучення його серій до джерельної

бази дослідження дозволить побачити нові нюанси у добре відомих його

композиціях.

В українському мистецтвознавстві слід особливо відзначити діяльність

П. Білецького, що не визначав себе саме як вченого-сходознавця, проте

завдяки широкій науковій ерудиції став автором ряду публікацій,
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присвячених майстрам японської гравюри [15]. Його наукова діяльність

сприяла популяризації японської гравюри в Україні.

Огляд японської гравюри та розлогі коментарі до експонованих творів

містяться у каталозі виставки «Подорожі Едокко: мистецтво японського міста

17-19 століть з фондів музею Ханенків» [34]. Куратор виставки та автор

текстів у каталозі Г. Біленко репрезентувала маловідомий варіант вирішення

міського пейзажу на прикладі серії «53 станції Токайдо» Утагава Кунісада.

Частково проблематика пейзажу в японській гравюрі висвітлюється в

окремих статтях С. Рибалко. Зокрема, в огляді, присвяченому образу поета в

укійо-е, вона зазначає, що елементи пейзажу розкривають усталений в

художній культурі Китаю та Японії образ поета-самітника [84]. Вчена

розглядає складові, що формують такий образ, на прикладі творів Кацушіка

Хокусай. Приділила вчена увагу й славнозвісній «Великій хвилі» художника

в окремій розвідці, де зазначила, що вплив твору простежується й у сучасній

художній та дизайнерській практиці по всьому світі [83].

Дотичними до питань гравюри є і низка публікацій А. Ожога-Маловської

[78] та І. Тесленко [107, 108], які висвітлили вплив укійо-е на творчість

українських митців. Автори зазначають наявність цитувань, запозичення

композиційних та графічних прийомів.

Певна кількість наукових публікацій, в яких представлена гравюра

укійо-е, становлять видання японських дослідників Мунешіге Наразакі [172],

Ока Ісабуро та Юзо Судзукі [196], Тадаші Кобаяші [258, 259]. Серед них

особливо слід відзначити фундаментальну працю Мунешіге Наразакі,

присвячену історії укійо-е, що побудована на багатому фактографічному

матеріалі та містить спостереження щодо особливостей стилю її

представників [173]. Близькою за змістом виявляється й монографія Тадаші

Кобаяші «Вступ до укійо-е», де автором викладені особливості цього виду

мистецтва, визначені та проаналізовані головні джерела вивчення творчості
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майстрів, зроблено перегляд художньої спадщини найвідоміших мистців

[165].

Заслуговує на увагу й каталог виставки «Манга: комікс та анімація в

японському мистецтві», розроблений її кураторкою Б.Романович. Дослідниця

наводить низку маловідомих пейзажних гравюр Андо Хірошіге, Утагава

Кунійоші, Утагава Тойокуні ІІІ (Кунісада) [180].

Узагальнюючи науковий доробок у галузі класичної гравюри укійо-е,

відзначимо, що основний масив наукових творів демонструє біографічний та

жанрово-видовий підходи. Масштаб та непересічні художні достоїнства

творчості Андо Хірошіге та Кацушіка Хокусай зумовили сфокусованість

дослідників пейзажу саме на цих постатях. Дізнатися про інших майстрів, що

долучалися до розробки окремих пейзажних серій, можна хіба що у великих

монографічних дослідженнях, присвячених іншим майстрам, чий доробок у

галузі фукейга зазвичай не враховується у загальних працях.

Слід відзначити й вибірковість європейських дослідників до матеріалів

гравюри. Майже усі традиційні наративи, присвячені гравюрі укійо-е,

оперують 5-6 жанрами, у той час як їх хіба не удвічі більше, а від середини

ХІХ століття з'явилися ще декілька новітніх жанрів, що відбивали зміни у

житті країни. Гравюри, які належать до цих нових тематичних комплексів,

зазвичай вважають другорядними, і вони здебільшого залишаються за

межами наукових розвідок. Серед таких — важливі у контексті нашого

дослідження «намадзу-е» (зображення землетрусів та їхніх наслідків).

Продукція численних анонімних майстрів виявилася фактично витісненою

науковцями з поля сходознавчих студій. Поодинокими виключеннями стали

розвідки Дж. Р. Кольбурн «Історія інакомислення: Утагава Кунійоші (1797-

1861) як представник Едокко Чонін» [166] та Г. Смітта «Землетрус Японії:

Спільнота Едо та друковані картинки Сома 1855 року» [190]. У дослідженні

Дж. Р. Кольбурна намадзу-е посідають незначне місце і розглядаються серед

робіт Кунійоші, де простежуються соціально-політичні та гумористичні
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підтексти. Натомість Г. Смітт досліджує намадзу-е як явище японської

культури. Він аналізує зображені у друкованих картинках сцени з позицій

протестних настроїв міської спільноти. Художні аспекти творів намадзу-е, їх

жанрова специфіка, вочевидь, не входили до кола дослідницької

проблематики вченого, хоча й він наприкінці викладення наголошує на

високій художній якості намадзу-е.

Майже відсутня у сучасному науковому дискурсі японська графіка ХХ

століття. Хоча останнім часом спостерігається інтерес до оновлених версій

укійо-е, якими слід вважати т. зв. шін-ханга та сосаку-ханга, здебільшого

фахівці фокусуються на зображеннях красунь та ідилічних краєвидах. У

публікаціях міститься корисний фактографічний матеріал, цінні

спостереження щодо технічних та художньо-стилістичних особливостей

творчого доробку певних майстрів. Серед не чисельних праць, присвячених

цьому короткочасному періоду японської графіки, слід відзначити

монографію Х. Мерріт «Сучасні японські гравюри на дереві: ранні роки»

[171], де систематизовано значний обсяг робіт майстрів шін-ханга; каталоги

колекцій, укладені К. Браун [140], М. Малєжко [169], Б. Тіл [201], огляди

нової гравюри, де бодай побіжно розглядається краєвид, що належать таким

науковцям, як Д. Блейр [139], Д. Дженкінс [151], Е. Свінтон [197], Л. Сміт

[188]. Популяризація шін-ханга далася взнаки: наприкінці ХХ — початку

ХХІ століття спостерігається сплеск інтересу колекціонерів до цього явища

японської графіки. Один за одним публікуються каталоги майстрів Хасуі

Кавасе [164], Йошида Хіроші [199], Іто Шінсуй [146], у творчості яких

краєвид посідає важливе місце.

У контексті нашої теми окремо відзначимо праці К. Уленбека «Укійо-е

для шін-ханга: мистецтво японської гравюри на дереві» [204], де

простежується традиція класичної гравюри на рівні сюжетно-тематичного

репертуару, художніх прийомів, організації праці.
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Щодо сосаку-ханга, то тут спостерігається така сама закономірність:

тривалий час дослідники віддавали перевагу укійо-е і лише згодом,

поступово, твори представників цієї нової течії стали потрапляти до наукових

розробок західних фахівців. Деякі з них представлені у загальних виданнях,

присвячених сучасній гравюрі і згаданих вище. Деякі художники отримали

значно більш пізнє визнання. Так, наприклад, Тадашіге Оно раніше був

широко популяризований в колишньому СРСР як митець, що критично

ставився до сучасної йому політики. Слід відзначити, що художня якість його

творів, безумовно, заслуговувала на увагу і здобула висвітлення у наукових

публікаціях таких авторитетних фахівців, як А. Коломієць [54] та

Н. Ніколаєва [72]. Власне у Японії каталог творів художника був виданий

значно пізніше. Його укладачами стали Імаї Кейсуке та Вананджо Айрі

Мачида [106]. У контексті нашої проблематики важливим є те, що в

роботах художника відбився процес індустріалізації, і його міські

краєвиди передають характерний внутрішній стан міського мешканця,

світ якого змінюється в нього на очах.

Другу групу наукової літератури складають праці, дотичні до теми

дослідження. Серед них особливе місце посідають розвідки, присвячені

краєвиду в інших видах мистецтва. Монохромний пейзаж «гори-води»

зазвичай висвітлюється у контексті його китайського відповідника (праці

В. Бродського [18], Н. Конрада [60], Н. Ніколаєвої [71, 72, 75], С. Соколова-

Ремізова [100, 101], та ін.). Аналізуючи краєвид як жанр у японському

мистецтві, фахівці підкреслюють особливу роль природи у формуванні

японської естетики. «Характер природи, котра завжди перед очима, не може

не впливати на формування національних особливостей культури, на

виникнення певного ідеалу краси. Звернення до природи як до ідеалу

становило головну особливість художнього освоєння світу та стало рисою

національної психології, методом, що можна назвати ключовим, у розумінні

суті багатьох творів мистецтва» (Н. Ніколаєва) [75, с. 215]. Наприкінці 1980-х
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рр. у науковій літературі застосовується поняття «пейзажне мислення». За

приклад править стаття О. Сердюк «Долі пейзажного мислення в японському

мистецтві Нового часу» [95, с. 183-195]. Слід відзначити висловлені

авторкою міркування щодо зв’язку національної самосвідомості та

пейзажного жанру. Вчена зазначає, що зростання міст та промисловості, у

тому числі й із заморськими країнами сприяли ознайомленню із іноземною

культурою. При цьому з’явилася можливість порівняння та на його основі —

виділення власне національних особливостей своєї країни. Конкретизація

уявлень про свою країну у контексті її національної своєрідності перш за все

мала прояв у пейзажі [95, с. 192]. Зазначені положення О. Сердюк враховані

та розвинуті у другому розділі дисертації.

Важливі думки щодо класичного живопису, які можна простежити й у

гравюрі і певною мірою у мистецтві плаката, містяться у праці С. Соколова-

Ремізова, який характеризуючи особливості мистецтва доби Едо, писав, що

саме в цей час «нового, ще більш розвинутого та поглибленого змісту

набувають такі канонічні для Далекого Сходу риси поетики живопису, як

стійкі принципи побудови художнього образу, символіко-метафорична

образність, іншомовність поряд з декоративною мовою пензлю, туші та

кольору в пластиці образу, багатства підтексту, сугестивність; вирішальне

значення виразу духовного стану майстра та духовної суті, «ідеї-образу»

картини; єдність етичного та естетичного початків; синтез літератури,

каліграфії та живопису; втілення у малярстві ліричного, філософського,

громадського, епістолярно-щоденникового та побутового жанрів; та, нарешті,

роль традиції, канону як ознаки дійсної майстерності» (переклад К.Ш.) [100,

с. 7]. Вчений у наведеній цитаті окреслює особливості художнього мислення

японців. Зважаючи на синкретизм японського мистецтва і прозорість

кордонів між видами та жанрами мистецтва, виведені С. Соколовим-

Ремізовим провідні підходи та прийоми японських живописців актуальні і

для інших галузей мистецтва.
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Розвиток гравюри в Японії періоду модернізації неможливо вилучити із

загального контексту художньої культури. Ґрунтовний аналіз художнього

процесу в Японії часів Мейджі-Тайшьо міститься у мнографії Н. Ніколаєвої

«Японія-Европа: діалог у мистецтві» [75]. Вчена окреслила особливості

тогочасного художнього життя, гострі дискусії щодо перспектив розвитку

мистецтва, охарактеризувала творчі підходи представників Ніхонга (школа

японського живопису) та Йо-га (школа європейського живопису). Вона

порівнює художні пошуки живописців японської традиції та поетів хайку та

зазначає, що як усіляке канонічне за своєю природою мистецтво, і ніхонга, і

хайку спиралися на широкий контекст культури та взаємодіяли з ним,

викликаючи у глядачів численні змістовні асоціації, за рахунок яких

поглиблювався та розширювався зміст твору. Поет та теоретик Масаокі Сікі

(1867-1902) запропонував метод «сяей» для перетворення традиційного

жанру хайку, спираючись саме на цю якість класичної поезії. Метод

передбачав спостереження та слідування реальним життєвим враженням та

емоціям, що виникають при цьому. «Реформатори ніхонга періоду Мейджі не

мали розробленої теоретичної програми, але їх шлях певною мірою був

схожим на шлях, запропонований Масаока Сікі» (переклад К.Ш.) [75, c. 223].

Висловлене вченою повною мірою стосується і майстрів шін-ханга.

Дж. Шостак у своїй статті, присвяченій впливу японізму та укійо-е на

кіотоську ніхонга, звертає увагу на панівне місце в дискусіях кіотоських

інтелектуалів 1900-х років теми розвитку японського мистецтва,

ґрунтуючись на теоріях та тенденціях європейського мистецтва, з якими вони

ознайомилися за кордоном і які поширювалися на шпальтах таких

національних журналів як «Субару» та «Ширакаба» [198].

Третій комплекс наукової літератури формує уявлення про розвиток

плакатного мистецтва Японії та розкриття в ньому проблематики, пов’язаної

зі змінами в осмисленні проблематики стосунків «людина-природа». У

контексті нашого дослідження особливої уваги заслуговує стаття
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К. Кульпіньської «Польські та японські майстри плаката (після 1945) —

школи, інспірації, впливи» [167]. Авторка розглядає шляхи розвитку плаката

в Польщі та Японії, відзначає вплив японської гравюри на плакатне

мистецтво обох країн, відмінності культурного фону та умов праці після

другої світової війни, називає прізвища двох генерацій митців, серед яких

особливо виділяються Нагаї Казумаса та Фукуда Шігєо, яких називає

класиками японського плаката [167 c. 317]. Вчена зауважує, що в творчості

другого покоління помітний вплив західних стилів та течій і можна бачити

елементи сюрреалізму, конструктивізму, поп-арту у поєднанні з

національною іконографією та типографікою [167 c. 314-315]. К. Кульпінська

не визначає жанрового розмаїття у плакатному мистецтві, проте порушує

дискусію щодо майбутнього плаката.

Привертає увагу й розвідка Н. Радек «Візуальна комунікація в

японському театральному плакаті: контекстуальні матеріали щодо плаката

Танака Ікко» [181]. Незважаючи на те, що стаття присвячена іншому жанру,

викладені спостереження щодо принципів побудови візуального тексту,

частково можуть використовуватися й при вивченні екологічного плаката.

Крім того, у роботі розглядаються й твори Танака Ікко.

Слід відзначити й низку публікацій Ю. Карпової щодо японського

плакатного мистецтва. Так, у статті «Японський плакат 1960-2006:

особливості візуальної комунікації» містяться певні спостереження, що

можуть бути екстрапольовані й на екологічний плакат. Авторка справедливо

зауважує: «Порівнюючи японський плакат 1960-1990-х з польським або

американським, визначається одна важлива риса: в японському плакатному

мистецтві ідея, втілена у візуальну форму, доноситься до глядача іншим

шляхом, ніж у плакатах американського дизайнера Пола Ренда. Вона

реалізується іншим засобом мислення, ніж мислення західної людини, тому

раціональний, логічний засіб пізнання тут не підходить» (переклад К.Ш.)

[225, c. 114]. Вона підкреслює, що японському плаката притаманні
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багатошаровість, лаконізм, віддаленість, вишуканість, увага до деталей.

Дослідниця пише: « Символізм японського мистецтва став всесвітньо

відомою особливістю. Багатошаровість — поняття, що відповідає глибинній

суті усього японського мистецтва і плаката зокрема. Сприйняття японського

візуального сприйняття відбувається поступово, ніби знімаєш шар за шаром,

доки не дістанешся суті» (переклад К.Ш.) [225, с. 116].

Погоджуючись у цілому з твердженням Ю. Карпової відносно

багатошаровості, символізму, зазначимо, що не завжди будь-яка рослина чи

тварина подаються з підтекстом як певне повідомлення чи побажання. У

загальному реєстрі образотворчих мотивів не менше значення посідає

поняття «сезонності». Тож певні групи рослин, або овочів, фруктів є

стійкими символами пори року.

У статті «Шлях Богів» у японському екоплакаті 1960-2000-х років»

Ю. Карпова висвітлює особливості екоплаката через призму шінтоїстських

вірувань. Зокрема, вона зазначає, що перевага в японському мистецтві та

дизайні надається тому напряму, в якому людська свідомість проявляється

через форми природи. Авторка зауважує, що у зображеннях рослин та тварин

японські майстри передають такі найважливіші філософські поняття, як ідея

цілісності світу [51, с. 219]. Вона наводить низку образів, що присутні в

японському екоплакаті, трактуючи їхнє значення через призму шінтоїстських

уявлень.

У статті «Соціокультурні та художні передумови розвитку японського

дизайну у ХХ столітті» дослідницею схематично окреслено ті послідовні

кроки, що зробила Японія в художній галузі, будуючи «нову Японію».

Щоправда, графічний дизайн у поданій історії майже не окреслено.

Уявляється дискусійним європоцентричний погляд авторки на історію

становлення дизайну в Японії. Вона пише: «Японія наприкінці ХІХ початку

ХХ століття приклала значні зусилля для розвитку та просування

європейським шляхом, навчалась та приймала досвід європейських країн у
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розвитку різних напрямів дизайну» (переклад К.Ш.) [51, с. 237]. Однак такі

аспекти, як функціональність у поєднанні з естетичністю, модульність,

комбінаторність простежуються в японській художній практиці за кілька

століть до появи в Європі терміну «дизайн».

Розвідка О. Ващук, присвячена розвитку японського графічного дизайну

в 1950-1990 роки [22] дає уявлення про становлення цієї галузі мистецької

діяльності, визначає провідних майстрів, аналізує окремі твори. Ряд

положень стосується безпосередньо майстрів екологічного плаката, котрі

розглядаються і в нашому дослідженні. Деякі проникливі спостереження

щодо стилістики та творчих підходів окремих представників екоплаката

знаходять підтвердження у нашій роботі, деякі уявляються дискусійними.

Так, авторка наводить думку С. Річарда відносно впливу школи Рімпа на

творчість Коічі Сато та розвиває її: «Майстри цієї школи створювали

вишукані композиції, у яких представляли класичні сюжети та декоративні

мотиви у новій, незвичній трактовці. Особливу роль у творах школи Рімпа

грають можливості асоціативних зв’язків у осмисленні дійсності. У Сато

вони також мають найперше значення, оскільки дозволяють інтерпретувати

внутрішній зміст запропонованих ним образів» (переклад К.Ш.) [22, с. 539].

Наведене твердження уявляється вірним відносно особливостей

художніх творів, однак посилання на школу Рімпа як джерело такого

творчого підходу уявляється сумнівним, оскільки усі перелічені авторкою

характеристики стосуються будь-якої художньої діяльності в класичній

Японії. «Асоціативні зв’язки» та подання «класичних сюжетів у новій,

незвичній формі» простежуються і в поезії хайку, і мистецтві живопису,

нецке, гравюрі укійо-е тощо.

Авторкою ретельно розглянуті підходи щодо моделювання шрифтів,

зроблені слушні зауваження щодо використання тих чи інших графічних

технік. Незважаючи на те, що аналізовані авторкою твори переважно
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відносяться до жанру рекламного плаката, деякі висловлені нею

спостереження екстраполюються і на матеріали нашого дослідження.

Серед наукових розвідок, дотичних до проблематики дослідження,

привертають увагу публікації Чен Чжоу, присвячені використанню каліграфії

у сучасному мистецтві і, зокрема, плакаті. У статті «Китайська каліграфія та

дизайнерські практики Заходу» він розглядає плакати зі збірки музею «4-й

Блок» [118]. Дослідник аналізує китайські взірці, проте визначені ним

прийоми використання каліграфії простежуються і в матеріалах японського

плакатного мистецтва. Тож окремі положення вченого використані у

третьому розділі роботи.

Звертається до творів японських майстрів і О. Северіна у дисертаційній

роботі «Екологічний плакат: Становлення та розвиток (за матеріалами

триєнале «4-й Блок»)» [88]. Авторка розглядає проблеми становлення та

розвитку екологічного плаката як цілісного явища в графічному дизайні,

виявляє його особливості та специфіку. Вона аналізує розвиток

природоохоронної тематики, історичні та соціально-культурні передумови

становлення екологічного плаката, його місце у сфері глобальної екологічної

агітації. На підставі систематизованих матеріалів колекції Міжнародного

триєнале екологічного плаката «4-й Блок» у дослідженні визначено

характерні особливості графічної мови, специфіка візуальних засобів і

своєрідність образів, притаманних екологічному плакату.

Незважаючи на те, що японські плакати згадуються в її роботі побіжно,

окремі положення щодо екологічного плаката мають важливе значення для

осмислення та побудови методик аналізу творів плакатного жанру у нашій

роботі. Так, О. Северіна дає розгорнутий аналіз фундаментальних образів у

плакаті, таких як: атомний «гриб», знак радіаційної загрози, образи Землі,

людини та природи. Зазначені образи більш широко висвітлені у її

попередніх статтях. Дослідниця показує, що зображення знаку радіаційної

небезпеки та його колористичне вирішення (чорний та жовтий) набули



40

сталого метафоричного значення: «...можна констатувати, що «знак

радіаційної небезпеки» став добре відомим глядачам, що однозначно

інтерпретується як елемент, з якого починається сприйняття плаката та який

можна класифікувати як новий символ, усталений метафоричний текст» [88,

с. 55-58].

Вагомими є її висновки щодо «знаку» в плакатах: «Як невидима,

невідчутна радіація, «знак» у плакатах трансформується візуально, проникає

всюди, упредметнюється й міняє нашу свідомість. Він проявляється в різних

предметах, у різних середовищах, у духовній сфері й у побуті людини.

«Знак» рухається, перестає бути німим — звучить. «Озвучуючись», він іноді

заміняє вербальну складову плаката [88, с. 56].

Окремі спостереження щодо специфіки графічних прийомів у плакаті

викладені у статті А. Попової та А. Пархоменко. «Роль соціального плаката

на прикладі проекту "Екологічні проблеми 21 століття"» [80]. Аналізуючи

художню мову сучасного плаката, авторки не акцентують увагу на

особливостях різних національних шкіл плаката. Те саме стосується і

публікації Д. Туйсиної та А. Філіппової «Мінімалізм у дизайні екологічних

плакатів» [110]. Авторки розглядають особливості стилістичних рішень у

сучасних плакатах на прикладі творів, присвячених екологічним катастрофам

ХХ століття. Вони пишуть: «Аналіз графічного та композиційного вирішення

екологічних плакатів сучасності дозволяє казати про метафору як про

основний прийом у дизайні плаката. Грамотна робота дизайнера з основним

графічними засобами дозволяє дизайнерам передати символи та ідеї

глядачеві. Необхідно відмітити, що передача дизайнером своєї ідеї

досягається мінімальними графічними засобами, які яскраво відображають

концепцію плаката» [110, с. 111]. Авторки не вказують, чи є такі

характеристики наслідком глобалізації, чи наведені твердження стосуються

конкретної школи плаката.
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Аналіз наявних публікацій свідчить, що дослідження японського

екологічного плаката на сучасному етапі розвитку мистецтвознавства

залишається на рівні окремих спостережень у межах загальних оглядів

плаката чи сучасної графіки. Таке становище зумовлене тим, що екологічний

плакат, зокрема і японський, є відносно новим явищем у мистецькому

процесі. Саме тому він потрапляє у поле зору дослідників переважно під час

фестивалів та конкурсів. Як приклад можна навести статтю в інтернет-

журналі «Прожектор», що стала своєрідною презентацією провідних

японських майстрів плаката. Щоправда, коментарі стосовно ключових

моментів творчості художників відсутні, усі характеристики переважно

передають емоції митців з приводу побачених плакатів їхніх японських колег.

Тим не менш подібні видання сприяли поширенню уявлень про сучасне

графічне мистецтво Японії [247].

Схожим чином побудована й стаття російського дизайнера С. Сєрова

«Прощавай, Екібана», опублікована у журналі «КАК». Не заглиблюючись у

проблеми еволюції японського плаката, він висловлює загальні

спостереження, намагається зафіксувати нові тенденції в японському

екоплакаті. Там, де журналісти слухняно повторюють загальновідомі тези

про вірність японським традиціям, С. Сєров пише, що уявлення російських

глядачів щодо японського плаката вже усталені та залишаються незмінними.

Він підкреслює, що прийнято бачити в них глибоку філософію,

споглядальність, гармонію, природність та простоту, вишуканість візуальної

мови та неосяжну таїну езотеричних образів. Автор наголошує на тому, що є

надзвичайна кількість шанувальників та наслідувачів японських плакатів

серед європейців. Цілісний образ Країни Сонця, що сходить, був

сформований на очах наших сучасників поколінням мистців, які вже дуже

постаріли: «Уже не віриться, що кумиру наших дизайнерів Фукуда Шігєо вже

під 70, а улюбленець публіки Нагаї Казумаса перейшов цей рубіж» (переклад

К.Ш.) [97].
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Натомість С. Сєров відзначає, що, незважаючи на те, що видатні майстри

японського плаката вже досягли почесного похилого віку, їхній талант та

традиції продовжує молоде покоління. З кожним новим фестивалем плаката

з’являється велика кількість нових імен, і хоча тут можна побачити досить

багато неякісних плакатів, значне місце усе ж посідають роботи дуже

талановитих майстрів: «...ще одна несподіванка: прізвища рідні, а імена

чужі… Та скільки зовсім нових прізвищ: Фуджі, Фуджімото, Хіроякі…» [97].

Торкається проблематики триєнале екоплаката і дослідниця харківської

школи графіки О. Гладун [37]. В авторефераті дисертації вона дає стислу

характеристику графічним роботам та плакатам, що були представлені на

шістьох виставках, присвячених Чорнобильській трагедії. Окремі її

зауваження можна віднести і до японського плаката: «Зауважимо, що за роки

існування «4-го Блоку» зі зміною поглядів на світ та появою нових

технологій, плакат почав набувати нового статусу, дещо змінилась його

образна канва…Розширилася проблематика: від реакції на конкретну

катастрофу та її наслідки художники почали опікуватись загальними та

гуманітарними та екологічними питаннями, які з часом ще й загострились»

[37, с. 10].

Зауваження загального характеру щодо триєнале висловлює відома

харківська вчена та арт-критик Л. Савицька [86]. Власне японських майстрів

вона згадує лише раз, надаючи перевагу їхнім західним сусідам. Авторка

наголошує, що у проекті «4-й Блок-2000» Японія, яка до цього часу посідала

провідні позиції на фестивалі, повинна була посунутись, давши змогу вийти

на арену своїм китайським сусідам: «У плакаті цього разу художня влада

японців уже не була абсолютною, тепер захоплення та «таємне» здивування

глядачів перед поетичністю та філософською глибиною образного мислення

їм прийшлося ділити з китайцями… Цікаво, що триєнале, народжене

пам’яттю про трагедію Чорнобиля, ніколи не було демонстрацією
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«екологічних жахів» або «апокаліптичних примар». Домінуючою ідеєю

конкурсних робіт завжди було життєствердження» [86, с. 58].

Стосовно останнього спостереження дослідниці, слід відзначити, що

воно не втратило актуальності й до сьогодні. У наступних виставках триєнале

так само простежуються ідеї ствердження цінності та краси життя.

Мистецтвознавець С. Рибалко у статі для журналу «Ватерпас»

наголосила на значному внеску у розвиток триєнале та плаката взагалі

азіатських партнерів: «Особливістю сьогоднішнього параду графічного

дизайну стала серйозна «атака» азійського континенту: як ніколи масово

взяли участь майстри з Китаю, Гонконгу, Малайзії, Кореї, Японії, Тайваню,

Ірану, створивши помітну конкуренцію знаним європейським школам.

Органічне сполучення елементів національної та європейської дизайнерської

культури забезпечили азійському сектору виставки реноме «хіт триєнале» [85,

с. 60-65]. Далі авторка висловлює свої спостереження щодо загальної

спрямованості змісту плакатів: «Незважаючи на драматизм теми фестивалю,

присвяченої трагедії Чорнобиля, в цілому світовий плакат, що можна бачити

сьогодні на триєнале, демонструє волю до культурного діалогу» [85, с. 63].

Не обійшов увагою українське триєнале і відомий дизайнерський журнал

«КАК». На шпальтах журналу було висвітлено творчість одного з відомих

японських дизайнерів, що брав безпосередню участь в триєнале та чиї роботи

посіли вагоме місце в колекції музею «4-й Блок». «Таганоро Йоко — легенда

японського дизайну. Його роботи завжди помітні, не схожі на традиційні

уявлення про японський плакат, такий неземний та суперграфічний... Не

кажучи нічого по суті, у своїх роботах він створює атмосферу, якої так не

вистачає графічному дизайну, — атмосферу живописного свята, події

художнього середовища — з фарбами, полотном, виїздами на пленер,

розмовами про щось більше» (переклад К.Ш.) [97, c.18].

Першою спробою зробити підсумок проведеним акціям проекту стало

видання альбому «4-й Блок»: Кращі плакати і графіка з екології визначних
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сучасних принтмейкерів» [7]. Видання містить як роботи лауреатів усіх

минулих виставок, так і статті відомих критиків та дизайнерів, присвячені

актуальним проблемам фестивалю.

Новітність виставкового проекту, поступовість накопичення досвіду

його проведення та накопичення візуальної інформації зумовили певну

наративність значної частини публікацій, головний зміст яких становлять

статистичні дані щодо учасників та переможців конкурсної частини

фестивалю «4-й Блок», серед яких значне місце посідають майстри з Японії.

1.2 Джерельна база та методи дослідження

Поставлені мета та завдання, а також теоретико-емпірична база

зумовили вибір методів дослідження. Збір, типологізація та аналіз наукових

джерел і творів, що відповідають проблематиці дослідження, здійснювався із

застосуванням системного підходу. Системний підхід, в основі якого лежить

розгляд об'єкта як цілісної сукупності взаємопов'язаних елементів, дозволив

сформувати уявлення про еволюцію образу природи та його художньої

репрезентації в японській графіці, характер впливу мистецьких та

соціокультурних факторів на утворення окремих жанрів, що моделюють

образ взаємовідношень «людина-природа». Системний підхід, що

використовується у межах дисертаційного дослідження, дозволяє встановити

зв'язки між окремими періодами у розвитку проблематики «людина-природа»,

поєднати у групи твори за різними спорідненими ознаками та встановити

характер зв'язків між ними.

Історико-хронологічний метод у поєднанні з методами контент-аналізу

дозволив виявити відповідні проблематиці дослідження твори, визначити

дотичні до кожного етапу розвитку графіки події, вибудувати

ретроспективну послідовність та історико-культурний контекст.
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Методи формального та образно-стилістичного аналізів застосовано для

виявлення особливостей художньої мови, визначення константних та

новаційних аспектів в інтерпретації образу природного середовища

японськими митцями-графіками. Аналітичні процедури ґрунтуються на

теоретичних засадах, викладених у працях С. Даніеля [44]. Зокрема,

використовується як базове, висхідне положення про композицію, яка часто в

роботах мистецтвознавців підміняється компоновкою. С. Даніель доводить,

що композицією є увесь процес — від начерку у загальних рисах до

тонального і колористичного рішення та фінальних штрихів.

Продемонстровані вченим прийоми поєднання семіотичного, формального та

образно-стилістичного аналізів творів голландського мистецтва виявляються

доцільними для використання у дослідженні матеріалів японського

мистецтва.

Прийоми семантичного аналізу використовувалися в осмисленні

образно-змістовної структури творів, осмисленні суті повідомлень, зміни

нюансів при використанні додаткових елементів разом із усталеними

візуальними метафорами. Методичним підґрунтям у проведенні

семантичного аналізу стали роботи Ю. Карпової, М. Успенського,

Є. Штейнера. Так, аналітична частина, присвячена плакатному мистецтву,

ґрунтується на положеннях статті Ю. Карпової, опублікованої у співавторстві

з О. Ващук «Кольоропластичні метаморфози та концепт пустоти у творчості

японських дизайнерів-графіків Мацуо Кацуї та Сато Кей (1970-ті — 2000-ті

роки)» [21]. Зокрема, ми солідаризуємося з твердженням щодо проблеми

інтерпретації творів японських дизайнерів-графіків: «Під час сприйняття

творів японських дизайнерів-графіків глядач нерідко зіштовхується з

проблемою їх інтерпретації, з проблемою співвідношення їх з національним

культурно-філософським дискурсом. І оскільки в сучасному мистецтві задача

конструювання змісту лежить в області індивідуальної перцепції та

подальшої персональної інтерпретації, повнота сприйняття будь-якого
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постмодерністського твору нерідко залежить від рівня ерудованості глядача,

наявності у нього певних спеціальних знань» [21, с. 167].

Висловлене дослідницями є справедливим не тільки щодо митців

останньої третини ХХ століття, а й має бути поширеним і на всі періоди

японської графіки та мистецтва у цілому. Цитатність, апеляція до знання

текстів літературних творів минулого притаманні не лише пост-модернізму, а

й усій японській традиції. Характер і засоби конструювання таких зв'язків

продемонстровані у працях Н. Ніколаєвої [71], М. Успенського [111]. У

розбудові методики інтерпретації образно-змістовної структури твору ми

спиралися на публікації Є. Штейнера [130, 132].

Осмислення техніко-технологічної складової, що позначається на

характері художнього рішення, потребувало використання систематизованих

збірок, призначених для експертизи художнього твору. Серед таких — праця

Б. Стьюарта «Путівник по японським гравюрам», видана у 1922 році і як

фундаментальна праця, що не втратила своє значущості, опублікована у

мережі Інтернет [278]. Автором систематизовано варіанти підписів майстрів

укійо-е, викладено відомості щодо матеріалів та технік друку, які

використовувалися на різних етапах розвитку гравюри, висвітлено ознаки

пізніх передруків та підробок. Не ставлячи на меті проведення самостійної

експертизи кожного твору, ми керувалися згаданою працею при формуванні

джерельної бази роботи, що дозволило свідомо будувати дослідження на

доведено автентичних творах та з більшою обережністю поставитися до

творів з ознаками передруку.

Характеризуючи теоретичні підвалини дослідження, відзначимо ще

декілька принципово важливих праць методологічного характеру. Аналіз

візуальної мови графічного мистецтва проводився з урахуванням

теоретичних положень, викладених Ю. Лотманом [66]. Зокрема, його

твердження про специфіку зображення: «зображення глибоко двоїсте за

своєю природою: за відношенням до вербального тексту і до сюжетно-
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літературного живопису, графіки тощо. Воно буде виступати як бунт проти

«словесності», виклик знаковому світу, але по відношенню до самої речі

графіка реалізує себе як особливо витончена форма знака. Це визначає

можливість подвійної типології зображення» [66, с. 517].

В аналітичній частині плакатного мистецтва робота спирається на

положення, викладені Чен Чжоу у низці публікацій, присвячених китайській

каліграфії [118]. Розглядаючи плакати з колекції музею «4-й Блок», він

зазначає відмінність у використанні ієрогліфіки залежно від того,

призначений плакат для внутрішнього глядача чи для світової спільноти

через участь у конкурсах та фестивалях. Дослідник стверджує: «…певний

спектр підходів присутній лише в ареалі китайської ієрогліфічної культури.

Каліграфія, що орієнтована на західного глядача, демонструє прийоми, які не

потребують володіння досвідом ієрогліфіки: ілюстративна,

деконструктивістська, концептуальна» [118].

При розбудові методики дослідження плаката використовувалися й

статті К. Кульпінської [167], М. Огава [175], Є. Олькієвич [176], які

демонструють різні підходи до його вивчення. К. Кульпінська застосовує

компаративний аналіз і відтак визначає особливості японських творів

плакатного мистецтва; М. Огава будує історико-хронологічну конструкцію

наративу, Є. Олькевич визначає характеристики плаката на підставі

формального аналізу. Усі зазначені підходи застосовані у третьому розділі

дисертації.

Специфіка матеріалів дослідження потребує й осмислення явища

серійності творів. На важливість послідовності прочитання візуального

тексту вказує у своїй статті Є. Штейнер. Розглядаючи «Манга» Кацушіка

Хокусай він зауважує, що французи кінця ХІХ століття, які знали небагато

історико-культурних фактів про великого митця або японське мистецтво у

цілому, побачили в Манга ідею порядку, а англійці та американці другої

половини ХХ століття побачили лише окремі віртуозні картинки та хаос. Він
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пише, що англо-американські автори були нащадками духу конструктивізму

та утилітаризму, що був протилежним «туманно-асоціативній поетиці кінця

ХІХ століття». [131, c. 142-143].

Як показано у попередньому підрозділі, на серійність японської гравюри

вказують майже усі дослідники гравюри укійо-е. Однак сутність цього явища

залишилася поза межами їх наукових розвідок. Зважаючи на те, що

серійність присутня і в сучасній японській графіці, до методологічної бази

роботи залучені й праці вчених, у яких розглядаються питання серії у

мистецтві. Так З. Алфьорова у своїй праці «Межі видимого. Становлення

візуального мистецтва» [10, с. 196] (Частина ІІІ: «Візуальність: безмежність

бажаного як можливого») не тільки визначає поняття «серійності», а й

розкриває власне механізм його формулювання як розподіл цілісного на

образи. Спираючись на дослідження вченої, можна зазначити, що серія

насамперед є послідовною низкою фрагментів цілісного об’єкта:

«…візуальний об'єкт людина переглядає послідовно, і тому окремі його

фрагменти сприймаються нею як ті, котрі належать до різного часу» [10, с.

268]. Таким чином, людина формує для себе єдиний образ візуального ряду,

який сприймає цілісно (як єдиний об’єкт).

Обґрунтовуючи свою теорію, дослідниця цитує санкт-петербурзького

критика В. Савчука: «У психологічному часі-просторі процес споглядання,

його послідовність не співпадає зі схопленою плинністю образу. Ми

переходимо від однієї деталі до іншої, знаходячи в хаосі поєднання зірок,

виділяючи їх і наділяючи їх змістом, ми створюємо свій образ, поєднуючи

одночасність положень у цілісний образ. Таким чином, у різний час побачені

фрагменти можуть скластися в художній образ, який, збираючи різнорідне,

різночасове і насправді невидиме, надає завершеність і сукупність. Ми

знаходимо зв’язок, композиційну єдність, конфлікт руху і спокою — усе те,

що робить цей образ художнім» [10, с. 187].
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З наведеного можна дійти такого висновку, що поєднані у серію образи

не можуть бути випадковими, бо без виключним правилом «серійності» є

взаємозв’язок між «фрагментами» «серії». у тексті З. Алфьорова також

спирається на дослідження С. Ейзенштейна, в яких підтверджується цей

висновок: «…родова ознака будь-якого мистецтва і художнього мислення

взагалі є принципом цілеспрямованого поєднання — зіставлення —

порівняння виражальних елементів для нового цілого, нової естетичної якості,

що міститься в цих елементах, узятих окремо». Але дослідник також

наголошує на тому, що «фрагменти серії» можуть існувати і окремо поза

рамками спільного «контексту», «самостійно функціонуючи в часі —

просторі» [10, с. 254]. Дослідниця акцентує, що «не кожне зображення може

стати елементом образу». «Серія» як цілісний «об’єкт» не може містити у

собі різнопланові та різнорідні елементи, що не пов’язані між собою:

«зображення «А» і зображення «В» мають бути вибрані з усіх можливих

ознак усередині теми, що розвивається, мають бути так віднайдені, щоб

зіставлення їх — саме їх, а не інших елементів — викликало в сприйнятті й

почуттях глядача найвичерпніший образ самої теми» [10, с. 294]. З чого стає

зрозумілим, що «серійність» об’єктів може бути виділена за низкою

загальних ознак, послідовністю дії або поєднанням «суті» окремих образів в

одну цілісну «суть».

У свою чергу Ю. Лотман констатує, що «зображення речі у формі

малюнка глибоко двійчасте за своєю природою: за відношенням до

вербального тексту і до сюжетно-літературного живопису, графіки тощо.

Воно буде виступати як бунт проти «словесності», виклик знаковому світу,

але по відношенню до самої речі графіка реалізує себе як особливо витончена

форма знака. Це визначає можливість подвійної типології

зображення» (переклад К.Ш.) [66, с. 517]. За думкою автора, коли «художник

задається метою передати глядачеві, що перед ним не зображення предмета,

а безпосередньо сам предмет», плакат може спрямовуватися до повної ілюзії
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«речності» (як предметності) (переклад К.Ш.) [66, с. 534]. На перший погляд,

плакат може здаватися чимось, що належить до позахудожнього ілюзіонізму,

що демонструє виключно майстерність мистця. Але зображені предмети

мають визначене алегоричне або закріплене традиційне культурне значення.

Такий плакат не «дивляться», а «читають», тобто, після першого —

суб’єктивного — «опису» має слідувати більш глибокий — об’єктивний —

аналіз художнього твору із застосуванням необхідних методів, введенням

творів до сучасного наукового контексту через використання необхідних

сучасних знань.

До сказаного вище додамо, що сьогодні повноцінний аналіз теперішніх

мистецьких творів, які зазвичай існують виключно в реаліях сьогодення,

практично неможливий без урахування вище окреслених теорій. Як

стверджує Ю. Лотман, у сучасній графіці виділяються дві тенденції, які

теоретик формулює як «аналітичну» та «синтетичну». Обидві вони

характеризуються не тільки використанням речі як слова, але й явно

визначають вплив вербального мислення на художників [66, с. 578].

Мета творців японського плаката, що витікає із ментальних настанов

національного характеру — змусити глядача сконцентруватися на істотному.

За спостереженнями Х. Віхманна, «через концентрацію вивільняється зерно

якоїсь ідеї, яка стає зримою і розпізнається. Тут присутній зв'язок з таким

давнім ритуалом, як концентрація в дзен-буддизмі, який не був втрачений

повністю за десятиліття західного впливу» (переклад К.Ш.) [209 ,с. 46].

Японські дизайнери прагнуть не просто точно позначити образ, але й виявити

його максимально виразно, віртуозно використовуючи художні засоби для

втілення. Цікавим є і той факт, що своїми витоками ця традиція сягає

китайського та японського монохромного живопису інтелектуалів школи

«Бундзінга», де порожнеча вільного простору підкреслює красу і значущість

образотворчих елементів. Концентрація стимулюється суворим відбором

графічних елементів і кольорових відносин, що створюють образ. Так,
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графічні рішення плакатів Нагаї Казумаса, Сато Кей, Фукуда Шігєо

максимально точні у виявленні суті інформаційного повідомлення,

вираженого у візуальній формі.

Аналітична тенденція. Зазвичай у такому випадку підкреслюється

розподіл об’єкта на «площини» та «геометричні форми». І цілісний об’єкт

мистецтва, якому властиве, на перший погляд, єдине значення, розглядається

як сполучений з ієрархічно більш низьких одиниць, що у свою чергу мають

своє просторове вирішення, але загалом складають змістовну цілісність речі.

Синтетична тенденція. Може бути зіставлена із законами побудови

зв’язного тексту. Повторюваність кольорових плям та об’ємних форм може

співпрацювати із законами сингармонізму чи граматичного підпорядкування,

пов’язуючи окремі зображені предмети у структурну єдність [66, с. 324].

Найбільш доречний, на нашу думку, метод інтерпретації — розглядання

сюжетики плаката як ситуації «тексту в тексті». «Текст у тексті» в цьому

випадку є специфічною риторичною побудовою, за якої відмінність у

закодованості різних частин тексту стає виявленим фактором авторської

структури і глядацького сприйняття «тексту». Змістоутворювальні процеси

протікають як за рахунок взаємодії між семіотично-різнорідними та такими,

що знаходяться у співвідношенні взаємної неперекладності пластами

«тексту», так і в результаті складних змістових конфліктів між «текстом» та

іншородним для нього контекстом творів.

Не менш важливими для нашого дослідження стали праці Р. Арнхейма

[11], Н. Саратовської [87], що допомогли сформувати уявлення про графічну

мову творів. Незважаючи на те, що їхні праці не торкаються безпосередньо

японської екологічної графіки, вони дають узагальнене розуміння

формування графічної мови плаката, розкривають проблеми

взаємовідношення змісту та форми. Так, праця Р. Арнхейма «Мистецтво та

візуальне сприйняття: психологія творчого ока» [11] у контексті нашої

роботи дає розуміння формування простору графічного аркуша, адже
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дослідник стверджує, що вільний простір є не лише фоном для об’єкта, а й

рівноправним елементом композиції.

Джерельна база дисертаційної роботи сформована кількома типами

джерел. Серед них провідне місце посідають візуальні джерела, представлені

наступними групами:

- матеріали музейних колекцій, зокрема: постійні експозиції та фонди

Музею образотворчого мистецтва імені Богдана та Варвари Ханенків (Київ),

Харківського художнього музею (Харків), Музею японської гравюри

(Дніпро), Музею східного та західного мистецтва (Одеса), Музею плаката «4-

й Блок» (Харків); Музею плаката у Вілянуві (Варшава), Національного музею

у Варшаві та Кракові, Музею японського мистецтва та ремісництва «Мангха»

(Краків); матеріалів гравюри, викладених на музейних сайтах ДМВМ імені О.

С Пушкіна [259]; сайти університету Західної каліфорнії, Британської

Колумбії та коледжу Сан Мартін, які містять у вільному доступі

відцифровані колекції мистецьких творів, а також матеріали Internet museum

[264], що є одним з найбільших електронних музеїв світу;

- матеріали приватних збірок гравюри, філателістичні колекції;

- каталоги аукціонів «Sotbis», «Bonhams»; каталоги та сайти арт-галерей,

що спеціалізуються на східному мистецтві;

- матеріали персональних сайтів художників і дизайнерів у галузі

екоплаката, сторінки соціальної мережі Instagram, що на сьогодні є

найбільшою інтернет-платформою, де художники зі всього світу розміщують

свої твори, а музеї репрезентують свої колекції.

Другу групу джерел складають текстові матеріали, її найбільшу за

обсягом частину становлять наукові публікації, відповідні проблематиці

дослідження, та праці методологічного характеру. Джерела відносно

сучасних художніх процесів у галузі графічного мистецтва і плаката зокрема

представлені переважно матеріалами арт-критики: статті у фахових журналах,

каталогах, публікації на спеціалізованих сайтах та інтернет-порталах.
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Окрему підгрупу становлять інтерв’ю або тексти самих майстрів

японського плаката, опубліковані у каталогах до виставок та фестивалів.

Серед них — статті Ватано Шігеру [208], Камекура Юсаку [161], Мацуура

Нобору [273], Фукуда Шігєо [277, 149].

Висновки до розділу

Аналіз фахової літератури свідчить, що попри тривалий розвиток

сходознавчих досліджень у галузі мистецтва, багато його ділянок не здобуло

належного висвітлення. Основний масив наукової літератури присвячений

гравюрі укійо-е: історія розвитку цього напряму японського мистецтва,

шедеври графіки відповідно до провідних жанрів, творчість видатних

майстрів, каталоги музейних колекцій та тимчасових виставок.

Встановлено, що помітною тенденцією останніх десятиліть є колективна

розробка каталогів, де до складу групи розробників залучаються відомі

куратори різних музеїв світу, що дозволяє у межах одного видання об'єднати

наукові здобутки, продемонструвати різні погляди. Водночас проблема

сюжетно-тематичного репертуару в гравюрі укійо-е залишається

розробленою недостатньо. Не встановлені механізми розвитку жанрів,

відсутній перелік сюжетно-тематичних комплексів. Практично уся наукова

література обмежується п'ятьма-шістьма жанрами.

Набуло широкого розвитку осмислення явищ японської гравюри у

контексті міської культури, прагнення побачити «перегуки» із сучасними

явищами масової культури. Розвиток гуманітарних дисциплін позначився й

на виокремленні політичних, соціологічних, культурно-історичних аспектів

гравюри укійо-е.

Дослідження образів природи у японській графіці фокусується на

пейзажній гравюрі провідних майстрів, без урахування попередніх етапів
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розвитку мистецтва і подальшої історії розробки теми. Відтак прочитання

образно-змістовної структури твору втрачає глибину та багатовимірність.

Віднесення певних жанрів до вторинних матеріалів, менша увага до

графіки ХХ століття не дозволяють простежити наскрізні теми у їх розвитку,

оцінити оригінальність задуму та приховані посилання на попередні візуальні

тексти.

У загальному корпусі фахової літератури помітно зростання інтересу до

японської школи плаката, щоправда, екологічний плакат залишається

найменш дослідженою його галуззю. Окремі статті та публіцистичні твори не

дозволяють скласти системне уявлення про особливості його розвитку,

художню мову, багатство інтертекстуальних зв'язків, засоби використання

традиційних прийомів для створення сучасного мистецького продукту.

Нажаль, сходознавці залишають японський плакат за межами своїх наукових

інтересів а для істориків дизайну він є лише часткою загальної дизайнерської

практики. Відсутність системних уявлень у галузі японського мистецтва

часто позначається на характері інтерпретації творів плакатного мистецтва.

У розділі обґрунтовано розширення джерельної бази дослідження за

рахунок долучення так званих «вторинних жанрів», поєднання у межах

вивчення репрезентації образів природи матеріалів гравюри, станкової

графіки, графічного дизайну. Вивчення наукової літератури показало й

відсутність теоретичного обґрунтування серійності японських творів. В

осмисленні зазначеної проблематики обґрунтовано доцільність використання

у якості методологічної бази наукових праць З. Алфьорової та Ю. Лотмана.

Таким чином, стан наукової розробки проблеми свідчить про наявність

лакун, необхідність дослідження проблеми із використанням усього

комплексу графічних творів.
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РОЗДІЛ 2

ОБРАЗИ ПРИРОДИ В ЯПОНСЬКІЙ ГРАФІЦІ

КІНЦЯ XVIII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.

2.1 Природа у гравюрі укійо-е: шлях до пейзажу

На відміну від європейської художньої традиції, де пейзаж як жанр

сформувався лише у ХVІІ столітті, японці мали тривалу традицію зображень

природи [217]. Особливості релігійних вчень, географічно-кліматичні умови

справили вплив на природо-орієнтований характер культури японців. Ця її

особливість вже давно стала «загальним місцем» усіх японознавчих наукових

наративів, тож не удаючись до зайвих подробиць, відзначимо лише деякі їх

суттєві положення. За влучним визначенням Н. Ніколаєвої, зверненість до

природи як до ідеалу складала головну особливість художнього засвоєння

світу, що стала рисою національної психології та методом, який можна

назвати ключовим у розумінні змісту багатьох творів японського мистецтва.

Форми могли змінюватися з плином часу, мінялися філософські системи та

образотворчі прийоми, не змінювалося тільки розуміння важливості природи

в національній культурі. Природа залишалася незмінною, але змінювалася у

свідомості людей, що її сприймають, і це справляло вплив на образ природи в

художньому просторі мистецького твору [73, с. 171].

Засоби відображення природи у японському мистецтві були запозичені з

материка. Власне пейзажна традиція Японії стала результатом розвитку

розроблених у Китаї сюжетно-тематичних комплексів. Це, насамперед,

монохромний краєвид «гори-води» (кит. шань-шуй, яп.: сан-суй), жанр

«квіти та птахи», «мейшьо» (зображення місцевостей). Зазначені жанри

фактично охоплювали усі моделі осмислення середовища існування людини і
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її стосунки з природою. Жанр «гори-води» репрезентував величні «космічні»

пейзажі, що демонстрували ідею єдності природи небесно-земної. Жанр

«квіти та птахи» дозволяв зблизька подивитися на розквітлу квітку, відчути

подих природи у найдрібніших її проявах. Жанр «мейшьо» розгортав

панорами красивих місцевостей на стулках ширм. Тобто живописна традиція

пропонувала три моделі сприйняття природи: погляд на краєвид здалека,

зблизька та універсально-узагальнений її образ.

В ієрархії живописних жанрів пейзаж посідав перше місце, тобто

відносився до «високих жанрів, мав багатовікову історію, розмаїття підходів

та художніх рішень, що пропонували майстри різних художніх шкіл. Відтак,

майстри гравюри укійо-е мали міцне підґрунтя для розробки пейзажу у

техніці деревориту. Однак, як свідчать матеріали гравюри доби Токугава,

тривалий час образи природного середовища використовувалися лише як

складова композиції. Причини тривалої відсутності краєвиду у жанровій

системі укійо-е М. Успенський пояснює захопленістю тогочасних глядачів

«тутешнім світом», світом людських стосунків, пригод, пліток, моди, усім

тим, що містить поняття «укійо» — швидкоплинний світ [113].

О. Сердюк з цього приводу зазначає, що є причини, зумовлені

історичними особливостями урбанізму, завдяки яким природа не входила до

улюблених тем міських художників. Відходили в минуле старі принципи

східного містобудування з концепцією міста-саду. Якщо раніше міське

середовище не мислилося як без природної символіки, так і без реальних

парково-садових просторів, в новітній час концепція змінилася. Відтепер ця

єдність світу і міста, обов'язкова для середньовічного Сходу, поступалася на

користь практичним, у тому числі захисним потребам [95, с. 186].

Разом з тим ці процеси не можна зводити до механістичного зникнення

одного на користь іншого. То були процеси видозмінення середньовічних

елементів міста у нову конфігурацію міста нового часу. Можна порівняти це

не з суцільною руйнацією старої будівлі і перетворенням її на пустку, а із
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побудовою нової конструкції на старому міцному фундаменті. Таким

фундаментом залишалася взаємодія людини і природи. Якщо на початку цієї

складної перебудови свідомості людина і природа розходяться, то надалі

вони знову складаються воєдино, але за розуміннями нової епохи [95, с. 195].

Зазначені тенденції позначилися й на графічному мистецтві. Попри

захопленість світом «тутешнім», модним, як ще часто розуміли термін

«укійо», природа не зникає остаточно і завжди присутня в укійо-е в

різноманітних формах: чи-то як фрагмент краєвиду, що відкривається з

веранди, чи-то як купка снігу, з якого красуні ліплять фігурки, або пейзаж на

сувої, що прикрашає кімнату (Іл.2.1). Тривала традиція мініатюрних садів,

мистецтва ікебана та бонсай була, по суті, практикою інтеріоризації краєвиду,

залучення його до ближнього простору людини. Ця присутність

мініатюрного пейзажу у повсякденному житті людини зафіксована

майстрами укійо-е у різноманітних формах: сюжетних композиціях із

зображенням красунь, де ікебана або бонсай утворюють відповідний настрій,

або, навпаки, є подією, що зображується. Ціла низка творів, особливо це

притаманне сурімоно (вітальній листівці), репрезентує крупнопланові

зображення ікебана чи бонсай, немов би намагаючись навіки зберегти живі

твори. За приклад правлять роботи Кацушіка Хокусай, Кітагава Утамаро,

Судзукі Харунобу.

Крім жанрових композицій, образи природного середовища можна

побачити у численних збірках, на кшталт європейських атласів та

енциклопедій. Одним із репрезентативних зразків таких видань є три книги,

оформлені Кітагава Утамаро. Відкриває серію «Книга комах», (Іл. 2.2) що

була створена у 1788 році. На кожній подвійній сторінці з'являються

зображення двох нових створінь у супроводі грайливого віршика. «Словом

«муші» традиційно позначаються не лише комахи, а й види плазунів, зокрема

змії, ящірки та жаби. Наприкінці книжки на обкладинці розташована

«реклама» планованих видань, серед них серії: птахи, тварини, мушлі та риби.
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Щоправда, видано було лише серії «мушлі» та «птахи» — зазначає Дж.

Гіллер [156, с. 34].

Кожна з композицій, розроблених Утамаро для оформлення книги,

відзначається витонченим ліризмом та досконалим малюнком. На кожному

розвороті розгортається ціла сюжетна картина, в якій головні персонажі

інколи не зовсім помітні. Наприклад, на п'ятій сторінці книги серед зелені

лопуха спершу важко помітити гусінь та джмеля (Іл. 2.2. г). Така

«прихованість» зображення дозволяє глядачеві відчути себе на позиції

спостерігача подій, що відбуваються у світі.

Друга книга, із серії «Мушлі Японії» (Іл. 2.3), являє собою том з

вісьмома ілюстраціями. Аркуші книги репрезентують різноманітні мушлі, що

зустрічаються на узбережжі та у водах внутрішнього японського моря і

Тихого океану. Цей альбом було створено як збірку віршів Акера Канко та

його друзів-поетів, які під час мандрівки на човні у 1788 році знайшли на

узбережжі Шінагави велику кількість різноманітних мушель та зачаровані їх

красою, присвятили їм вірші.

Перша та остання сторінка книжки прикрашені багатофігурними

композиціями. На першій показано узбережжя з людьми, що збирають мушлі.

Вірш, розміщений вгорі, дає чітке пояснення сюжету гравюри. Люди

прагнуть знайти мушлю, щоб використати її як чашу, подібну тим, які

використовувались в одному з ресторанів Едо.

Інші аркуші з цієї (Іл. 2.3. б,в,г) серії демонструють декілька різновидів

мушель на кожній сторінці — на відміну від попередньої книги, де

зображення «головних персонажів» у багатьох випадках переносилося на

другий план, що було пов'язано з прагненням автора створити цілісну

картину. На аркушах «книги мушель» головну роль відіграє зображення

раковин. Кожна мушля займає відповідне їй місце в загальній композиції, а

зверху над нею розміщується присвячений їй віршик [156, с. 45].
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Третя книжка — «Птахи Японії» (Іл. 2.4) — розділена на дві частини, що

відповідно мають по 8 та 7 аркушів. Кожна з 15 сторінок книги містить

зображення двох пташок, яким присвячено по віршу. На відміну від

попередньої книги, де мушлі були подані крупним планом, без зв'язку із

середовищем, художник вводить до композиції зображальні елементи, що

окреслюють місця проживання птахів. Гілки дерев, трави, бамбукова плетена

загородка (Іл. 2.4. г) утворюють різні контексти і плани сприйняття: від

природного середовища до людського. У цілому же в серії змінюються

дистанції між умовним глядачем та зображеним мотивом подібно до

живописних версій краєвиду — від віддаленого до наближеного.

Створення «каталогів» — свого роду «абетки світу» — характерна риса

доби Токугава (1603—1868рр.). Численні збірки, де подавалися детально

пророблені малюнки об'єктів живої та неживої природи, різноманітних

артефактів створювалися і в пізнавальних цілях, і з практичною метою.

Такими нарисами користувалися художники та ремісники різних фахів у

своїй професійній діяльності. Можна без перебільшення стверджувати, що

найбільш грандіозним каталогом японського життя доби Едо стали

славнозвісні «Манга» (1814) Кацушіка Хокусай. У 15 випусках монохромних

малюнків він показав різноманітні сюжети японського повсякдення, де

окремий (сьомий) том, опублікований в 1817 році, був цілком присвячений

пейзажу (Іл. 2.5, Іл. 2.6).

Крім того, різні томи манга містили окремі фрагменти пейзажу, наділені

особливою поетичною значимістю. Серед них — зображення каменів і дерев,

хвиль і водоспадів. Камені, що уособлюють гірські вершини і мають безліч

значень, здавна були важливою і необхідною частиною японського пейзажу і

японського саду. Автора цікавили камені «з характером», з великою

кількістю складок та тріщин. Він зображував їх штрихуванням і потужними

лініями, виявляючи старовину. Створені ним зразки каменів він згодом

використовував у своїх пейзажних композиціях.
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У четвертому томі «Манга» подано цілий ряд зображень дерев. Серед

них — сосни, верби, стебла бамбуку, вишні. Кожне з них наділене

символічним значенням. Хокусай пов'язував із ними ставлення до пори року,

зображуючи сосну, покриту снігом, бамбук, що зігнувся під осіннім вітром,

вишню, вкриту пишним весняним цвітом. Для кожної породи дерев Хокусай

знаходив свої виразні прийоми: тонкими ніжними лініями малював він вербу,

соковитими широкими мазками позначав тую, гострими, ламкими штрихами

намічав гілки сосни, м'якими, легкими доторками кисті висловлював трепет

бамбукового листя (Іл. 2.6).

Поряд із зображеннями каменів і дерев значне місце в альбомах Манга

відводилося зображенню водоспадів, вирів, хвиль або рівній гладі озера. У

них художник прагнув передати різноманітність і красу природних форм,

вловити невпинну мінливість і орнаментальне багатство, що створює водна

стихія [147]. Він був захоплений міццю водоспадів, тишею озер, пінним

буйством прибережних хвиль. Усі ці роботи були створені Хокусай як ескізи

до виготовлення закінчених, згодом всесвітньовідомих пейзажних

композицій.

Народження пейзажу як окремого жанру визрівало й у традиції

сурімоно — вітальних листівок, які було прийнято дарувати на свята. Це

зазвичай невеличкі кольорові естампи чотирикутного формату

(найпоширеніший — 205 х 185 мм). Композиція такої листівки поєднувала

зображення і текст. Створені для конкретної персони, вони друкувалися

обмеженим накладом і не потребували спеціального дозволу цензора. Саме

тому сурімоно стали улюбленим жанром гравюри. Відсутність цензури

надавала широкі можливості художникам: можна було використовувати

папір вищого ґатунку, застосовувати яскраві кольори та стерті в порошок

слюду, перламутр, золотаву та срібну пудру тощо.

Виникнення сурімоно зазвичай відносять приблизно до 1765 р. і

пов'язують із творчістю Судзукі Харунобу (1724-1770). Тогочасні
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шанувальники мистецтва цінували сурімоно за лаконізм виразу думки та

графічну віртуозність. Обмеженість зображальних елементів примушувала

прискіпливо обирати образи та мотиви, поєднуючи зображення у зв'язаний

візуальний текст. Ієрогліфічні написи (вірш, підпис та печатка автора) мали

утворювати єдину із зображенням композицію. Зазначені особливості

сурімоно дозволяють розглядати цю галузь графічного мистецтва як місточок

до розвитку майбутньої листівки, плаката (та екоплаката зокрема) у ХХ

столітті.

Гравюри сурімоно були пов'язані з певною системою символів і натяків,

а також з міфологічними уявленнями японців, народними прикметами,

звичаями. Часто композиції являли собою сплетіння вельми складних і

віддалених асоціацій, що дозволяло японським художникам не розповідати

прямо про будь-яку подію, а лише натякнути на неї. Тому майстри могли

зображати не тільки традиційні мотиви, але і свої власні, що дозволяло їм

повною мірою розкрити художній задум. З цієї ж причини гравюри сурімоно

практично не потрапляли під цензуру періоду Едо, тому що не зображували

предмет безпосередньо. Також художники могли використовувати у своїх

роботах літературні образи, народну японську поезію.

Подарункові гравюри, незважаючи на невеликий розмір і «простоту»

зображень, несли в собі певне послання, яке, у свою чергу, могло бути

складним для розуміння. До того ж для розуміння символіки композиції і

закладеного в ній сенсу провідне значення мала єдність зображення і

віршованого тексту: вони доповнювали одне одного і посилювали загальне

враження. Сурімоно відрізнялися від інших жанрів й тим, що в них

художники могли проявити себе і свої таланти, розум і смак не тільки у

зображенні та віршованому тексті, який художник міг написати сам або

замовити у поетів, а й в умінні гармонійно підібрати текст і зображення на

гравюрі, домігшись художньої цілісності і виразності. Саме це, найчастіше, і
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було головною причиною любові до гравюр сурімоно і їх головною

відмінністю [162], — зазначає Дж. Карпентер.

Сурімоно відзначалися тематичним розмаїттям: зображення людських

фігур, тварин, птахів, пейзажні мотиви. Проте основним змістовим

наповненням робіт усе ж було побажання щастя та миру родичу або другу,

успіхів у Новому році; вітання з якимись подіями, пов'язаними з природою

(наприклад, початком цвітіння сакури), з особистими подіями, такими, як

народження сина тощо. Прикметно, що пейзажні мотиви з'явилися у

сурімоно раніше, ніж у класичній гравюрі укійо-е. Тож розглянемо деякі

взірці, дотичні до проблематики дослідження, детальніше.

Одним з неперевершених майстрів сурімоно по праву вважається

Кацушіка Хокусай. Відомо, що приблизно з 1793 по 1810 роки, після свого

відходу з майстерні Шюнсьо, художник розробляє на замовлення клієнтів

окремі композиції, які майстер вже відносить до жанру сурімоно. Ці роки

творчості художника майже повністю присвячені сурімоно. В цей же час

сурімоно стають частиною міського побуту і візитівкою різних поетичних

спільнот, дуже популярних у великих містах.

Аналіз різноманітних взірців цієї «малої графіки» свідчить, що

найчастіше композиція сурімоно будувалася наступним чином: ліворуч

майстер зображував природу і пейзаж, праворуч — людей. Однак були в

художника роботи, де була зображена тільки природа. До цього етапу

творчості художника належать такі роботи, як наприклад, «Гора Фуджі з

квітучими вишнями» (близько 1805 року) (Іл. 2.7). Вона являє собою типове

сурімоно тих років, коли Кацушіка Хокусай вважав за краще

використовувати довгий горизонтальний формат, і певною мірою попереджає

розробку пейзажної серії «36 видів Фуджі».

У 1805-1830 роках художник активно використовує прийоми

європейської перспективи, поєднує їх з різними техніками інших японських

шкіл живопису. Окрім того, майстер відійшов від довгого формату гравюр і
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став створювати маленькі, майже квадратні сурімоно. Образи набули

особливої значущості і поетичності, співзвучної віршам, що супроводжують

зображення. Кацушіка Хокусай поступово виробив свій власний особливий

почерк: уривчасті й різкі, дещо незграбні лінії, які краще допомагають

передати рух на гравюрах [31, c. 9.].

Згодом, коли Хокусай стане відомим майстром майже у всіх основних

жанрах, він не залишить роботи над сурімоно. Саме малий розмір, що

потребував винахідливості, аби утворити компактну, змістовну і графічно-

виразну композицію, завжди був певним викликом для художника, засобом

продемонструвати майстерність. Тож сурімоно стали складовою його творчої

діяльності та на пізніх етапах його творчості можуть розглядатися як

квінтесенція його художнього досвіду.

Серед пейзажних сурімоно відзначимо композицію Кацушіка Хокусай

«Місяць, хурма і коник» (Іл. 2.8). Композиція складається з текстової та

зображальної частини. Текст, поданий каліграфічно трактованими

ієрогліфами, репрезентує вірш:

«Світло осіннього місяця

Ми зустрічаємо вином

Не злічити склянок.

А бідний коник

Чи скуштує солодкий сік хурми? »

(переклад з рос. К. Ш.)

Зображальні елементи емоційно посилюють текстове повідомлення:

жовте світло місяця, гілка дерева, хурма, на якій сидить невеликий зелений

коник. Композиція розповідає не тільки про красу місячної ночі, а й про

багатство природи, що дарує їжу і дах багатьом її мешканцям [28, c. 42].

Незважаючи на те, що зображено осінь, усе в композиції нагадує, що

незабаром настане зимова пора, прийдуть холоди, таким чином маленький

коник знаходить собі їжу в цей непростий для нього час завдяки щедрості
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природи. Композиція побудована на принципі контрасту: всі елементи,

включаючи напис, плід хурми, коника й гілку дерева, відтіняють величезний

жовтий диск місяця, завдяки чому на їх фоні він виглядає як згусток тепла,

енергії, життєдайної сили природи.

Прикладом семантичної гри є сурімоно «Маленький ворон, що несе меч»

(Іл. 2.9). Композиція будується на крупноплановому зображенні ворона, який

несе в лапах японський меч. Реалістично трактований птах та ретельно

пророблений меч, де можна розгледіти навіть візерунки на піхвах, разом

утворюють семантичну пару, що вказує на аристократичний рід Мінамото.

Меч вказує на самурайський рід, а ворон, оскільки він є символом слуги

династії, натякає на Мінамото — клан, започаткований нащадком

імператорського роду, переведеного у ранг служителів. Крім того, Мінамото

зберігали цінний меч, який мав ім'я «Маленький ворон». Текстова частина

містить вірш Рюфуте Мачікане, який має доброзичливий зміст, зокрема —

наближатися до несподіваної вдачі (прибутку) [31, с.325].

Сурімоно «Співочий птах у трояндах» (Іл. 2.10) демонструє майже

плакатний лаконізм засобів виразності, усі зображальні елементи та

кольорові плями мають графічно виразний контур і утворюють єдине

ритмізоване ціле.

Слава Кацушіка Хокусай певною мірою затулила творчі здобутки його

старшого сучасника — Кубо Шюнман, який адаптував традиції жанру «квіти

та птахи» до формату сурімоно. За приклад правлять такі його роботи, як

«Снігури та вишні» (Іл. 2.11), «Сурімоно з чаплями» (Іл. 2.12). Слід

зазначити, що його крупнопланові фрагментарні композиції, хоч і фокусують

увагу на площинному зображенні птахів, разом з тим мають і певну глибину

простору за рахунок уведеної смуги ріки, або тиснених контурів квітів, що

контрастують із кольоровими і утворюють другий план. Художник

використовує тиснену лінію і для внутрішньої графічної проробки

зображальних елементів.
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Горизонтальні сурімоно, що виготовляли і Кацушіка Хокусай, і Кубо

Шюнман, являють собою вже справжні краєвиди різних місцевостей Японії,

однак більш глибоку розробку образи природи отримали у сформованих на

прикінцевому етапі розвитку гравюри укійо-е жанрах фукейга (пейзаж) та

качьога (квіти та птахи).

Вважається, що першим почав розробляти пейзаж у гравюрі Утагава

Тойохару. Цьому сприяло його вивчення лінійної перспективи і, звісно,

використати ці прийоми можливо було за умов зображення віддалених

об'єктів. Однак якщо краєвид з'являється у Тойохару вкрай спорадично, то

Кацушіка Хокусай можна вважати художником, який фактично вивів цей

жанр на одне з провідних місць у японській гравюрі. Найбільш

репрезентативними у його напрочуд величезній творчій спадщині є декілька

пейзажних серій, розроблених завдяки розвитку внутрішнього туризму по

дорозі Токайдо, яка з'єднувала дві столиці (Едо та Кіото). Найвідоміша з

них — «Тридцять шість видів Фуджі» (Іл. 2.13—2.18), створена вже зрілим

майстром, який на той момент мав у творчому доробку досвід праці у всіх

відомих жанрах [143], студіював стилі різних тогочасних шкіл, а також і

європейський живопис. Мешканець Токіо Хокусай багато подорожував і

увесь час робив замальовки. Тож «36 видів Фуджі» є квінтесенцією його

творчого досвіду.

Серія складається з 46 (36 + 10 додаткових) кольорових гравюр.

Виходячи з назви, на всіх гравюрах розміщене зображення славнозвісної

японської гори Фуджі. Однак основний зміст твору — подорож дорогою

Токайдо по тихоокеанському узбережжю, милування красою та різнобарв'ям

японської природи, знайомство з різними місцевостями та їх мешканцями.

Переглядаючи аркуші, глядач уявно подорожував популярним маршрутом.

Обов'язкова присутність Фуджі на гравюрах серії має кілька причин. З

одного боку — це відповідь на попит: паломництво до цієї гори у тогочасній

Японії набуває популярності, чому сприяє діяльність секти Фуджі-ко,
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об'єктом поклоніння якої була саме Фуджі. Вони організовували подорожі до

гори, моління у храмі та ритуальний підйом на гору. Для тих, хто за віком,

станом здоров'я чи статтю (жінкам не дозволялося підніматися на Фуджі) на

міг піднятися на гору, члени секти влаштовували у різних районах Едо

невеликого розміру гори-імітації з п'ятьма «станціями відпочинку», як і на

справжній горі. Тож зображення Фуджі, як вона виглядає під час подорожі,

користувалося попитом і як сувенірна продукція, і як засіб уявної мандрівки.

З іншого боку, Фуджі — складова пейзажу Едо. За часів майстра у ясну

погоду славнозвісну гору було видно з різних куточків східної столиці.

Підйом Едо як політичного та економічного центру країни зумовив і

популяризацію її образу, а відповідна серія задовольняла смак як мешканця,

так і гостя столиці.

Звідси випливає, що Кацушіка Хокусай був не одиноким у розробці

зазначеного мотиву. Дійсно, сьогодні відомі серії, які належать сучасникам

майстра, присвячені Фуджі або місту Едо чи дорозі Токайдо, де гора

проглядається з різних районів. Однак саме Хокусай окреслив новітні

підходи в осмисленні пейзажу. По-перше, він набув регіональних ознак

завдяки зміні значення постатей людей, які тепер не лише виконують

функцію стафажу, як у класичному монохромному краєвиді гори-води, але й

видами своєї праці характеризують ту чи іншу місцевість. По-друге, природа

(у згаданій серії її основним об'єктом виступає Фуджі) в його трактуванні

набуває різних характеристик. Розглянемо декілька ключових для теми

нашого дослідження аркушів.

На перших аркушах серії Фуджі виступає як невід'ємна складова

міського пейзажу, вона немов повторює урбаністичну геометрію, своїми

контурами нагадуючи трикутники кам'яних будівель (Іл. 2.13).

Інше трактування представлене у найвідомішому аркуші серії «Велика

хвиля поблизу Канагава» (Іл. 2.14). Всесвітньовідома композиція привертає

увагу фахівців вже понад століття. Так А. Коломієць вважала, що у своїй
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«Хвилі» Хокусай продемонстрував ідею співмірності природи,

використовуючи весь арсенал зображувальних прийомів. «З цією метою він

навіть вдається до гіперболізації образу, і тому хвиля у нього подається

масштабно перебільшеною. Особливо зрозумілим це стає при зіставленні її з

людьми і човнами. Художника тут цікавила не просто Фуджі, а хвиля і Фуджі,

саме в такому поєднанні він створює образ грандіозної і могутньої природи.

Фуджі і хвиля тут складають немов єдине ціле, зливаючись у єдиному

понятті — природа. Природа може бути багатоликою та спокійною і

величною, як Фуджі, та бурною і динамічною, немов хвилі розбурханого

моря», — писала вчена (переклад К. Ш.) [57, с. 136].

Зазначена композиція отримала безліч інтерпретацій, як творчих, так і

дослідницьких. Розмаїття трактувань цього аркуша серії зумовлено певними

стереотипами, що склалися під впливом тлумачень цієї гравюри

авторитетними мистецтвознавцями. З видання до видання повторюється

думка про боротьбу людини зі стихією. «Людство представлене нещасними

моряками в їх вутлих, що годяться тільки для плавання поблизу берега

човнах. Вони відчайдушно за них чіпляються, в той час як океан кидає човни

як сірники», — пише Дж. Беннет (переклад К. Ш.) [138]. Г. Рід немов

продовжує трагічну лінію в тлумаченні змісту гравюри: «Наші почуття

поглинені величним рухом величезної хвилі, ми падаємо і піднімаємося

разом із нею, ми відчуваємо напругу між її вершиною і силою тяжіння, і,

коли її гребінь розсипається в піну, ми відчуваємо, як ми самі простягаємо

люті кігті до чужих предметів під нами» (переклад К. Ш.) [179].

Г. Фар-Бекер ненабагато далі відійшла від усталеної традиції: «Величний

вигін хвилі, яка ось-ось впаде на голови мореплавців, утворює живе відчуття

стихійної мітці, проти якої люди беззахисні. Серед хвиль підіймається силует

гори Фуджі, невеликий, видний на значній відстані і в той же час

стверджуючий про свою присутність» (переклад К. Ш.) [114, с. 150]. На

завершення дослідниця замислюється — чи доводилося Хокусай бачити
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Фуджі з човна у відкритому морі. Приклади можна наводити й далі, але всі

вони являють собою розмаїття літературного оформлення однієї версії.

У зазначеній ситуації варто змінити траєкторію візуального аналізу

гравюри, ретельно перевіряючи місце, розташування, значення кожної деталі,

її зв'язок з іншими елементами зображення. Є. Штейнер пропонує розглядати

композицію не зліва направо, а навпаки, адже в японській традиції читання і,

відповідно, сприйняття візуальної інформації відбувається саме у такому

напрямі. Тоді точкою входу в композиційний простір буде рибальський

човен, що врізається у велику хвилю. Відтак сприйняття сюжету змінюється:

рибальські човни являють собою активний початок, а хвиля — пасивний,

адже деякі човни вже пройшли її наскрізь. Цей контраст активного та

пасивного посилюється й іншими парами зіставлень: контраст масштабів

(велика хвиля, маленькі човни), контраст тонів (світле та темне). Глибина

простору, що уводить погляд до горизонту, де височить Фуджі, утворює нову

пару зіставлень: вода та гора, у такий спосіб стверджуючи про належність

зображення до вже згадуваного вище класичного краєвиду «гори-води».

Останнє, вочевидь, кардинально змінює сприйняття твору, адже «гори-води»

є своєрідною японською версією «космічних картин», уособленням гармонії

Всесвіту.

Однак цими спостереженнями у дусі космології «інь-ян» зміст гравюри

Кацушіка Хокусай не вичерпується. Новітню версію прочитання твору

демонструє Є. Штейнер. Аналізуючи лінеарне рішення твору, він пропонує

подумки продовжити силует більшої хвилі, тоді виявляється її подібність за

абрисом горі Фуджі. Менша хвиля також повторює собою контури гори.

«Навряд чи Хокусай зробив це просто заради абстрактної графічної

виразності; швидше за все він виходив з якоїсь ідеї. Нерідко він записував

назву гори Фуджі не стандартними ієрогліфами, а іншими, більш простими

графічно і так само промовистими. Значення цих ієрогліфів буквально «не

два». Це частий епітет до гори Фуджі, який має передати її винятковість,
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унікальність, одиничність. Показуючи водяні аналоги Фуджі, Хокусай

утворює графічну алюзію, візуальний омонім, якщо так можна висловитися,

жартівливо спростовуючи унікальність священної гори»,— пише вчений

(переклад К. Ш.) [130, с.12].

Гра змістами через зіставлення зорового образу і знанні його звучання та

ієрогліфічного складу часто відзначається дослідниками у різних галузях

японської художньої культури — в поезії, гравюрі, оздобленні кімоно і навіть

нецке. На користь запропонованої вченим Є. Штейнером версії свідчить ще

один аркуш серії, де Фуджі представлена у візуально артикульованому

подвоєному варіанті: нижню частину композиції займає її віддзеркалення у

воді.

Повертаючись до «Під хвилею Канагави», розглянемо ще один

змістовний шар твору, також обґрунтований Є. Штейнером. Розвиваючи

аналіз назви та змістів, що випливають з неї, він нагадує і про інше читання

ієрогліфу «не-два»: як Фуні (переклад санскритського терміну «адвайта»).

Відтак виникає зв'язок з одним із ключових концептів буддійської філософії

— не двоїстість, не дуальність світу, що сходить до індійського вчення про

єдність всього. «Світ єдиний і являє собою маніфестацію дхарм —

елементарних сутностей, які приблизно можна було б назвати атомами, якби

вони були розділеними, як у західній філософії, на матеріальне і духовне.

Дхарми постійно з'являються і зникають, проявляючись у різних комбінаціях,

що найбільш наочно виражено хвилеподібним рухом води. Але, по суті, така

ж природа і гори: вона, нехай в не настільки очевидній формі, також підлягає

закону вічної мінливості світу — закону колеса дхарми» (переклад К. Ш.)

[130, c.13].

Далі дослідник розгортає буддистську версію гравюри, нагадуючи, що

поняття дхарма в певних контекстах має перекладатися словом «закон» —

закон устрою світу. «Оскільки основний характер дії цього закону — рух, але

не послідовний, а циклічний, він виражається символом колеса. У композиції
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Хокусай це колесо наочно виражено округлим контуром хвилі. У центрі

цього кола — маленька Фуджі, як вісь або втулка. Цей вид нагадує вислів

стародавнього китайського мудреця: «Колесо обертається, але втулка його

нерухома — це мій зразок» (переклад К. Ш.) [130, c. 13].

Наведені вченим аналогії з буддистським символом — колесом,

уявляються цілком виправданими. Дійсно, цей символ присутній у багатьох

буддистських храмах як уособлення буддистської картини світу. «Людина в

такій картині світу не виглядає тріскою, яку жбурляє вода, і вона вмирає від

страху і відчаю, а є природним елементом непостійності природи. Рибалки

Хокусай шанобливо вклоняються мощі стихії; вони немов піддаються,

схиляючись і завмираючи у бездіяльності, але на ділі вони просто

намагаються вписатися в ситуацію — і вийти переможцями. Тобто в

наявності картина гармонійних і рухомо-гнучких взаємин. «Велика хвиля»

може бути названа втіленням японського уявлення про філософію життя —

про швидкоплинність і красу мінливого світу (укійо)»,— робить висновок

вчений (переклад К. Ш.) [130, c.13].

Солідаризуючись з інтерпретацією Є. Штейнера, відзначимо, що на тому

аналіз образно-змістовної структури твору не завершується. Аркуш «Під

хвилею Канагави» демонструє точку зору не з узбережжя, а з відкритого

моря, саме так, як її можуть бачити рибалки, повертаючись з рибної ловлі

додому. Тоді стає зрозумілим ритмічно-пластичне рішення океанської стихії,

що з одного боку, лякає величезною хвилею, яка майже сягає небес, а з

іншого — утворює видиму доріжку в глибину зображення, що простягається

прямо до Фуджі. У такий площині Фуджі виступає як маяк, що вказує шлях

до дому.

Якщо розглянути твір у контексті інших аркушів серії, то можна

побачити натяк на завершення показаної у «Великій хвилі» історії. У

заключному (за першим задумом) 36-му аркуші «Узбережжя затоки Таго» (Іл.
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2.15) зображено точно такі ж два човни, у яких рибалки спочивають у

спокійних водах затоки.

До ключових у змістовному сенсі аркушів серії слід віднести й

композиції «Вітер перемоги. Ясний день» (Іл. 2.16) та «Злива біля підніжжя

Фуджі» (Іл. 2.17). За всіма ознаками згадані дві гравюри — парні. Перша

(«Червона Фуджі») змальовує вранішній вигляд гори, а друга («Злива біля

підніжжя Фуджі») — вечірній. На парність цих зображень натякає й єдине

композиційне рішення. Обидві гравюри являють собою крупнопланове,

наближене до глядача зображення гори. Композиційний простір немов

ділиться на дві рівнозначні частини: одну займає гора, другу небо. Складно

не помітити, що перевернувши аркуші догори, глядач знов побачить гори, які

тепер утворює простір неба, розкреслений смугами туману. У звичайному

розташуванні гравюр вражає міць, сила гори, показаної локальною плямою, і

реакція оточення — усе навколо немов вібрує, йде тріщинами, немов

розколюється. Як слушно зауважує Г. Фар-Бекер, можливо для художника це

був не просто вид Фуджі, а Вид з великої літери, в якому розкривалася «душа

гори», її суть [114, c. 148].

Російський мистецтвознавець А. Коломієць вважала «Вітер перемоги.

Ясний день» найбільш довершеною у всій серії, такою, що гідна відкривати

всю серію. («Під хвилею Канагави» вона відводила другу роль). Адже в ній,

на думку дослідниці, узагальнено усю тему. Головним засобом виразності у

цій гравюрі вона вважає лінію, що витонченим контуром окреслює конус

Фуджі, утворює суворий та піднесений вертикальний ритм, що

пом'якшується горизонтальними смугами хмар (чи відблисків), що пливуть в

небі. Однак, попри справедливість наведених спостережень, відзначимо, що

зіставлення лінеарних ритмів є також часткою композиції, яка, за

твердженням С. Даніеля, є процесом, а не актом, що передує роботі над

зображенням.
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Характеризуючи особливості композиційного рішення у зазначеній

гравюрі, звернемо увагу на двоїстість сприйняття зображення. З першого

погляду здається, що гора, конус якої займає більшу частину простору,

знаходиться дуже близько. Але якщо уважно придивитися, то можна

побачити темно-зелені мазки, якими художник позначив верхівки дерев, що

утворюють інші масштабні відносини, і гора починає віддалятися та

водночас зростати на горизонті. Цей ефект різних точок зору

використовувався майстрами класичного монохромного пейзажу і, вочевидь,

Хокусай знайшов відповідні прийоми у гравюрі.

Розподіл фарб — контрастних за кольором і тоном утворює

збалансовану композицію, що через рівновагу кольорових мас набуває міцної

стійкості та водночас надає всьому зображенню декоративного ефекту. На

думку Н. Ніколаєвої, у цьому аркуші колір принципово умовний, він

розкриває багатошарову образно-змістовну структуру твору. «Колористичне

рішення гравюри встановлює певну єдність між образом Фуджі та сонячним

початком, яка через асоціативні зв'язки з богинею Аматерасу стає

уособленням самої Японії. Зображення овіяної численними легендами гори

тисячами ниток поєднано із глибинними шарами духовної культури країни,

що дає глядачу додаткові імпульси, що збагачують семантику твору»

(переклад К. Ш.) [ 75, с. 189].

Парна до «Вітер перемоги. Ясний день» гравюра репрезентує образ гори

під час зливи. Блискавки, що немов розколюють чорні хмари, які огорнули

підніжжя Фуджі, утворюють контраст зі спокійним краєвидом, що

розгортається за горою. Якщо порівняти силует Фуджі на обох гравюрах, то

стає очевидним, що художник показав гору з протилежних боків. Таким

чином, зіставляючи протилежні ракурси, протилежні стани (ясна погода —

злива, ранок-вечір), Хокусай знов реалізує принципи космології інь-ян.

Гравюра «Бухта Еджірі в провінції Сунсю» (Іл. 2.18) з колекції музею

Богдана та Варвари Ханенків у Києві також відноситься до серії «36 видів
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Фуджі». Гора в даній гравюрі віддаляється в глибину, нагадуючи про себе

лише тонким контуром, що немов тане в небі. Як відзначають японські

фахівці, на станції Едзірі по тракту Токайдо, недалеко від порту Аомідзуко, в

районі дороги, що веде до цього порту, знаходилося знамените озеро

Убакеіке. Ймовірно, що це воно біліє в правій частині гравюри. За вигином

дороги видніється маленька каплиця. За давніми переказами, тут мешкає

«жіночий злий дух», привид. Кажуть, що якщо мандрівник покличе «Ня-ня!»,

то з дна озера підніметься піна. Існують й інші версії цієї легенди.

Кольори гори, неба, хмар передають лише одну мить природи. Відчуття

крихкої передранкової тиші передають і колорит гравюри в цілому, і

композиційне зображення пориву вітру, і форму Фуджі.

Композиція гравюри відзначається складною побудовою. В ній

зіставляються масштаби та вибагливі геометричні ритми. На передньому

плані зображено мандрівників з їх нехитрим багажем, яких зупинив раптовий

порив вітру. Лінія симетрії, акцентована деревами, що гнуться під поривами

вітру, зміщена вліво. У композиції присутня плавна лінія дороги. Вона йде в

перспективу, де високо підняла свій конус в небо гора, яка на перший погляд

представляється лише красивою частиною природного ландшафту.

Вдумливий ж глядач побачить Священну гору Фуджі, що вказує на Небо,

гора хоч і розташована на другому плані, але по безмежності не поступається

величності Неба над нею, що займає третину картини.

Простір у цьому аркуші, як і в багатьох інших аркушах серії,

розгортається в глибину, західний прийом лінійної перспективи виражається

тут в поступовому зменшенні масштабів людей і рослинності в міру їхнього

віддалення від переднього краю листа. Глибина і тонкість переходів, що

передають простір, воду, повітря, виразність лінії, співвідношення

масштабів — все підпорядковано єдиному художньому задуму автора. Як

слушно зазначала Н. Ніколаєва, використовуючи елементи європейської

перспективи, Хокусай не прагнув досягти ілюзорності, він підкреслював
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площинність аркушу, як то було притаманно традиційному живопису [75, c.

186].

У цій гравюрі Кацушіка Хокусай поєднує рух і статичність, рух і

спокій — чергування тих станів, з яких і складається життя.

Стриманий колір гравюри відповідає стану природи. Замість звичної

смуги розтяжки неба у верхній частині аркуша тут жовтувато-сірий тон. Вся

гравюра витримана в зелено-синій гамі. Білий, не зафарбований силует

Фуджі добре передає відчуття повітряного середовища.

Хокусай найбільше цікавився станом, настроєм природи, і згадана

гравюра в цьому плані є найбільш цікавою. Художник зображує порив вітру,

який пригнув дерево, заплутав одяг мандрівників, що йдуть звивистою

дорогою. Білі аркуші паперу, вихоплені з рук поривом вітру, злетіли в небо,

подібно зграї птахів. Здається, все навколо затягнуло в цей круговорот.

Хокусай відтворює вітер як одну з форм життя землі. Вітер для художника —

втілення одного із законів природи, вираз його пульсу, який наділяє життям

всі явища буття. І лише чіткий контур Фуджі, прокреслений точної лінією,

залишається нерухомим та ще більше підкреслює динамічний рух переднього

плану.

Гора Фуджі на гравюрі представлена лише контуром на горизонті. Але

навіть таким лаконічним чином передана її краса і велич. Абрис Фуджі —

ідеальний. Роботу відрізняє стриманий колорит. Велика кількість синьо-

зелених ділянок дає відчуття прохолодного дня, а не зафарбовані ділянки

фону наповнюють його повітрям. Аркуші паперу і листя дерев, що ширяють

у повітрі, пожвавлюють відчуття руху вітру.

У цій роботі Хокусай виявляє єдиний ритмічний і динамічний початок

світобудови. Саме тому головним засобом художньої виразності тут стає не

колір, а лінія, яка завжди в далекосхідному мистецтві була головним носієм

руху. Форми, окреслені чистою, кришталево ясною лінією, звільняються від

усього зайвого, випадкового; сувора непохитна лінія, зведена до тонкого
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контуру, відтворює ідеальний початок явищ, підкреслюючи їх єдину

ритмічну основу.

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що серія «36 видів Фуджі»

репрезентує ідею тісного взаємозв'язку людини і природи. На відміну від

класичного пейзажу природа в гравюрах Кацушіка Хокусай являє не

віддалений від сьогодення абстрагований космос, а репрезентує розмаїття

станів — сприятливих і загрозливих для життя людини. Разом з тим

зображення стихії не несе апокаліптичних конотацій, не оформлюється в

образ екологічної катастрофи. Людина у творах художника часто занурена у

повсякденні клопоти, інколи вона насолоджується красою проявів могутності

природи, у разі несприятливих умов — пристосовується. Така амплітуда

трактувань природного середовища була новітнім явищем у мистецтві.

Закладені у серії підходи знайшли продовження у його монохромній

серії «100 видів Фуджі». У змістовному сенсі проблематика стосунків між

людиною і природою розробляється художником із ще більшим акцентом на

діяльності людей. Хокусай часто виводить на перший план зайняту свою

працею людину, а Фуджі, застосовуючи прийом перспективного скорочення,

розташовує у глибині композиції. У такий спосіб майстер показує гору очима

бондаря, будівника, паломника, вченого тощо.

На відміну від інших майстрів укійо-е, Кацушіка Хокусай сам вирізував

зображення на дошці, завдяки чому розробляв рисунок, враховуючи

особливості технології та матеріалу. Відсутність кольору у зазначеній серії

спонукала до більшої винахідливості у пошуку засобів художньої виразності.

Гора, що височить у далечині, подається Хокусаєм часто лише контуром.

Вкриті рослинністю пагорби та інші елементи зображення подаються

ритмічно розташованими групами, розробляються ширшими або вужчими

гнучкими лініями, штрихами, великими та дрібними крапками, що імітують

нанесені пензлем мазки. Кожен об'єкт подається виразним контуром, який
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виокремлює його від оточення, та кількома дрібними штрихами

проробляється у середині.

Помітно виокремлюється у зазначеній серії композиція «Велика хвиля та

птахи» (Іл. 2.19), яка майже дзеркально відтворює «Під хвилею Канагави».

Велика хвиля з косматою піною насувається у протилежному напрямі. Фуджі

зсунута на лінії горизонту лівіше від центру, що створює ефект діагонального

руху у глибину. Саме в цьому напрямі летять шматки піни, в яких поступово

вимальовуються крила птахів. Художник випередив час майже на 100 років,

здійснивши графічними засобами ефект кіномонтажу ще до народження фото,

кінематографу та теорії монтажу.

Прикметно, що в згаданому аркуші відсутні човни, а велетенські розміри

хвиль підкреслюються тим, що Фуджі проглядається за ними хіба що на

третину. Водночас художник показує зелені верхівки дерев, що ростуть на

узбережжі, і відтак стає зрозуміло, що берег вже дуже близько.

Зіставлення доробку Кацушіка Хокусай у галузі пейзажу із спадщиною

його попередників-живописців унаочнює принципову зміну структури

краєвиду. Він не тільки стає «японським», в ньому з'являється океан.

Незважаючи на те, що Японія є острівною державою і море та океан годують

японців, ці водні стихії зрідка з'являються у художніх творах. І якщо море

інколи знаходило місце в творчості живописців, то «велика вода» — ніколи.

Вперше це спостереження було висловлене Б. Вороновою. Щоправда,

дослідниця вважала новітньою й ідею зіставлення грандіозної океанської

хвилі та гори» [31], з чим неможливо погодитися. Океан у гравюрах

художника замінив традиційні для жанру гори-води річки та водоспади, став

ще однією прикметою переосмислення китайського канону.

Естетичне осмислення «великої води» знаходить продовження у серії

1833 року «Тисяча видів моря» (Іл. 2.22—2.28). У сюжетній розробці серії

простежуються напрацювання, набуті під час роботи над «36 видами Фуджі»,

що відзначав ще Е. Фенелоза [147, c. 86]. Однак важливим є те, що за
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задумом митця (зважаючи на відомі завершені твори та експоновані

Токійським національним музеєм підготовчі матеріали художника) це мав

бути грандіозний каталог усіх водних стихій Японії. Так, в аркуші

«Риболовля на річці Міято» (Іл. 2.22) зображено пейзаж навколо Рюгьоку в

місті Едо. Хокусай мешкав неподалік, тож змальований ним краєвид був

невід'ємною складовою його сприйняття міста. На першому плані показано

рибалок у човнах, зайнятих ловлею риби, на іншому березі річки зображено

будівлі, де зберігалися човни, що належать шьогунату. Колористичне

вирішення мотиву побудовано на зіставленні теплих зелено-синіх, темних

смарагдових, бежевих тонів.

До мотиву «великої хвилі» художник звертається і в цій серії. В аркуші

«Дике море у Чоші» він знову вводить у композиційну структуру два човни з

рибалками (Іл. 2.23). На відміну від попередніх композицій горизонт тут не

проглядається, увесь простір композиції займають велетенські хвилі,

модельовані чіткими косими лініями. Крупний план та підкреслена

динамічність композиційного рішення посилюють відчуття могутньої стихії.

Важливо підкреслити, що у правій частині композиції художник кількома

елементами натякає, що рибалки дісталися берега — через товщу води

проглядаються скалки, камінці та ґрунт, що зазвичай забирає море під час

відливу.

За своїм колористичним вирішенням гравюра наближена до «Під хвилею

Канагави». Кольором що превалює виступає темно-синій, що використовує

майстер для зображення океану. Синю товщу води прорізають білі

діагональні смуги. Такий ефект «штрихування» він використає згодом у

зображенні водоспаду Кіріфурі на горі Курокамі в провінції Шімоцуке

(Іл. 2.35).

Слід зазначити, що розглянутими у роботі варіантами «великої хвилі» не

вичерпується інтерес митця до зазначеного мотиву. Відомі версії, створені

значно раніше проаналізованих, як от «Вид хонмоку від Канагава» 1803,
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«Швидкий човник, що бореться з хвилями» 1805 та ін. Вони суттєво

поступаються згаданим трьом, однак усі його версії «великої води» (і як

побачимо далі — в інших японських художників також) мають спільну рису:

берег завжди неподалік; хвилі — то лише частки великого океану. Герої

майстра та морських краєвидів інших художників ніколи не опиняються у

відкритому морі, їх погляди та зусилля спрямовані не на невідому далечінь, а

навпаки, завжди на берег, до дому.

Розробка Кацушіка Хокусай серії, присвяченої островам Рюкю (нині —

Окінава) могла би викликати питання щодо обґрунтованості викладених

тверджень, адже царство Рюкю знаходиться далеко на півдні і навіть при

сучасному розвитку пароплавства, шлях до нього вважається занадто

тривалим морським маршрутом. Поява теми Рюкю аж ніяк не свідчила про

зміну морського досвіду широкого загалу. Серію було замовлено

художникові видавцем у зв'язку з прибуттям до східної столиці послів Рюкю,

що викликало інтерес містян, і зображення невідомої землі мали попит. Сам

художник, як відомо, островів ніколи не відвідував і керувався виключно

опублікованою доповідною запискою китайського чиновника та власною

фантазією. Тож ніяких картин, що змальовують безкрайні простори океану,

не з'явилося. Хокусай моделює Рюкю за образом та подібністю острівної

Японії, де 4 основні острови оточені безліччю дрібних островів. Щоправда,

образ архіпелагу подається ідеалістично. Острови, де тайфуни трапляються

майже щотижня, показані як земля, що омивається спокійними водами

океану (Іл. 2.20-2.21). Повсюди буяє розмаїта південна рослинність.

Укріплені каменем береги, високі міцні стіни, що оточують поселення,

свідчать про розвинену цивілізацію. Можна стверджувати, що певною мірою

підвалини для анексії Рюкю через неповні 50 років закладалися вже такими

серіями, які розширювали уяву про просторову модель Японії,

призвичаювали сприймати Рюкю як хоча й периферійну, але реальну зону

інтересів Японії.
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Залишаючи поза межами нашого викладення значення варіантів «великої

хвилі» для світового мистецтва (огляд літератури з цього питання може

становити окреме наукове завдання), відмітимо лише, що вплив цих творів

власне на японських митців та поширення винайдених майстром прийомів у

художній практиці Японії буде простежуватися протягом ХІХ, ХХ століть і

до сьогодення.

Море як життєдайне джерело представлене у всіх його серіях і в

розглядуваній зокрема. «Рибна ловля в Урага» (Іл. 2.24) ілюструє спокій

внутрішніх морів. На неширокій косі, що заходить далеко у море, художник

зображує декілька рибалок. Почуття безпеки та щедрості природи

відчувається у розслаблених позах людей, домінуванні горизонтальних ліній,

рівних розкатах локальних кольорів.

Сцени рибної ловлі знаходять продовження в наступних аркушах серії.

Серед них — «Риболовля на річці Кінугава» (Іл. 2.25) та «В очікуванні

улову» (Іл. 2.26). Перша гравюра демонструє процес ловлі риби в річці, що

протікає через префектуру Точігі. Композиція естампу побудована на

контрастах: бурхливі хвилі, у яких рибалки виловлюють рибу зіставляються

зі спокійною величчю гори на задньому плані, а рухи ловців різко

контрастують із спокоєм людей, що спостерігають за ними.

Друга гравюра має каскадну композицію. На задньому плані показано

міст, що стоїть непорушно, немовби спостерігаючи за бурхливим життям, що

вирує на передньому плані. Люди ловлять рибу в кошики та сітки,

відчувається невтримний потік бурхливої гірської річки, каскадність якої

посилюється закругленими лініями, якими Хокусай моделює кожну

«сходинку» ріки.

В аркуші «Риболовля за допомогою факелів» (Іл. 2.27) показано спосіб

рибальства, що був винайдений у префектурі Яманаші. Сутність його

полягала в тому, що рибалки виходили на берег річки пізно увечері та махали

запаленими факелами над водою, що «заворожувало рибу», і вони могли
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виловлювати її. Художник достовірно передав атмосферу та ритуал вилову.

У темно-синьому, майже чорному небі мерехтять зірки, кольори пейзажу

розбілені, що створює відчуття прохолоди літньої ночі. Як і інші гравюри

укійо-е, робота позбавлена світлотіньового моделювання, проте ефект

«занурення» у темряву досягається завдяки використанню тонких градієнтів

та кольорової розтяжки від світло-жовтого до темно-зеленого. Звивисті,

заокруглені лінії, що їх використовує автор для вигинів ріки, дають відчуття

бурхливої гірської річки з великою кількістю порогів.

«Полювання на китів на островах Гото» (Іл. 2.28) знайомить з давнім

японським промислом, що зберігається по сьогодні в обмеженому

міжнародними конвенціями обсязі. Художник зображує сцену трохи

відсторонено. Майже увесь простір композиції займає зображення великого

чорного кита, що б'ється у воді та підіймає бризки й піну навколо себе. З

трьох боків його оточила ціла армада китобійних суден. У роботі автор

зобразив момент перед вбивством тварини, наповнивши її передчуттям

смерті. Слід відмітити, що ані Хокусай, ані інші сучасники-митці не

відчували жодного сентименту щодо тварини, не вважали такий промисел

жорстоким. На відміну від європейців, що знищували китів заради окремих

речовин, японці використовують улов повністю. Коріння цієї традиції сягає

далекого минулого, адже м'ясо китів надзвичайно жирне та поживне, що

зробило полювання на кита важливою складовою господарської діяльності. У

сюжетах, що представляють цей промисел, зазвичай підкреслюється

небезпечність полювання та важливість колективу, адже лише об'єднавши

зусилля, можна вижити. За приклад правлять твори Утагава Тойохару «Ловля

китів у Кумано-Ура в провінції Кії» (Іл. 2.29), Утагава Кунійоші «Великий

Вилов, процвітання кита» (Іл. 2.30), Хірошіге Шигенобу II «Ловля китів у

Гото, провінція Хізен» (Іл. 2.31), Шунтей Кацукава «Споглядання кита в

затоці Сінагава в Таканаві» (Іл. 2.32).
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Кацушіка Хокусай залишив по собі багатющу спадщину. Серед його

пейзажних серій заслуговує на увагу і цикл «Водоспади Японії», відомий

також як «Прогулянка водоспадами в провінціях», (Іл. 2.33-2.35), що

вважається хіба що не найціннішим його внеском у розвиток японського

пейзажного жанру. Серія складається із восьми гравюр. Перше, що

безпосередньо впадає в око та разюче відрізняє ці твори майстра від його

попередніх робіт, — використання насиченого синього кольору на тлі

зеленого фону літнього пейзажу. Блакитно-прусський синій, що його

використовує майстер, потрапив до Японії із Берліну і одразу став

улюбленим кольором майстра. Він починає його використовувати ще в серії

«Тридцять шість видів Фуджі», проте найяскравіше можливості кольору були

розкриті саме в серії водоспадів.

Ще одним важливим художнім аспектом серії є надзвичайно багата та

різноманітна палітра графічних технік та стилізацій. У його графічній

інтерпретації деякі водоспади виглядають як коріння дерев, що розкинулися

зверху гори (Іл. 2.33), інші схожі на волосся, що каскадами спадає донизу

(Іл. 2.34). Якісь водоспади майже повністю білі, і це дає відчуття збитої у

піну бурхливої води стрімкого потоку, інші чергуються білими

вертикальними смугами з різними відтінками і товщинами блакитних смуг.

«Водоспад Кіріфурі на горі Курокамі в провінції Шімоцуке» (Іл. 2.35) схожий

чи то на сітку кровоносних судин, чи на лапи фантастичного монстра, що

спускається із вершини. Проте, незважаючи на таку фантастичну картину, всі

водоспади, що їх показав Хокусай, абсолютно реальні. Куратор музею

мистецтв Вустера припускає, що художник, можливо і не бачив усі їх на

власні очі, «але в епоху, що стала свідком можливості відкриття внутрішніх

подорожей в Японії, він побачив принаймні деякі з них. І він зробив багато

конкретних спостережень, що з'являються у відбитках. Не тільки скелі та

навколишня рослинність, а й храми в гротах на підходах до водоспадів…
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місцеві торгівці… мости, з яких відкриваються прекрасні краєвиди»

(переклад К. Ш.) [286].

Другим видатним митцем, що долучився до розробки пейзажного жанру

і сприяв його піднесенню у ХІХ столітті, був Андо Хірошіге. Тривалий час

художник знаходився, так би мовити, у затінку слави Кацушіка Хокусай, але

після смерті великого майстра він залишився фактично єдиним, хто був

здатним запропонувати нові підходи до трактування краєвиду. У деяких

аспектах Хірошіге не міг уникнути впливу свого старшого сучасника. Так

само, як і Хокусай, і багато інших художників того часу Хірошіге створював

пейзажні серії, спираючись частково на власний досвід, частково на

публікації про мандри, зображення відомих місцевостей у книжках та на

ширмах. Подорожування потребувало значних витрат часу та матеріальних

ресурсів, тож така практика була звичайною. Звідси — надзвичайний успіх

серії «53 станції дороги Токайдо», яку майстер розробив за матеріалами

подорожі до Кіото. Дослідники творчості Хірошіге сповіщають, що у 1832

році художник зміг приєднатися до офіційної процесії шьогуна в Кіото [31].

(Хокусай, коли розробляв однойменну серію, ще не мав такого досвіду).

В аркушах зазначеної серії показані виразні краєвиди та епізоди

подорожі з Токіо до Кіото. Як вже відзначалося вище, подорожування

дорогою Токайдо стало настільки популярним, що з'явилися численні ігри, де

пересуваючи фішки по схемі з картинками, гравці немов би подорожували.

Серії естампів, присвячені Токайдо, сформували окрему специфікацію

краєвиду, певний «візуальний травелог», де мали бути початок та кінець

шляху, а серед гравюр (незалежно від їхньої кількості) мали міститися сцени,

пов'язані з реальними станціями. Тож відповідно до правил піджанру, серія

Хірошіге починається з головного відправного пункту — мосту Ніхон-баші

(Іл. 2. 36). На відміну від Хокусай, Хірошіге цей аркуш заповнює людьми так,

що майже зникає міська перспектива, з-за мосту лише виглядають верхівки

дахів. Перший план заповнює людський натовп, в якому і процесія даймьо,
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котрий повертається зі столиці до свого замку, і численні торговці зі своїм

скарбом, містяни.

Уявляється цілком логічним такий вибір сюжету для першого аркуша,

адже він сам вирушив у такій процесії. З іншого боку, Ніхон-баші в його

трактуванні — не просто пункт, від якого вимірювалися усі відстані в країні,

а центр «японського всесвіту»: сюди прагне й спрямовується уся Японія, тут

зосереджуються усі товари, діалекти, новини. Там, де Хокусай подає

перспективну і емоційно дистанційовану картину одного з найбільш жвавих

місць столиці, Хірошіге вдається поєднати два погляди. Він показує міст

немов би очима провінційного мешканця, що нарешті дістався столиці, і

водночас відчувається гордість едокко, для якого такі картини —

повсякдення. Такий погляд на місто з відчутною присутністю автора згодом

найбільш яскраво буде втілений у серії «Сто видів Едо».

Подальші аркуші цілком вкладаються у сформовану традицію серій,

присвячених мандрам. Естампи серії розповідають історію мандрівника, що

йде шляхом Токайдо, проте людина тут виступає не як головний персонаж.

Перше місце посідає природа, що оточує, нависає, заповнює простір гравюр,

людина ж сприймається виключно як невеличка частинка природного

середовища, наче маленька мураха, що намагається подолати відстань та

дістатися дому.

Композиційно роботи побудовано на поєднанні локальних плям із

проробленими тонкою лінією елементами. Художник позначає фактуру

дерева, листя кущів, тріщини на схилах пагорбів, проте перевагу надає

простору. У гравюрах Хірошіге багато неба, землі, води, які подаються

локального кольору плямами, створюючи відчуття великих просторів. У

кожній гравюрі присутній один «головний» колір, завдяки якому

утворюються великі локальні плями, та декілька додаткових (зазвичай не

більше чотирьох), що поєднують композицію, роблять її цілісною та

гармонійною.
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Люди у пейзажах цієї серії не тільки стафаж, що пожвавлює композицію

та показує масштаб. Численні мандрівники змістовно поєднують аркуші з

показаними у них різними місцевостями. Глядач немов разом із процесією

даймьо (потрібно розуміти — і художником) крокує трактом, зачаровано

дивиться на великі човни у бухті, милується краєвидами, стомлений,

плентається «у хвості» процесії, заздрісно спостерігаючи, як повз нього

пропливають у паланкінах поважні чиновники, долає вбрід розлив, розглядає

інших мандрівників, що зустрічаються на тракті (Іл. 2.37—2.38). Відчуття

реальної подорожі підсилює розмаїття природних станів: світанки і заходи

сонця, присмерки, дощі, тумани, снігопади тощо. У Хірошіге, як ні в кого з

інших пейзажистів, ці зміни у природі яскраво характеризуються й реакцією

на них людей, які розморені спекою, мерзнуть чи потерпають від холодного

дощу (Іл. 2.39—2.40).

Два варіанти серії «36 видів Фуджі» створені Хірошіге після смерті

Кацушіка Хокусай. Популярність пейзажних серій-мандрівок не

зменшувалася, вони розроблялися багатьма художниками. Потрібно було

винайти нові підходи в інтерпретації теми. З двох варіантів, створених

художником (обидві містили по 36 аркушів), на особливу увагу заслуговує

друга, де він змінює горизонтальний формат на вертикальний, чим наближає

роботи серії до класичних вертикальних сувоїв у жанрі гори-води. Прагнення

відтворити класичний жанр мовою тиражної графіки, зверненої до масового

глядача, Хірошіге було не менш притаманне, ніж Кацушіка Хокусай. Він так

само вивчав класичні китайські школи живопису і, вочевидь, намагався

застосовувати цей досвід при розробці краєвиду. Фуджі у його вертикальних

композиціях зазвичай трактується силуетом. На відміну від свого

попередника, він ніколи не наближає глядача до гори, вона завжди

розташована у далечині, немов майстер намагався жодним чином не

нагадувати версію Кацушіка Хокусай. Однак повністю уникнути впливу

великого майстра йому не вдалося. Так, в аркуші «Море в Сатто, провінція
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Суруга», відомому також під назвою «Велика хвиля на узбережжі Сато»,

простежується використання хокусаєвого прийому у зображенні хвилі з

шматками піни та птахами (Іл. 2.41).

Не менш значущими для розвитку пейзажного жанру стали розробки

Хірошіге міського краєвиду, без яких неможливо уявити подальший розвиток

японської «ведути». Художник розробив близько 70 серій, присвячених

рідному місту. Більшість з них було видано у 1840-х роках. Крім того, він

створив багато краєвидів Едо для численних альбомів, що продавалися у

якості сувенірів. «Сто видів Едо» — одна з останніх серій. Хірошіге у 100

аркушах серії відтворив життя столиці у різні пори року. Сьогодні майже

нічого (за рідкісним виключенням) з того, що зафіксував Хірошіге, не

збереглося. Образи старого Едо — міста, що вже тоді налічувало понад

мільйон мешканців, зафіксовані художником, сьогодні зачаровують

сумірністю природи та цивілізації. Навіть найбільш грандіозні будівлі не

затуляють неба, у міських панорамах природа завжди домінує. Усі аркуші

серії розподілені за порами року, що є не просто ознаками часу, а скоріше

змістом мотиву: що саме прийнято робити у Токіо навесні (восени, взимку,

влітку), які місця у цей сезон варто відвідати аби якнайповніше насолодитися

красою кленів чи розквітлої сакури.

Хірошіге багато експериментував, відшукуючи прийоми колористичної

виразності. Численні адміністративні обмеження у галузі гравюри, що

поступово забороняли використання певних кольорів, великої кількості

дощок, тиснення, певною мірою спонукали художників шукати нові шляхи.

Хірошіге винайшов прийом розкату фарби, що дозволяло робити переходи не

тільки від темних відтінків до висвітлених, а й між контрастними парами

(наприклад, від червоного до зеленого). Він активно використовував

індиго — улюблений японцями фарбник, який вони цінують за глибину та

багатство відтінків.
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У пошуках новітніх ефектів Хірошіге розробляє багато нічних пейзажів,

де грає на контрасті світла та тіні, грає силуетами, яскравими спалахами

фарби на темному тлі. Показовою у зазначеному сенсі є композиція

«Феєрверк на мосту Рюгьоку» (Іл. 2.42). Художник звертається до завищеної

перспективи, щоб показати човни і людей, зібраних навколо, та натовп

містян на довгому мосту через річку Суміда, які спостерігають за

фантастичним видовищем феєрверків у небі. Яскраво-блакитний колір річки

виділяється на тлі темно-коричневих і сірих човнів, мостів і неба над ними.

Червоні ліхтарі на човнах на передньому плані збігаються з малиновою

лінією феєрверку, що зображена вгорі.

Підсумовуючи результати розвитку пейзажного жанру у першій

половині ХІХ століття, відмітимо, що попри захоплення традиційними для

укійо-е сюжетами, пейзажна гравюра, що виокремилася у самостійний жанр,

здобула визнання сучасників. Фукейга в укійо-е суттєво вирізняється від

класичного монохромного краєвиду тим, що простір пейзажу укійо-е

допускає наявність людей не лише в якості мовчазних поетів чи мудреців, а й

звичайних містян, зайнятих повсякденною працею, допускає гомін міста і

відтак не дорівнює традиційному поняттю «пейзаж».

З іншого боку, особливості розвитку пейзажу в укійо-е можна пояснити

й як спробу розробити власний, японський краєвид. Варто згадати, що саме

на цей час припадає критика китайської системи живопису, яку вивчали

майже всі видатні художники укійо-е. Так, художник і теоретик Нішікава

Сукенобу (1671—1750) писав: «…Наші старі художники навчалися на

картинах китайських майстрів. Тому вони постійно зображують китайських

мудреців, поетів або самітників і дуже рідко — людей Японії. Навіть коли

вони <…> зображують японця, все одно картина віддає Китаєм, дух не

впіймано. Хіба це не вузькість?» (переклад з рос. К. Ш.) [194, c.126].

Слід визнати, що критика була справедливою, адже панівна на той час

школа Кано дійсно практикувала не тільки техніку китайського живопису.
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Китайці розробили композиційні прийоми та засоби письма, що дозволяли

передати особливості китайської природи. Японські майстри разом із

технікою запозичували й величні панорами китайських гір. Художники-

інтелектуали школи Бунджінга також відтворювали китайські гори, що їх

вони навіть не мали шансів побачити і які вони собі уявляли виключно за

альбомами, що час від часу потрапляли до Японії. Так, едоський живописець

Ікено Тайга відомий не поодинокими зображеннями японських гір, і зокрема

Фуджі, яку він бачив доволі часто, а китайськими монохромами у стилі

веньженьхуа. Саме цими обставинами пояснюється полемічний запал

Сукенобу: «У картинах триматися китайських традицій, з презирством

ставитися до японських шкіл, звести все до китайського, до китайських

краєвидів, до китайських робіт і розваг, не дивлячись на свою Японію, хіба

це не означає вірити у чужу далеку країну і зневажати свою близьку

Батьківщину?» (переклад з рос. К. Ш.) [194, c. 127 ]. Навіть такий «західник»,

як Сіба Кокан, критикував не-японськість японського живописного краєвиду.

Він писав: «Люди товчуть про японський живопис, але ж він цілком

запозичений із Китаю. Навіть коли його представники малюють Фуджі, цю

уславлену гору Японії, вони застосовують китайський метод. Нічого, рівно

нічогісінько не створено у Японії!» (переклад з рос. К. Ш.) [75, c. 188].

Вочевидь, саме у межах укійо-е відбулася принципова зміна орієнтації з

китайського краєвиду на японський, певна романтизація регіональних

особливостей, поетика мандрів країною. Старі мейшьо-е на ширмах, що

практикували у школі Тоса, не мали тієї міри конкретики та такого

поширення, як пейзаж в укійо-е. Тож пізнавати Японію, особливості її

природи широкі верстви населення Японії почали саме завдяки майстрам

гравюри на чолі з Андо Хірошіге та Кацушіка Хокусай.
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2.2. Від середини ХІХ до середини ХХ ст.: трансформація образу

природи у графічному мистецтві

Проаналізовані у попередньому підрозділі матеріали гравюри укійо-е

виявляють розмаїті образи природи, однак шторми, снігопади, зливи в

художній інтерпретації митців не набувають апокаліптичних рис. З точки

зору художників (і, відповідно, глядачів), людина пристосовується до

різноманітних явищ та станів природи. Відсутність в укійо-е гротескних

форм відображення руйнівних наслідків виверження вулканів та цунамі

пояснюється кількома причинами. По-перше, Японія ще була переважно

аграрною країною, тож житлова забудова не була щільною; будинки

визначалися невеликим розміром, легкістю (японці використовували дерево,

солому, папір, черепицю). Землетруси не завдавали великої шкоди. У

результаті землетрусу могла впасти дерев'яна балка, статися пожежа. В

умовах малої кількості міст і переважно сільського типу організації

житлового простору негативні наслідки сейсмічної активності не набували

великого масштабу. Загрозу для життя мешканців островів являли цунамі,

але масштабні цунамі відбувалися нечасто. Тож підземні поштовхи японці

сприймали не як ознаки стихійного лиха, що насувається, а як попередження

правлячій верхівці. О. Мещеряков з цього приводу зауважує: «…відповідно

до китайської політичної науки, здригання землі вказувало на лихо, що

загрожує дому, що править — хворобу або смерть когось із членів родини

імператора, або вульгарну змову. До людей, що не були наближеними до

особи імператора ці побоювання не мали відношення» (переклад К. Ш.) [69, с.

173].

Крім того, зображення лиховісних подій не мало соціального замовлення.

До ХVІІ століття художники знаходилися на службі у князів і працювали для

потреб князя та його родини. Вони оформлювали приміщення, виготовляли

декоративно оформлені речі тощо. Теми сьогодення і тим більш стихійного
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лиха не вважалися предметом зображення. Традиційний живопис надихався

давньою поезією, взірцями мудрості та шляхетності, буддійськими

переказами тощо.

З розвитком міст у ХVІІ столітті ситуація почала змінюватися: у містах

відмічається зростання населення. Визначаються три провідних центри:

Осака, Кіото, Едо. У східній столиці за оцінками фахівців, внаслідок системи

обов'язкових піврічних відряджень представників самурайських кланів для

несіння служби при дворі шьогуна, проживало понад мільйон мешканців.

Посилювалася щільність міської забудови і ризики наслідків землетрусу

підвищувалися.

Сприяв формуванню тематики катастроф і розвиток міської культури. За

часів Едо сформувався клас міських художників, що працювали для вільного

ринку і в цьому сенсі залежали не від естетичних уподобань князівського

дому або його потреб, а від смаків та інтересів містян. Тож саме майстри

укійо-е могли відгукнутися на ці події, що згодом і відбулося. Естампи,

присвячені наслідкам землетрусу отримали назву «намадзу-е».

Назва нового жанру відсилає до японської міфології, де за землетруси

відповідає гігантський сом Намадзу. У стародавній міфології багатьох

народів, чия територія омивається морями і океанами, земна твердь

уявляється такою, що тримається на спині сакральної тварини велетенських

розмірів. У японській міфології «носієм тверді» виступає величезна риба —

сом Намадзу. Коли він ворушиться, починається землетрус. О. Мещеряков у

свої монографії згадує версію з драконом: «Мапа землетрусів Великої

Японії» 1624 року містила зображення дракона, який обвиває країну своїм

тілом. Вчений пише: «Вважалося, що рухами свого тіла він спричиняє

землетруси. На мапах цього типу часто малювали камінь зі святилища

Кашіма. Японці вважали, що за допомогою цього каменю можна розбити

голову дракона і у такий спосіб позбавитися лиха» (переклад К. Ш.) [69, с.

235]. Г. Смітт наводить данні, що на сувої 1793 року із зображенням
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фестивалю в Едо, вже показано величезний переносний вівтар Намадзу, який

штовхають 57 осіб. На голові Намадзу зображено камінь святині Кашіма [190

c.1051].

Таким чином вже до ХVІІІ століття поширилося уявлення про те, що

саме Сом відповідає за землетруси, а камінь з Кашіма придавлює його так,

що він не може рухатися. Тільки божество Кашіма відволічеться, то Сом

одразу смикне своїм хвостом і земля здригнеться.

Цей сюжет знаходить відбиття у дрібній пластиці: містяни охоче

купували нецке (брелоки для закріплення речей) у вигляді мавпи, що сидить

верхи на великому сомі та смикає його за вуса. Образ Намадзу настільки

вкоренився у художній культурі Японії, що й сьогодні його стилізоване

зображення прикрашає прилад системи раннього сповіщення про землетруси

та цунамі (Іл.2.43).

За даними сейсмологів найсильніші землетруси відбулися у 1703, 1707,

1854, 1923, 1933, 1896 роках [253]. Однак «намадзу-е» масово зафіксовані

саме після землетрусу 1855 року (т.зв. «Землетрус років Ансей»). То була

серія поштовхів у 6.9 та 7.1 балів за сучасною шкалою, що спричинили

загибель приблизно 10 000 мешканців столиці, 14 000 споруд було

зруйновано, ще багато людей зазнали поранення та втратили майно. То був

нечуваний масштаб. За даними, що наводить Г.Смітт, вже через 2 доби після

перших поштовхів по всьому місті з'явилися у продажу анонімні намадзу-е,

надруковані нашвидкуруч. «…понад 400 різновидів естампів, пов'язаних із

землетрусом, більшість із яких містили зображення гігантського сома, часто з

антропоморфними ознаками. Ці метафоричні соми не обов'язково

відповідали фактичному виду риб» (переклад К. Ш.) [190, с. 1045]. Таке

стрімке оформлення намадзу-е в окремий жанр гравюри, його поширення та

успіх серед містян пояснюється особливостями сприйняття події. На думку О.

Мещерякова сама дата землетрусу справила глибоке враження на японців.

Десятий місяць традиційно вважалася часом, коли шінтоїстські божества
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збираються у провінції Ідзумо. Саме тому цей місяць називають

«безбожним». «Тож виходило, що коли боги Кашіма відправилися у

«відрядження», сом скористався їхньою відсутністю для нанесення

страшного удару…» (переклад К. Ш.) [69, c. 175]. Злої іронії додавало й те,

що девіз років, під якими здійснювалося правління визначався як Ансей

(мирне правління).

Дослідники цього останнього періоду правління шьогунів Токугава, що

увійшов в історію під назвою Бакумацу (досл.: «кінець шьогунату, 1853-

1869), вважають, що для тогочасних японців те, що відбулося, не мислилося

як випадковість. Вони сприйняли землетрус у контексті останніх політичних

подій, особливо — візитів Комодора Метью Перрі у 1853 та 1854 роках,

наслідком яких було підписання принизливих для Японії Угод і відкриття

країни для іноземців. Варто згадати, що й опозиційний шьогунату рух, що

невдовзі пошириться, мав гасла «Хай живе імператор! Варварів геть!».

Зрештою, багато з дослідників вважають, що Ансейські землетруси показали

слабкість влади, сприяли поширенню недовіри до шьогунату, прискорили

його падіння. Для жителів Едо землетрус 1855 року був актом «йо-наоші»

(яп.: «виправлення, оновленням життя»). «Крізь таку призму Ансейський

землетрус сколихнув суспільство, яке стало самовдоволеним,

неврівноваженим та хворим», — пише Г. Смітт (переклад К. Ш.) [189].

Історик Дж. Чарльз Шенкеринг вважає, що землетруси значною мірою

вплинули на формування культури японців. Землетрус, пише він, «сприяв

розвитку культури катастрофи, яка визначалася політичним та ідеологічним

опортунізмом, оскарженням і стійкістю, а також культурою реконструкції, в

якій еліта прагнула не тільки відновити Токіо, але й відновити японську

націю та її народ» (переклад К. Ш.) [253]. Тобто реакцією на землетрус і його

руйнівні наслідки були не тільки біль та відчай, а й критика влади, соціальні

зворушення. Цим пояснюється мала кількість збережених взірців намадзу-е,

адже багато з них не отримувало обов'язкового дозволу цензури на продаж.
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Нелегальний друк деяких намадзу-е примушував художників не ставити своє

ім'я, тож більшість такої продукції анонімна.

Більшість взірців намадзу-е наповнена сатиричним або гумористичним

змістом. У деяких з них Сом поставав винуватцем землетрусу і зізнавався у

своєму злочині, у деяких взірцях — просив вибачення. Роботи виконано у

традиційній техніці гравюри на дереві, з яскраво виділеним головним

персонажем. Так у композиції 1855 року (Іл. 2.44) невідомий автор показує

сома як загрозливого гіганта, який став причиною не лише землетрусу, а й

пожеж. У центрі композиції автор розмістив фігуру сома, що стоїть на

дерев'яних ногах, на його голові — вогняні блискавки, з пащі також

вивергається язик полум'я, а хвостом він підіймає хвилі. Композицію

доповнюють додаткові персонажі, що вивчають Намадзу та намагаються

його заспокоїти.

В іншій гравюрі (Іл. 2.51) розповідається історія про Намадзу та богів

Кашіма та Дайкоку. У центрі композиції зображено сома, на якому зверху

стоїть бог Кашіма з мечем у руці та намагається стримувати винуватця

стихійного лиха. У верхньому лівому куті аркуша зображено Дайкоку

(одного із Сімки богів доброї долі), що розмістився на стилізованих хмарах і

звідти щедро посипає людей грошима. У нижній лівій частині аркуша

показано групу людей, які радіють грошам, що сиплються з неба.

Аналізуючи колористичне вирішення розглянутих робіт, можна

відмітити використання спільної кольорової гами, що в поєднанні зі

схожістю в стилістиці малюнку та інших виражальних засобів дає підстави

припустити, що обидві гравюри виконані одним майстром. Роботи створено

без використання фонової заливки, основні кольори (чорний, синій, червоний)

ясно прочитуються на чистому тлі паперу.

Подібна розробка сюжету показує іншій бік стихійного лиха:

перерозподіл багатства. Зміст картинки ясно показує, що автор (і відповідно,

не сам один) вважав, що землетрус несе кому горе, а кому — можливість
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нажити багатство. Часто подібні сюжети натякають на дисбаланс у

суспільстві, тож те, що трапилося — його відновлює. Так, наприклад, у

сценах побиття Сома зображують розгніваних куртизанок, торговців, тобто

тих, хто учора купався у розкоші, а сьогодні залишився без даху над головою

(Іл. 2.45). Їх намагаються призупинити декілька чоловіків, в яких упізнаються

будівельники, торговці черепицею, адже вони тепер у виграші. Таке

трактування вкладалося в концепцію «йо-наоші». Існують й інші варіанти

цього сюжету, коли в людях, що радісно ловлять гроші (або моляться

Намадзу) упізнаються будівельники (Іл. 2.47). Інколи автор стає на позиції

знедолених, підкреслюючи, що нова ситуація не встановлює справедливість,

а демонструє нові викривлення. Інколи це подається у гротесково-сатиричній

формі. В одній з таких композицій зображено чоловіків з оголеними

сідницями, що випорожняються золотими монетами на тлі зруйнованих

домівок (Іл. 2.48).

Привертає увагу ще одна робота, виконана у схожій манері (Іл. 2.49), що

зображує Онамадзу та бога Кашіма. Композиційно робота розділена на дві

частини. У верхній знаходиться зображення сома, на голові якого розгорілося

величезне полум'я, що охопило селище. Серед пожежі можна розгледіти

будинки та фігури людей, що намагаються врятуватись від лиха. Нижня

частина роботи присвячена богу Кашіма, що приліг відпочити на Канаме-іші.

Робота, що ілюструє дуальність світобудови японців, є по суті ілюстрацією

того, що все у світі має дві сторони, — це поєднання спокійного начала,

проілюстрованого наявністю постаті бога Кашіма, та хаосу, що

відображається у зображенні сома. Посилює ефект дуальності колористичний

контраст, побудований на протиставленні чорного (сом) та червоного

(полум`я). Додаткові кольори подані також локальними плямами: очі

Намадзу небесно блакитного кольору, що перегукується із кольором каменю,

на якому заснув Кашіма. Нижня ж частина гравюри виконана у стриманих
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блакитних та світло-зелених кольорах. Доповнює зображення чорний контур

фігур бога та Канаме-іші.

Такі прості колористичні рішення, що позбавлені нюансів, як то можна

було бачити у пейзажній гравюрі укійо-е, зумовлювалися іншим

призначенням. Часто текстова частина дорівнювала, або навіть переважала

зображальну. Збільшення обсягу текстової частини — явище, характерне для

гравюри пізнього Едо. До появи перших газет саме гравюра виконувала

функцію засобу масової інформації. Тож інформаційно-комунікативна роль

гравюри переважала, її не розглядали як мистецький твір, хоча завжди

цінували дотепний гумор, гру літературних та візуальних метафор,

гротескові зображальні рішення.

Серед намадзу-е привертає увагу аркуш «Страх перед Кашімою» із

зображенням Сома, навколо якого танцюють люди (Іл. 2.50). Намадзу

вдягнений як мандрівний представник святині Кашима, в його руці

прапорець із сонячним диском, на тлі котрого силует кролика, що натякає на

1855 рік — рік Кролика. Фахівці вважають, що подібні мотиви відбивають

широко розповсюджені, «оргіастичні» танці «ей-на-ка», що спалахнули в

багатьох районах центральної Японії наприкінці 1867 року. «Танці

функціонували, серед іншого, драматично, щоб відобразити руйнування

старого порядку і прагнення простого народу до реформ» (переклад К. Ш.)

[71, c. 83].

Узагальнюючи спостереження щодо жанру намадзу-е зазначимо, що

назва мала метафоричне значення і не обов'язково в композиції був

присутній власне Сом. Інколи його зображення більше схоже на кита.

Існують композиції, де взагалі відсутня будь-яка морська риба чи тварина.

Усі картини землетрусів називалися намадзу-е.

Слід також відзначити, що й не всі естампи, присвячені землетрусу мали

соціально-політичний підтекст. Існували й зображення катастрофи як

такої — наприклад, спричинене землетрусом цунамі. Кращі з таких
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композицій спираються на спадщину Кунійоші, у творчому доробку багато

ефектних картин із пірнальниками та пірнальницями, набуто досвід

зображення людського тіла крізь морські хвилі. Згадані композиційні

рішення доповнюються жахливими подробицями: у гігантських хвилях

тонуть, спливають жінки, діти, комоди та шафки, предмети вжитку. Усе та

усі рівно безпорадні перед гігантською хвилею, що накриває раз за разом (Іл.

2.52).

Таким чином, було би невірно сприймати намадзу-е як ілюстрацію

міфологічних уявлень японців, або як виключно форму політичної риторики

для соціальних груп, відсторонених від політичного життя. Образ Намадзу

був ємною, загальнозрозумілою художньою метафорою, що дозволяло

виводити різноманітні сюжети, які виявляли різноманітні погляди на

екологічну катастрофу.

Варто зазначити, що комунікативна роль гравюри, яка зросла у другій

половині ХІХ століття, пояснює непостійність тематики катастроф у

японській гравюрі. Наступна хвиля масового друку подібних зображень була

викликана виверженням вулкану Бандай у 1888 році, що у префектурі

Фукушіма, на північ від Едо. Виверження супроводжувалось потужним

вибухом, внаслідок якого висота вулкану зменшилася на 640 метрів, а в

атмосферу викинуто величезну кількість пірокластичного матеріалу [215].

Результатом виверження стала повна зміна природного та соціального

ландшафту: повністю щезли під зсувами кілька сіл, лісовий масив та

сільськогосподарські угіддя, утворилося п'ять нових озер. То був один з

найсильніших проявів вулканічної активності. Увага суспільства була

прикута до цієї трагедії, що сформувало соціальне замовлення на подібну

продукцію.

Одним із перших, хто відгукнувся на цю трагічну подію, був Кобаяші

Ікухіде. У гравюрі «Виверження гори Бандай» (Іл. 2.53) він показує вулкан у

момент зриву верхньої частини його конуса. Художник обрав форму
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триптиха (три вертикальних формати о-бан). Усі три аркуші складають єдину

композицію, де показано крупним планом вибух, потоки лави з камінням, то

тут, то там — фігурки розпластаних людей, розтрощені хати. Художник

намагався документально зафіксувати подробиці виверження: показано, що

вулкан знищив усе живе на північному схилі, блакитними плямами позначені

новоутворені озера. Бандай моделюється грубими узагальненими лініями,

доповненими тонкими чорними штрихами, що промальовують контури та

рельєфні особливості гори. У цілому вся композиція гравюри статична,

динамізму їй надають закруглені темно-коричневі лінії, що розходяться від

гирла вулкану. Таким прийомом автор намагався передати сам момент

вибуху. У лівій частині аркуша є прямокутна врізка з текстом-розповіддю

про подію. Текст поданий не каліграфічно, що посилює документалізм.

Схожим чином подає подію і художник, що підписувався псевдонімом

Танкей (Іл. 2.55). Крупнопланова композиція акцентує увагу на яскраво-

червоній лаві, що немов розколює гирло. Грифельний попіл, немов завіса,

закриває майже увесь простір композиції. Так само, як і в попередньому

варіанті, у зображальне поле включається текст. Не можна не відзначити, що

художні якості розглянутих гравюр суттєво поступаються інформаційним.

Інші акценти в художньому відображенні теми бачимо в триптиху

Тосаміцу «Виверження вулкану Бандай» (Іл. 2.54). Начебто у ньому присутні

ті самі прийоми, що й у попередніх аркушах: три вертикальних аркуші

утворюють великий горизонтальний формат, фрагментована композиція,

текстова врізка. Однак художник розташовує верхівку вулкану в глибині

композиції, натомість перший план присвячує зображенню руйнівних

наслідків виверження вулкану. Він подає крупним планом повалені будинки,

фігури людей, які намагаються врятуватися. Це не умовні антропоморфні

фігурки: художник показує придавленого балкою чоловіка, переляканих

жінок, які біжать, озираючись на клуби попелу, що насуваються. При тому

люди допомагають одне одному: несуть поранених, підтримують старих.
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Художник змальовує не так стихійне лихо, як людську трагедію та поведінку

людей в екстремальній ситуації.

Разом з тим слід відзначити, що в усіх розглянутих та інших взірцях,

присвячених виверженню Бандай, художники не досягли того рівня

графічної майстерності, що притаманні творам Кацушіка Хокусай та

майстрам намадзу-е. Опубліковані нещодавно національним архівом Японії

гравюри та письмові документи, що детально описують різні землетруси,

виверження вулканів, повені та інші лиха, з якими стикалася Японія в період

Едо [276], демонструють загальну невисоку художню якість. У більшості

аркушів майстри констатують перебіг тогочасних подій, на роботах

позначені місця вигорання трави чи інших пожеж та руйнацій.

Іншого ґатунку гравюри, присвячені т. зв. «Великому Кантоському

землетрусу» — землетрусу 1923 року, який знищив цілі райони Токіо та

Йокогами. Землетрус спровокував велике цунамі, що повністю накрило

узбережжя. Сильні поштовхи призвели до руйнування великих будівель,

ушкодження системи міських комунікацій. Розрив газових та

водопостачальних труб призвів до масштабних пожеж і колапсу

протипожежної служби. За словами очевидців, люди стрибали у річку,

рятуючись від полум'я, у той час як руйнувалися новозведені бетонні мости.

Дж. Хаммер наводить свідоцтва очевидців та дані з поліцейських рапортів:

полум'я насувалося з усіх боків, а до 16.00 піднявся вогняний торнадо

висотою у 300 футів; з 44 000 людей, що намагалися врятуватися від пожежі

поблизу річки, вижило лише 300 [258].

Загибель двох великих міст, що стали фактично уособленням ідей

модернізації і як наслідок — вестернізації країни, були сприйняті

суспільством неоднозначно. Багатьма японцями подія сприймалася як кара

небесна за зраду шляху батьків та наслідування «західним варварам».

Ліберальні ідеї, включаючи демократію, колективні переговори та права
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жінок, і взагалі великий оптимізм модернізації, були знищені Великим

Кантоським землетрусом в одну мить, — зазначає Дж. Хаммер [258].

Масштаб катастрофи та викликані урбаністичною цивілізацією наслідки

не могли не віддзеркалитися у гравюрі, що залишалася наймасовішим видом

мистецтва. У гравюрі Такашіма Унпо «Район Уено горить» 1925 року

(Іл. 2.56) зображено пожежу, яка спалахнула в одному із центральних районів

Токіо. Автор передає стан міста, він показує, як швидко розгоряється полум'я

з кожним новим поривом вітру. Художник деталізує подію, розкладає її на

декілька «історій». Люди біжать, намагаючись врятуватись від вогню,

будинки руйнуються. Полум'я займає майже всю частину роботи, ніби

огортає персонажів, що застрягли серед усього цього божевілля. Колірна

палітра, в якій превалюють червоні та вохристі тони, лише посилює відчуття

жаху.

Якщо естампи намадзу-е були дещо відстороненими від подій,

здебільшого виражали критику влади, були більшою мірою сатиричного

змісту, то ця робота демонструє нові підходи до розробки сюжету, прагнення

показати хаос та паніку містян, розкриває історії простих людей, які

втрачають все через виверження та пожежі.

Історії простих містян розгортаються і в інших гравюрах тих часів. Так,

ілюстрація Кондо Шіун (Іл. 2.58) розповідає історію потяга, що зійшов з

рейок. Зображення локомотиву та вагонів займає майже увесь простір

гравюри. Динамічна хвилеподібна лінія, що вимальовується в обрисах потяга,

посилює ефект тривоги та відчуття руйнації. На передньому плані автор

зображає локомотив, він впав на бік, зайнялася пожежа. Масивні клуби

їдкого чорного диму, зламане дерево, люди, що в паніці розбігаються

врізнобіч, красномовно вимальовують картину події.

Гравюри, присвячені Великому Кантоському землетрусу з колекції

М. Волфсон молодшого (Іл. 2.61-2.66), дозволяють побачити розмаїття версій

тогочасних візуальних наративів. Художник Кондо Шіун у гравюрі «Цунамі
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після землетрусу» (Іл. 2.64) зображує жахливе цунамі, що стало наслідком

землетрусу. На відміну від більшості митців, які у картинах цунамі малюють

хвилю у найбільшій своїй силі, немов за мить до того, як вона нагряне на

берег, Кондо Шіун звертається до моменту, коли хвиля вже почала

відступати. Вода повертається назад в океан та тягне за собою будівлі, людей,

кораблі. Робота виконана у кращих традиціях укійо-е, збагачених прийомами

європейської художньої системи. Майстер будує композицію, зіставляючи

крупний ближній та різко віддалений плани, що дозволяє детально та

емоційно показати людину, її боротьбу за життя, і водночас — показати

масштаб лиха, змальовуючи на віддаленому плані майже єдиною плямою

людей, що перетворюються на сліпий натовп. Площинність, виразність і

майже орнаментальна ритміка графічно пророблених зображальних

елементів, гармонія кольорів нагадують кращі здобутки укійо-е.

Не менш деталізовано показано події 1923 року у серії гравюр

художника Йосен Хамада (Іл. 2.59-2.60). В його аркушах «Втеча від вогню,

загибель у воді» та «Трагедія коней» розгортаються апокаліптичні картини

загибелі усього живого. Точність у передачі характеру рухів, емоцій,

напруження та експресія виділяють роботи цього майстра поміж інших

зображень у тематиці катастроф.

У гравюрі Нішідзава Текіхо 1924 року (Іл. 2.66) розгортаються сцени

після згаданих трагічних подій. Крупним планом показані електричні дроти:

заплутані між собою, вони утворюють міцну сітку, крізь яку просвічується

уціліле місто. Це одна з оптимістичних версій серед більшості тогочасних

творів. Тут також простежується бажання зберегти естетичну складову.

Узагальнюючи матеріали 1920-х років, відзначимо, що значно вища

художня якість творів у порівнянні з гравюрами кінця XVIII століття може

пояснюватися кількома факторами. З одного боку, до 1920-х років газетна

справа вже повністю перебрала на себе роль головного інформаційного

засобу у суспільстві, залишивши гравюрі виключно художнє відображення
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події. З іншого — до 1920-х років із стін заснованої Токійської академії

мистецтв вже вийшло понад 20 випусків, тож у країні з'явилося ціле

покоління нових майстрів, що отримали професійну освіту. Стара система

ремісничих шкіл була замкненою системою. У галузі пейзажу, що набув

розвитку значно пізніше усіх інших жанрів гравюри, це дало негативні

наслідки. Андо Хірошіге та Кацушіка Хокусай не залишили після себе

нащадків рівного масштабу. Майстерня Хірошіге ще тривалий час працювала,

але Хірошіге ІІ та Хірошіге ІІІ були здатні хіба що на слабкі повторення з

незначними відмінностями розробок засновника. Тож протягом кількох

десятиліть спостерігається занепад пейзажної гравюри, що посилювався й

кризою укійо-е в цілому.

Розвиток урбанізації суттєво змінив характер природних катастроф,

посилив їхні руйнівні наслідки, що позначилося на зміщені акценту з картин

стихії, які розгортається у природі, на зображення людей, що потерпають від

стихійного лиха, гинуть, намагаються врятуватися. Увага художників не

оминає й таких аспектів, як людська поведінка під час екстремальних

ситуацій.

Разом з тим було би невірно стверджувати, що політика модернізації,

впроваджувана урядом, і відповідно — докорінні цивілізаційні зміни

усвідомлювалися як порушення балансу у стосунках «людина-природа».

Представники «правих» рухів у Японії пояснювали нищівні наслідки

Кантоського землетрусу хибною орієнтацією на Захід, підступними діями

американських (корейських) диверсантів тощо. Мілітаристичні кола в уряді

країни використовували наслідки екологічної катастрофи у суто політичних

цілях. Щоправда, певні висновки були зроблені. Після 1923 року й по

сьогодні усі громадяни Японії щороку повторюють правила поведінки під

час землетрусу та проводять тренування, а система будівництва у мегаполісі

враховує сейсмічну активність регіону. Однак у цілому політика модернізації

і зростання темпів індустріалізації країни не піддавалася сумніву. На орних
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землях зводилися заводи та фабрики, зростало виробництво зброї та

військової техніки, розвивалися комунікації. Японія за кілька десятиліть

модернізації з аграрної країни перетворилася на одну з найсильніших країн

світу, одержала переконливі перемоги над великими імперіями — Китаєм і

Росією. Тож націоналістичні настрої з пропагованим поверненням до

«традиційних цінностей» не означали відмови від західних благ цивілізації, і

Японія успішно нарощувала промисловий потенціал. Після Великого

Кантоського землетрусу Токіо відбудовується та остаточно перетворюється

на мегаполіс.

Зазначені процеси позначилися й на традиційних видах мистецтва,

одним з яких був укійо-е. Усесвіт «картин мінливого світу», населених

пейзажами, самураями, гейшами та акторами японського театру кабукі, був

під загрозою зростаючого західного впливу, який, у свою чергу, під час його

експериментів з новими методами, матеріалами і формами вираження

включав елементи японської графіки. Пафос змін, формування нових

суспільних і художніх ідеалів неминуче означали у той період відмову від

традиційних принципів образотворчості. В Європі, головним чином у

Франції, молоді японські художники вчилися писати олійними фарбами, -

передавати тілесну об'ємність предметного світу, його конкретну

визначеність і неповторність, а головне — висловлювати свою власну

індивідуальну реакцію на все різноманіття явищ життя. Не просто освоєння

нових тем і живописної техніки стало головною проблемою японського

мистецтва на межі XIX і XX століть, але втілення нового світогляду і

світовідчуття, інших, ніж раніше, взаємин особистості й навколишнього світу.

Традиційні методи живопису і графіки здавалися неприйнятними і

непридатними для вирішення цього завдання.

Опануванню західних прийомів у мистецтві сприяли й поїздки та

навчання японських митців за кордоном. Провідними країнами, де японці

здобували сучасну мистецьку освіту, були Франція та Італія [40]. У
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новоутвореній академії мистецтва в Токіо викладали художники з Європи,

було засновано й спеціальний факультет західного живопису. Не

переповідаючи відомості щодо основних тенденцій розвитку мистецтва у

Японії доби Мейджі-Тайшьо (1912-1926 рр.), висвітлених у сучасній науковій

літературі [171, 136, 135, 182], підкреслимо, що міцний вплив західної

системи художньої освіти мав двоїсті наслідки: сприйняття західного досвіду

та спротив йому. Водночас спротив чинився через оновлення традиційних

форм мистецтва шляхом обережної імплементації елементів західної системи.

Одним із таких проявів нової художньої ситуації стала поява нових рухів

у графічному мистецтві — «шін-ханга» та «сосаку-ханга». Вони фактично

замінили собою укійо-е, тож подальша розробка краєвиду і взагалі

проблематики «людина-природа» здійснювалася творчими зусиллями цих

майстрів. Розглянемо здобутки вказаних рухів у контексті нашої

проблематики докладніше.

Діяльність шін-ханга (нова друкована картина) припадає переважно на

першу половину ХХ століття. Його представники, плекаючи кращі надбання

укійо-е, водночас шукали засоби оновлення гравюри. Прихід нових

конкуруючих технологій, зокрема літографії та, пізніше, фотографії, все ж не

повністю витіснив укійо-е, цей мистецький рух знайшов свою реалізацію у

виробництві книжок з зображеннями акторів кабукі, театральних обрядів,

рекламних послуг. Утім, для його використання потрібні були інновації, і

насамперед стильові. Представниками нового руху стали японські

художники, серед них Кавасе Хасуі (1883—1957), Кобаяші Кійочіка (1847—

1915), Мікі Суізан (1887—1957), Номура Йошіміцу (1870—1958) і Охара

Косон (1887—1945).

Одним з ідейних лідерів руху став Ватанабе Шодзабуро (1885—1962).

Він був редактором та видавцем і підтримував художників у періоди

Тайшьо (1912—1926) і Шьова (1926—1989). Видавець знайшов групу

художників, які так само, як і він, прагнули відновити традиційне мистецтво
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гравюри укійо-е, що ґрунтувалося на співпраці незмінного «квартету», який

складався з видавця, художника, гравера та друкаря. Проте, на відміну від

відбитків укійо-е, що, на думку японської аудиторії, були здебільшого

ремісничими, естампи шін-ханга відзначалися високою художньою

майстерністю.

Майстри шін-ханга працювали у канонічних для укійо-е жанрах, зокрема

фукейга (пейзажі) та качога (рослини та птахи), проте у стилістиці робіт

відчувається вплив західного імпресіонізму та реалізму. Художники шін-

ханга принципово замінили чорні контури, що їх зазвичай використовували

майстри укійо-е, на широкий діапазон нюансованих відтінків, особливо тих,

що призводять до тонких градієнтів. Вони широко використовували

світлотінь, глибокий простір і відтворення натуралістичного світла.

Наприклад, Йошіда Хіроші (1876—1950) був відомий тим, що

використовував у своїх творах типово імпресіоністичні прийоми. Автор

досліджував послідовність змін освітлення протягом дня, щоб якомога краще

зрозуміти ефект денного світла.

У 1920 році Йошіда почав працювати для видавця Ватанабе Шодзабуро.

На жаль, під час Великого Кантоського землетрусу усі дошки для його

естампів були втрачені разом із магазином Ватанабе. Художник відвідував

США та інші країни світу, що дало новий досвід а з іншого — дозволило

переконатися в інтересі західного глядача до японської гравюри.

Розглянемо роботу майстра «Весна на Гарячих джерелах» (Іл. 2.67).

Незважаючи на значний зовнішній вплив європейських художніх традицій,

відчутним є тяжіння до зображення природи в усіх її аспектах. Автор зберігає

такі традиційні засоби художньої виразності, як двомірність та лінійність,

працює з площинами, будує композицію, використовуючи локальні плями та

зіставляє різні масштаби. Хоч у його гравюрах і присутня лінійна

перспектива, вона не спростовує загального декоративно-площинного начала,

яке було розроблене ще у гравюрах Кацушіка Хокусай. Колірне рішення
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естампів також відсилає до гравюр великого попередника майстрів шін-ханга,

а саме використання прусської блакитно-синьої фарби та поєднання її із

блідо-рожевими та зеленуватими тонами. Такі прийоми прослідковуються й у

інших роботах майстра (Іл. 2.68—2.70, 2.72—2.73).

Звертається художник й до образу Фуджі. Він розробив дві серії: «10

видів Фуджі» та «Види Фуджі з Окіцу» (Іл. 2.69, 2.71). Розглядаючи аркуші

серії, неможливо не помітити вплив спадщини видатних пейзажистів укійо-е

на підходи до розробки композиційних рішень. Тут і Фуджі, що немов

милується своїм віддзеркаленням у воді, показаним так ясно, що виникає

ефект її подвійного зображення, і різко наближені елементи першого плану,

через які проглядає конус Фуджі, що вимальовується вдалечині. Художник

багато експериментував з колоритом, вирізаючи додаткові дошки та

виконуючи друк однієї композиції у різних колористичних рішеннях. На

відміну від майстрів укійо-е він використовував вишукано нюансовані світлі

відтінки фарби, досягаючи майже акварельної легкості.

Схожі підходи у зображенні Фуджі застосовував Іто Юхан (акт. 1882—

1951). Фуджі у його аркушах подається на відстані, безлюдність його

краєвидів надає відчуття тиші (Іл. 2.75), немов сповнені світлом фарби

надають його творам ефект акварельного живопису.

Апелює до класичного надбання Такахаші Шотей (1871—1945). Фуджі з

Окіцу в його інтерпретації викликає спогади і про гравюри Кацушіка

Хокусай, і твори Огата Корін (зокрема, «Хвилі у Мацушіма»), два крупно

планові аркуші апелюють до композиції Кацушіка Хокусай «Вітер перемоги.

Ясний день» (Іл. 2.16). На відміну від своїх колег Такахаші Шотей

використовує насичені фарби, активно використовує контраст, графічна

розробка зображальних елементів підкреслює різьблення (Іл. 2.76—2.78).

Ще одним із видатних пейзажистів — представників шін-ханга був

Кавасе Хасуі (1883—1957). Його ландшафти виглядають так, ніби

знаходяться під неминучою загрозою майбутнього [280]. Урбанізація, що
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охопила Японію, виступає загрозою традиційній художній манері, що

перебуває на межі вимирання, тому більшість шін-ханга лірично-романтичні,

наповнені чуттєвим, подекуди навіть меланхолічним змістом.

«Дванадцять видів Токіо» 1920 року (Іл. 2.79—2.82) є однією з найбільш

успішних серій художника. Аркуші цієї репрезентують різні куточки Токіо у

різні пори року. Художник показує, як змінюється пейзаж під впливом

зовнішніх факторів. Так, у гравюрі «Міст Ейтай» (Іл. 2.79) він зображає два

човни, що стоять пришвартовані коло стіни. На задньому плані мистець

розміщує зображення самого мосту. Ця гравюра яскраво ілюструє дуальність

у мистецтві цього періоду. Тут «старий світ», що втілений у вигляді двох

рибальських човнів, поєднується із новим, що уособлений у вигляді

бетонного мосту. Художник застосовує контрасти планів, площинність та

двомірність у моделюванні об'єктів, складну гаму сріблясто-блакитних тонів.

Дослідники бачать в роботах Хасуі ностальгію за старою Японією.

Слід зазначити, що ностальгічні ноти можна побачити в інших майстрів

шін-ханга. Звичний світ стрімко змінювався на очах. Змінювалося й саме

місто та його мешканці. По всьому місті виростали багатоповерхівки, рікш

змінили трамваї та автівки, темп життя прискорився. Однак у роботах

художників краєвид зазвичай, безлюдний. Якщо в ідеальну картину природи

й потрапляє декілька фігур — то це обов'язково не метушливі мовчазні

спостерігачі краси природи, при цьому жінки вдягнені у кімоно, чоловіки —

у хакама (Іл. 2.83). Час у майстрів шін-ханга плине повільно.

Ідеалістичний пейзаж майстрів шін-ханга розробляється у межах вже

традиційних мотивів подорожі дорогою Токайдо, видів Фуджі, видів Токіо.

З розвитком транспортної системи та супутньої інфраструктури

подорожування стало доступним для різних верств населення, розширилася

географія подорожей. Художники отримали можливість розвивати

розроблені попередниками тематичні комплекси не тільки за рахунок

композиційних та колористичних рішень, а й через відкриття нових місцин і
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відповідно — нових ландшафтів. Тематичний репертуар художників у

першій чверті ХХ століття збагачується новим мотивом — «Види Ошима».

Популярність подорожей до Ошима (архіпелаг Ідзу) серед художників

першої половини ХХ століття пояснюється багатьма причинами. По-перше,

острів давав багато нових вражень. У порівнянні з Токіо, що стрімко

перетворювався на мегаполіс, віддалені острови несли у собі присмак

пригоди, відкриття незайманого цивілізацією світу, світу збереженої природи

та чистоти людських стосунків. По-друге, у стінах закладів професійної

художньої освіти панував імпресіонізм. У пошуках «японського Монмартру»

студенти академії відкрили для себе Ошима як місце для проведення

пленерів. По-третє, Японія набула статусу імперії, ідеологія та освіта

конструювали нову просторову модель, яка відповідала колоніальному

дискурсу. Згідно цій моделі чотири головних острови йменувалися

«внутрішньою Японією» й відповідно усі інші острівні угрупування

сприймалися її колоніями. Масовий інтерес до природи й культури островів

зумовлювався й цим фактором. І якщо Хокусай «відкрив» для японців океан,

то митці першої половини ХХ століття і майстри шін-ханга зокрема —

«відкрили» острови.

Серед представників зазначеного напряму розробляли тему ошимських

пейзажів Іто Шінсуй (1898—1972) та Кавасе Хасуі. Вони разом відвідували

острів, де писали пейзажі просто неба, робили замальовки. Після повернення

до Токіо на основі зібраних матеріалів були розроблені та надруковані

гравюри. До сьогодні збереглося небагато ошимських естампів Кавасе Хасуі.

У його версії Ошима постає як певна кількість локацій з виразними

матеріальними маркерами: порт з кораблями та човнами, дзвіниця (Іл. 2.84-

2.85). Особливо слід відмітити аркуш «Окада Ошима» (Іл. 2.85). Село,

розташоване поблизу океану, показано художником увечері, коли

насуваються сутінки і в хатах умикається світло. Кавасе Хасуі. обирає

позицію згори: передній план займають черепичні дахи, за ними — океан, що
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простягається аж до лінії горизонту. Невисокі хвилі м'яко омивають берег,

ніщо не нагадує про екстремальні умови острова: селища розташовані на

вузькій смузі між вулканом та океаном. Навпаки: усе в композиції дихає

тишею та спокоєм.

С. Рибалко у своїй статті «Острівні мотиви в мистецтві Японії першої

третини ХХ ст.» відзначає, що зазвичай художники зображували осінь та

весну на острові, його різноманітні види. «Особливо популярними серед

митців та численних туристів були діючий вулкан Міхараяма та численні

квітучі камелії. Цей контраст ніжності та жорстокої небезпеки надавав

краєвидам, що відтворювали особливості природи Ошими, філософської

глибини. Однак не буде перебільшенням твердження, що значно більше

художників цікавив місцевий колорит, який виразно простежувався в

традиційному способі життя та Ошимському жіноцтві», — зазначає

дослідниця [82, с. 52].

Іто Шінсуй неодноразово приїздив на острів, тож цілком закономірно,

що його художній досвід не обмежився кількома натхненними краєвидами.

Він розробив багато різноманітних сцен, і зрештою серію «Дванадцять видів

Ошима» (Іл. 2.86-2.87). У своїх краєвидах художник немов повертається до

первісної краси, далекої від впливу західної цивілізації. Він показує красу

Ошима, але намагається бути якомога точнішим у відображенні

особливостей життя на острові. Милуючись красою Фуджі, яку у ясну погоду

можна спостерігати через протоку, художник показує її на горизонті (Іл. 2.87).

Немов оповита серпанком гора, нюансовані відтінки блакитної фарби у

передачі океанського простору доповнені різкою графікою дерев на першому

плані. Художник уважно промальовує вигнуті від частих цунамі стволи. Тож

спокій океану оманливий.

В інших аркушах серії показано розмаїття ґрунтів — від коричневої

землі, жовтих пісків до чорної застиглої вулканічної лави (Іл. 2.86—2.88).

Люди у цій серії хоч і виконують додаткову роль, але художник не уникає
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прикмет острівного життя: жінки, вдягнені в індигові юката, випасають корів,

відро з водою несуть на голові, лише підтримуючи його однією рукою. Такий

спосіб життя тодішнім токійцям уявлявся екзотичним, і друковані картинки

про віддалені острови знаходили попит. Значна частина гравюр друкувалася

не лише як повноформатні естампи, а ще й як листівки.

Другим потужним явищем у галузі графіки першої половини ХХ

століття був рух «сосаку-ханга». Для ранніх художників сосаку-ханга процес

«відтворення відбитків» (fukusei hanga) був анатемою, і багато хто вважав,

що нео-укійо-е (відродження течії ханга) було одним з таких типів

репродуктивного друку. Більшість художників сосаку-ханга бачили графіку

як елементарний і дуже особистий творчий акт, ні в якому разі не

призначений для спільної з ремісниками справи. Багато авторів власноруч

вибирали папір, готували блоки (не завжди з дерева), вирізали або

вигравіювали свої композиції, змішували пігменти, друкували зображення,

дарували або продавали відбитки. Іноді вони дійсно співпрацювали з

ремісниками, але майже завжди висікали свої блоки навіть тоді, коли вони не

друкували композиції для конкретних проектів або видань. Їхня робота була

сумішшю традиційних підходів та технологій з європейськими методами

фарбування та друку. Результатом такого поєднання став еклектичний та

індивідуалізований підхід до розробки гравюри, цілком протилежний руху

«шін-ханга», представники якого вихваляли переваги традиційного поділу

функцій друку (так званий «укійо-е квартет») [140, с 13]. Індивідуалізована

та експериментальна основа сосаку-ханга ускладнює групування відбитків у

легко розпізнавані категорії, але той самий еклектизм зробив цей рух

помітним явищем напередодні, і особливо після Другої світової війни.

Така творча автономія, віддання переваги творчій складовій над

ремісництвом вплинули на вибір тематики та сюжетів, зумовили появу нових

підходів до пейзажного жанру у гравюрі. Зокрема це позначилося на

відображенні різних аспектів стосунків «людина-природа» без орієнтації на
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смаки та інтереси потенційних покупців. Якщо художники шін-ханга

уникали образів сучасного мегаполісу і тим більше прикмет індустріальної

цивілізації, відшукуючи залишки старої Японії, то їхні опоненти з сосаку-

ханга, навпаки, охоче працювали з образами техногенного світу, відшукуючи

нову художню мову. Так, міські пейзажі в інтерпретації майстрів 1920-х

років демонструють повний розрив з традиційним поглядом на місто як

низку локацій, де розкриваються краса сезону, архітектурної пам'ятки на тлі

природного мотиву, сцени міського повсякдення. Значення людських фігурок

поступово нівелюється, адже місто тепер характеризують транспорт,

багатоповерхівки, потоки електричного освітлення і реклами. З

композиційного простору міського краєвиду зникають рослинність та

елементи природного ландшафту. Особливості нового міського краєвиду

репрезентують такі твори, як «Гінза» Ода Кадзумо (Іл. 2.90), «Вид Гінзи

навесні» Кішіо Коідзумі (Іл. 2.91), «Харімая-тьо в Кочі, вночі» Сакамото

Ханджіро (Іл. 2.92).

Для унаочнення принципової різниці у трактуванні міського краєвиду

майстрами зазначених напрямів порівняємо інтерпретацію мотиву «Гінза

навесні» у Коідзумі Кішіо (Іл. 2.91) та Кадзамацу Шіро (Іл. 2.93). Художники

розробили свої композиції з різницею лише у три роки. Коідзумі Кішіо,

(майстер сосаку-ханга) зображує найбільш модний район Токіо взірця 1931

року, Кадзамацу Шіро (майстер шін-ханга) — 1934. Перший ховає усі

подробиці міського ландшафту у темряву, акцентуючи увагу виключно на

технічному образі району, що уособлював поняття «сучасне місто»: чорне

тло розкреслено яскравими вогниками, які підкреслюють висоту універмагів,

щільність модних крамниць, кількість автівок на дорозі. Його опонент

намічає багатоповерхівку легким силуетом, що немов тане у тумані, проте

наближає до переднього плану великий ліхтар у японському стилі,

крамничку суші з традиційними шторами норен, показує силуети людей, —

чоловіки вбрані у європейський, жінки у японський одяг. Сезон, заявлений у
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назві, у представника сосаку-ханга жодним чином не позначений у

композиції, у той час як у художника шін-ханга цілком очікувано у світлі

великого ліхтаря промальовуються гілки розквітлої сакури. Таким чином,

один той самий район отримує протилежні інтерпретації .

У зв'язку з викладеним слід відзначити, що порушення балансу між

світом природи та розвитком цивілізації, що спостерігається в

урбаністичному пейзажі, скоріше за все самими художниками не

усвідомлювалося. Індустріалізація, технічний розвиток — то були ознаки

успіхів країни на шляху модернізації, яка була запорукою державної

незалежності — і більш того, були підставою для національної гордості та

ідеологічною основою плану розбудови «зони Азійського спів-процвітання»

[245].

Важливим аспектом творчого доробку майстрів сосаку-ханга було й те,

що вони привнесли у гравюру «відчуття різця», красу несподіваних ефектів

друку, виразність стилізованих елементів зображення, що згодом утворить

підґрунтя для розвитку екологічного плаката.

Підсумовуючи спостереження щодо змін у розвитку пейзажного жанру в

творчості майстрів двох зазначених рухів, відмітимо, що вони утворили два

підходи, причому обидва були відгуком на процеси урбанізації та

індустріалізації. Шін-ханга пропонували втечу до збережених куточків

природи, незайманого індустріальним поступом світу, часто — із

ностальгічними нотами за старовинною Японією. Сосаку-ханга моделювали

сучасне місто як технічно диво, яке є по суті візуалізацією успіхів країни та її

невпинного поступу до майбутнього.

Відносно художніх прийомів, то крім ставлення до друку, обидва рухи

демонструють певні позиції щодо традиційних японських та новітніх

західних засобів виразності. Якщо шін-ханга намагалися продовжити життя

укійо-е в оновленому варіанті, то сосаку-ханга намагалися розірвати ці

зв'язки. Що стосується західної художньої системи, то слід підкреслити, що
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обидва рухи послуговувалися її надбаннями, з тією лише різницею, що шін-

ханга їх сполучала з японськими. З цього приводу І. Блейн слушно зауважує:

«За іронією долі, у той самий час, коли європейські художники у пошуках

способів уникнути своєї художньої традиції реалізму звернулись до

японських друкованих видань, на японських художників впливали західний

реалізм і перспектива — ті самі техніки, від яких відмовляються західні

художники» (переклад – К.Ш.)[200, c.78].

Висновки до розділу

Розвиток художньої репрезентації образів природи у графіці кінця

XVIIІ — початку XX ст. умовно можна поділити на два етапи: 1. Формування

пейзажного жанру та образів природи у межах традиційної гравюри укійо-е

кінця XVIIІ — середини XІX ст; 2. Поява нових художніх образів природи

(пов’язані з негативними наслідками діяльності людини) у мистецтві,

тенденції європеїзації та зміна художньої мови від часів бакумацу до

середини ХХ століття.

Перший етап формується у «закритому» світі Японії, у межах якого

складається унікальна традиція побудови композиції, що базується на

лінійності та площинності. Відсутність перспективи у гравюрах робить їх

художню мову декоративною, такий ефект посилюються завдяки

застосовуванню чорного контуринга майстрами укійо-е. Колористичне

вирішення естампів посилює ефект декоративності, майстри використовують

локальні кольори і доповнюють композиції тонкими градієнтними

розтяжками.

У межах першого етапу формується низка тем, що розкривають

ставлення до природи а саме: природа як образ краси та гармонії, що

розкривається у більшості робіт цього періоду; природа як середовище

діяльності людини; природа як відображення швидкоплинності часу;
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природні стихії. Серед провідних майстрів цього періоду слід відзначити

Андо Хірошіге, Кацушіка Хокусай та Кітагава Утамаро чия творчість заклала

основи естетичного осмислення образу природи у японській графіці.

У матеріалах гравюри укійо-е простежується поступова еволюція

природного мотиву від складової жанрової сцени до виокремлення в

самостійний жанр. Зазначено, що пейзаж розвивається у певних тематичних

комплексах і відбиває зміни в уявленнях про природне середовище, а з

іншого боку — друковані естампи сприяли формуванню таких уявлень.

Зміна художньої парадигми та поява нових художніх образів у мистецтві

гравюри проходить під впливом «відкриття» Японії для усього світу та

революції Мейджі. Художня мова робіт цього періоду схарактеризована

прагненням оновлення графічної мови. Рух «шін-ханга», зберігаючи традиції

укійо-е, оновлював її через обережну імплементацію західних прийомів, у

той час як «сосаку-ханга» прагнули відійти якомога далі від світу укійо-е,

який зі своїми гейшами та самураями не відповідав пафосу модернізації

країни. Види столиці в інтерпретації майстрів ханга позбавлені елементів

природного ландшафту, рослинності та сезонності.

Образотворчі матеріали свідчать про розмаїття трактувань природи на

другому етапі: теми стихійного лиха трансформуються в теми наслідків лиха,

що отримали більший масштаб через урбанізацію та індустріалізацію країни;

теми ідилічної, не спаплюженої цивілізацією природи, світ островів;

урбаністичний пейзаж як символ успіхів модернізації.

Серед нових засобів художньої виразності відмічено використання

лінійної перспективи, реалістичність зображення, намагання передати світло

та повітря, використання градієнтів, експерименти з технологіями друку.
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РОЗДІЛ 3

ХУДОЖНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОБРАЗУ ПРИРОДИ У ГРАФІЦІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ— ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ЗМІНИ

МИСТЕЦЬКИХ ПАРАДИГМ

3.1. Образи природного середовища у жанровій структурі графічного

мистецтва

Друга світова війна мала тяжкі наслідки для усього людства.

Переосмислення потребували увесь життєустрій та типи взаємовідносин.

Духовне життя післявоєнної Японії відрізнялося суперечливістю,

співіснуванням різних за своїм спрямуванням і змістом тенденцій. Кінець

війни ознаменував поразку реакційних сил, крах фашистської ідеології,

можливість демократизації суспільного життя. Але, як відомо, війна

закінчилася для Японії зловісною трагедією Хірошима і Нагасакі, і

потрясіння, жах, страх, пережиті японським народом, виявили не лише

хибність мілітаристської політики, колоніалістських амбіцій, а й проблеми

розвитку техногенної цивілізації. Небачена раніше громадська активність,

широкий рух за мир і заборону ядерної зброї, боротьба проти американських

військових баз, за демократичні права народу — усе це були нові риси

післявоєнної Японії, що істотно впливали на її духовний клімат, формування

нової самосвідомості нації, а також на розвиток мистецтва та появу нових

тем і сюжетів у гравюрі.

Однією із таких нових тем стала тема Хірошіми. Одними з перших

здійснили спробу передати жах атомного бомбардування Марукі Ірі і Тошіко

у серії картин «Жахи Хірошими» (Іл. 3.1—3.2). Поява таких сюжетів в

першу чергу зумовлена тим, що вже через декілька днів після бомбардувань

подружжя відправилось до Хірошима на допомогу своїм родичам. Д. Доуер

пише: «…пара відправилась до знищеного міста не лише для того, щоб

дізнатися про долю родичів, що мешкали там, але і для того, щоб краще
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побачити ядерну пустоту. Їх подорож призведе до того, що художники

заготовлять тисячі ескізів, базуючись на побаченому: зотлілі тіла та

антисанітарія» (переклад – К.Ш.) [145 с. 11].

Надалі тема посяде постійне місце в сюжетно-тематичному репертуарі

японського мистецтва. Серед майстрів-графіків слід відзначити Оно Тадашіге,

який працював над темою починаючи від 50-х років. Художник показує

трагедію Хірошима як страшне минуле, що не може і не повинно бути

забутим. Найбільш відомі його роботи 50-х років — «Чорний дощ» (1956)

(Іл. 3.3) і «Води Хірошима» (1959) (Іл. 3.4). Основним мотивом у творі «Води

Хірошима» послужив зруйнований атомним вибухом будинок, спотворений

кістяк якого був збережений як символ трагедії японського народу. Гравюра

побудована на дисонансних звучаннях жовтого і синього, їх тривожному,

навіть зловісному зіставленні. Колірна умовність пронизливо-жовтого неба,

що відбивається у водах річки, не викликає асоціацій ні з загравою, ні з

заходом, але створює відчуття чогось неприродно страшного, і це гнітюче

відчуття багаторазово посилюється і підкреслюється чорними контурами

будинків, що лежать на воді чорними тінями. Це не відображення у воді, але

умовні лінії, які перехрещуються, посилюють загальне напруження у творі.

Колірна і лінійна умовність — важливий смисловий компонент гравюри, за

допомогою якого посилюється її емоційний вплив.

Ті ж прийоми образотворчості й узагальнення використані Оно Тадашіге

в гравюрі «Чорний дощ» (Іл. 3.3), де порушена та сама проблема атомної

смерті, яка продовжує забирати людей і після закінчення війни, проблема, що

стала частиною повсякденного життя, і тому така ж страшна, як і недавнє

минуле. Художник так і вирішує тему — через повсякденну буденність

сюжету. Саме тому відтінок трагічної безвиході витриманих сірих фарб, що

розрізняються відтінком та інтенсивністю, подекуди з густим і зловісним

червоним тоном — це маленькі убогі скупчені будиночки, які стали

однаковими і безликими під сіткою дрібного дощу. Посилює створений образ
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введення фігури людини, яка повільно бреде, згорблена і безвольна,

зображена зі спини, вона рухається від глядача в глибину, до будинків. «В

гравюрі «Чорний дощ» немає ні патетики, ні дидактики, а тільки почуття,

настрій, що створюється кольором, лінією, композиційною будовою твору»

[231].

Відомо, що до війни художник здебільшого виконував жанрові сцени,

передаючи зміст через дію і ситуацію. З 1950-х років він виступає переважно

як пейзажист. Навіть у роботах, де є зображення людей, їхні фігури

підпорядковані пейзажу, який є головним носієм змісту. Така його гравюра

«Дорога» (1957), де на передньому плані зображено дитину, яка притисла до

себе птаха, а за нею йде вдалечінь смуга, що відбиває в собі небо на

«клаптиковому» рисовому полі, — з одного її боку, і наїжачені голими

гілками дерева — з іншого. Пустельна безпритульність природи, передана

ламкими лініями і глухими поєднаннями кольорів, створює відчуття

самотності й смутку, загубленості у величезному безлюдному світі.

Розглянуті роботи яскраво демонструють метод художника, особливості

його художньої мови, основні прийоми виразності. «Вони стикаються з

найгострішими проблемами японської дійсності, але висловлюють їх не в

формі безпосередньої реакції, соціального протесту або маніфестації, але

через гостре внутрішнє переживання, передане кольором, лінією, ритмічною

структурою графічного аркуша» [231].

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що сама

можливість тиражування гравюри стала представлятися її другорядною і

несуттєвою якістю, її масовість у той період протиставлялася її художності.

У мистецтві Оно Тадашіге й багатьох інших майстрів його покоління, але у

кожного по-своєму, національна художня традиція виявлялася в поводженні з

кольором і простором, у пошуках особливої рівноваги між умовною

декоративністю площини аркуша й зоровим сприйняттям об'єктивного світу.

Порушення цієї рівноваги призвело багатьох японських графіків до
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абстракціонізму з його самодостатньою декоративністю, — зазначає

Н. Ніколаєва [231].

Поступове усвідомлення масштабу наслідків бомбардування Хірошима

та Нагасакі визначило провідне місце цієї теми серед інших можливих

напрямів в художньому осмисленні проблематики «людина-природа». Тому

сприяли й міжнародні антивоєнні рухи і, особливо, заснування організації

«Ніхон Хіданкьо» у 1956 році у самій Японії. Організація об'єднала хібакушя

(так у Японії називають жертв атомного бомбардування, що вижили) у

середині країни та за її межами. Члени організації влаштовують акції проти

війни, за повну заборону ядерної зброї, за визнання урядом відповідальності

держави за розв'язування війни, наслідком якої стала трагедія Хірошіма й

Нагасакі. Вони відвідують усі держави, що мають ядерний потенціал, і

розповідають свої історії [268].

Спогади та діяльність хібакушя справили вирішальний вплив на

громадське та художнє життя Японії 1950—1980-х років. Роман Ібусе

Масуджі «Чорний дощ» (1966), манга Накадзава Кейджі «Босногий Ген» про

життя хлопчика до та після атомного бомбардування (1973—1974), ціла серія

його екранізацій у жанрі аніме та ігрового кіно сприяли осмисленню

антимілітарної проблематики, як однієї з нових форм репрезентації образів

«людина-природа».

Прикладом відображення зазначених процесів в образотворчому

мистецтві є творчість Уено Макото (1909—1980). Його післявоєнні роботи

несуть ідею крихкості життя. Так, у графічному аркуші «Спалена пагода» —

новий досвід сприйняття міста мешканцем столиці. Токіо після «килимового

бомбардування» перетворився на суцільну пустелю, вкриту уламками.

Обвуглена пагода, що застигла, немов символ війни, глибоко вразила митця.

Художник показує верхню частину будівлі, її остов, немов скелет, що у відчаї

здіймає до неба балки-руки (Іл. 3.5).
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Наприкінці 1950-х років художник розробляє серію «Хірошима», яка

складається з трьох аркушів. Два з них займають зображення хібакушя —

виснажених тривалою хворобою літнього чоловіка та маленької дівчинки.

Третій аркуш містить алегоричне узагальнення змісту серії: рука людини,

вкрита виразками, та голуб з опаленими крилами (Іл. 3.6). За твердженням

А. Коломієць художник неодноразово відвідував Хірошима, зустрічався з її

мешканцями, «багаті особисті враження продиктували художнику нові

образи та форми, допомогли винайти особливу пластичну мову, що

вирізнялася монументальністю та яскравою образністю» [54, с. 107—108].

Трагедія атомного бомбардування була продовжена художником у серії

гравюр «Нагасакі та атомний вибух» (Іл. 3.8-3.10). На відміну від Хірошима,

тут вибух був наземним і крім радіації приніс багато руйнувань. Поїздки до

міста, відвідування лікарень, спілкування з людьми, замальовки руїн — усе

це сформувало образ міста-жертви. Художник повертався до цієї теми

протягом кількох років, додаючи до серії нові аркуші. У цілому ним було

розроблено 70 композицій.

Титульний аркуш серії «У ту ніч» (Іл. 3.7) може розглядатися як символ

усієї серії, символ трагедії Хірошима та Нагасакі. У горизонтальному аркуші

на чорному тлі білими штрихами показано контури людини, що немов тануть,

зникають. Безсило простягнуті догори руки підсилюють враження відчаю.

Хитка, майже нематеріальна оболонка людини контрастує з чіткою, пружною

типографікою, що надає текстовій частині стилістики газетних повідомлень.

Символізм заголовного аркушу простежується і в наступних

композиціях серії. Художник, за його власним твердженням, свідомо

відмовився від детального та репортажного підходу на користь символічного

та узагальненого [54, с. 112]. Згодом художник ще більше підсилив

драматизм головної композиції, замінивши чорне тло на червоне,

підкресливши таким чином кривавість трагедії. Червоне тло може
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трактуватися й як натяк саме на Японію, яка стала першою у світі жертвою

атомної зброї.

За влучним спостереженням А. Коломієць, усі гравюри серії можна

умовно розбити на три групи: гравюри гостродраматичного характеру, де

показані реальні картини розрухи та горя; гравюри, в яких художник

сполучає трагічні мотиви із символічними та алегоричними образами;

гравюри із зображенням голуба як символу надії та мрії про мир [54, с. 113].

Порушує тему війни та насильства й Танаамі Кеічі, який розпочав свою

діяльність у 1960-ті роки. Його зазвичай відносять до представників «хан-

гейдзюцу» (анти-мистецтво). У 1960—70-х роках він працював у складі

японської групи Neo Dada, спілкувався з Робертом Раушенбергом і Мішелем

Тапі, співпрацював з Енді Уорхолом. Він був центральною фігурою в

зародженні мистецтва післявоєнного японського авангарду і представником

контркультури, яка була просякнута протестними настроями, що

підживлювалися війною у В'єтнамі, переглядом договору про безпеку між

Японією і США [284]. У часи розквіту психоделічної культури та поп-арту,

кітчу, барвисті ілюстрації та дизайнерські роботи Танаамі отримали високу

оцінку як в Японії, так і за кордоном. Серія плакатів «No More War»

(Іл. 3.11—3.12) принесла йому нагороду на конкурсі антивоєнних плакатів

1968 року, організованого журналом AVANT-GARDE.

Серія налічує шість плакатів, основна мета яких полягає в приверненні

уваги суспільства до проблем війни. Фраза «No More War» виступає центром

композиції кожного з плакатів серії. Доповнює напис зображення людей,

цивільних чи військових, виконаних у стилістиці поп-арту. Колористичне

рішення плакатів однаково характерне як для мистецтва поп-арту, так і для

традиційної японської графіки. Роботи насичені яскравими локальними

кольорами, що акцентують увагу на центральному лозунгу робіт.

Актуальність зазначеного дискурсу підтримувалася й тим, що уряд

визнав свою відповідальність (призначивши людям медичну та соціальну
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підтримку), але не визнавав провини за те, що трапилося. Поширювалася й

думка, особливо в проамериканських колах, що якби не трагедія Хірошима та

Нагасакі, війна б не скінчилася, і відтак жертв було б ще більше. Загострення

боротьби між праворадикальними угрупуваннями та соціалістами також

стимулювало звернення до цієї теми. Відтак екологічний вимір осмислення

образу природи в мистецтві Японії не набув рис антиурбанізму, як на Заході,

а реалізовувався переважно у політичному контексті.

Серед інших тем, що не були пов'язані з темою війни та чітко

артикулювали право усього живого на життя і демонстрували екологічну

свідомість, слід назвати серію гравюр «Бійня», розроблену Уено Макото

(Іл. 3.13). Особисті враження від відвідування бійні в Ніігата виплеснулися у

низці композицій, де показані місця масового знищення тварин, їх спротив та

купи кісток і голів. Серія залишилася незавершеною, але й реалізовані

ахроматичні композиції справляють сильне враження вивіреністю силуетів,

пластичністю плями та виразністю штриха.

В умовах відбудовування країни, що лежала у руїнах, зростання фабрик,

заводів, багатоповерхівок сприймалося як повернення до мирного життя,

можливості жити та працювати. Діяльність великих компаній давала роботу,

сприяла загальному економічному росту Японії, приносила довгоочікуваний

добробут. Країна за декілька десятиліть побудувала другу за значенням та

потужністю економіку в світі. Однак був і зворотній бік японського

«економічного дива»: забруднення води, землі, повітря, високі темпи

скорочення земель придатних для обробки. Фотоматеріали 1960—1970-х

років показують засмічені вулиці, смог у містах та мешканців мегаполісів у

масках. «На Японії у 1960—1970-ті роки стояло тавро країни з найгіршою

екологією у світі, її навіть називали «універсальним забруднювачем». Рівень

забруднення атмосфери, води та ґрунту досяг вищого рівня, шумовий фон та

запахи ставили під загрозу життя людей, стали зникати дикі тварини.

Проблеми з екологією стали причиною захворювань у різних куточках країни,
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розпочалися судові розслідування з метою виявлення відповідальних за

нанесення шкоди здоров'ю та виплату компенсацій. Ціна за економічний

розвиток Японії виявилася дуже високою»,— пише вчений-еколог Іші

Хіроюкі [241].

Певним відгуком на ситуацію, що склалася, стала гравюра Сасаджіма

Кіхей «Вид Фуджі з околиці міста» (Іл.3.14). У горизонтальному форматі

аркуша художник розгортає панораму Токіо з Фуджі, що видніється у

глибині. Майже дві третини простору займає зображення захаращених

околиць міста з купою будинків, що поступово відступають під натиском

багатоповерхівок та заводських труб. На тлі неба, що затягується смогом,

ледь проглядає верхівка Фуджі — такої ж почорнілої, як і старі хатки та

фабричні труби.

Звернення до Фуджі як складової столичного краєвиду у післявоєнній

Японії отримує новий, екологічний вимір. З розвитком промисловості рівень

забрудненості повітря став визначатися кількістю діб на рік, коли видно

Фуджі. За твердженням Іші Хіроюкі, у 1965 році, під час інтенсивного

економічного розвитку, гору-символ Токіо та всієї Японії було видно лише

22 доби на рік. У 2014, після тривалого застосування різноманітних програм з

очищення повітря, цей показник зріс до 130 діб [241] .

Слід зазначати, що у перші повоєнні десятиліття ще працювали й

представники шін-ханга та сосаку-ханга. Вони продовжували розвивати

декларовані ними принципи, і творчість провідних майстрів була високо

оцінена державою (деякі з них отримали статус «національного скарбу

Японії»), однак у контексті проблематики «людина-природа» вони не

запропонували нових ідей та рішень. Розроблені представниками шін-ханга

краєвиди у межах традиційних комплексів були актуалізовані розвитком

внутрішнього туризму. Стали нормою колективні тури по мальовничих

куточках Японії з обов'язковою купівлею листівок із зображенням

відвідуваних локацій та оригінальним штемпелем, що перетворився на
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окрему галузь графічного мистецтва. Тож поетизовані картинки у дусі

оновленого укійо-е користувалися попитом видавців і на певний час

загальмували занепад традиційної друкованої графіки. Однак нові настрої

епохи, пов'язані зі змінами навколишнього середовища та самого суспільства,

потребували нових форм виразу. При збереженні позицій пейзажного жанру

в графічних та інших видах мистецтва головні функції художньої артикуляції

проблематики «людина-природа» поступово перебирає на себе плакат.

Цілком природно, що плакатисти, чиє завдання — виявляти найгостріші

проблеми сьогодення, як і представники інших галузей творчої діяльності, у

перші повоєнні десятиліття звертаються до теми хірошимської трагедії.

Розробка теми відбувається на перетині антивоєнного та екологічного

плаката. Серед цих художників-плакатистів був Камекура Юсаку, один з тих

митців, хто стояв біля витоків екологічного плаката як окремого жанру.

Розмаїта освіта і головне — навчання у «японському Баугаузі» (Інститут

нової архітектури та промислового мистецтва, Токіо), де прищеплювали

навички конструктивістської методології до практики японських художників,

дозволили йому закласти підвалини сучасного плаката, який зазвичай

ідентифікується як японський. Але розроблена художниками-графіками нова

плакатна мова суттєво відрізнялася від довоєнних плакатів. За влучним

визначенням О. Ващук, складовими успіху художника були висока технічна

підготовка та глибоке розуміння технологій друку, «бездоганне

співвідношення візуальних елементів на площині аркушу… <> емблематична

простота його дизайн-графіки, просякнутої конструктивістською геометрією

та натхненною типографікою інтернаціонального стилю — плід

традиційного японського перфекціонізму та складної творчої роботи

художника» (переклад К. Ш.) [22, с. 524].

До ранніх плакатів художника, що належать до зазначеної тематики,

належить «Мирне використання атомної енергії!» (Іл.3.26), в якому

унаочнюються суттєві зміни у мистецтві плаката. Японський постер втрачає
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ілюстративність і багатослівність, тяжіє до мінімалізму, пошуку простих та

виразних форм. Абстрактно-геометризоване, майже растрове рішення образу

атомної енергії немов випромінює світло, причаровує грою різної

тональності ліній, але текст, розташований праворуч, натякає й на зворотній

бік атому та опосередковано — на атомне бомбардування 1945 року.

Лаконізм, тяжіння до абстрактних форм, естетики монохрому

простежуватиметься й в роботах інших дизайнерів, оскільки ці якості мали

міцне підґрунтя у традиції каліграфії та монохромного краєвиду, логіці та

конструктивній ясності орігамі, символіко-графічній виразності родинних

гербів (монів). Виявилося, що художня мова післявоєнного плаката

відповідала творчим пошукам художників-модерністів Заходу.

Другою екологічною проблемою, що активно обговорювалася у

суспільстві та збирала багато активістів для її вирішення, — була проблема

вирубки лісів. Відродження країни після війни потребувало багато деревини

для будівництва. Вирубалися ліси, і держава тривалий час не реагувала на

знищення зелених масивів. Поступово наслідки промислової вирубки лісів

стали даватися взнаки: посилилися зсуви, у деяких районах ведмеді стали

частіше заходити на територію проживання людей тощо. По всій країні

поширилися протестні акції проти знищення лісів.

Першим закликом до збереження лісних масивів у візуальному

мистецтві став плакат Ямашіро Рюічі «Ліс» (Іл.3.15). Композиція побудована

на використанні ієрогліфіки. Художник ритмічно розташовує ієрогліф слова

«дерево» (木). Ще два знаки, поставлені поруч, утворюють поняття «гай» (林)

а три знаки поспіль — «ліс» (森林 ). Розкидані по усьому композиційному

просторі знаки утворюють візерунчасте поле і водночас допомагають

висловити підтримку руху за збереження лісів. На загрозу лісу натякає

незаповнений простір нижньої частини композиції, що немов насувається на

лісовий масив. Незважаючи на те, що використовується японська ієрогліфіка,
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зміст плаката інтуїтивно зрозумілий носію різних писемних культур, адже

ієрогліфічний знак відноситься до найдавніших знаків, які зберігають

візуальний зв'язок із явищем, яке вони позначають, тобто піктографічні

зображення і в цьому сенсі універсальні.

Значимість цього плаката полягає ще й в тому, що після 1945 року

японські плакатисти використовували латинські шрифти, що з одного боку

робило плакат зрозумілим для окупаційної влади, але з іншого давало

відчуття втрати власної ідентичності. Тому деякі майстри звернулися до

багатовікового досвіду використання зображальних якостей ієрогліфіки, і

наведена розробка Рюічі Ямашіро є таким прикладом.

Серед плакатів 1960—1970-х років, присвячених екологічній

проблематиці слід відзначити роботу Фукуда Шігєо «Перемога» (Іл.3.16).

Художнє рішення можна віднести до взірців лаконізму: на жовтому тлі

діагонально розташовано стовбур гармати та снаряд, що летить, подані двома

чорними силуетами. У верхньому кутку — лише одне слово: VICTORY.

Зміст розкривається через один важливий нюанс: снаряд летить у зворотному

напрямку, тобто у те саме місце, з якого його було послано. Такий

сатиричний підтекст відповідав громадським дискусіям часів «Холодної

війни» про те, що в ядерній війні переможців не буде. Тож стрижнем

більшості тодішніх громадських ініціатив були заклики до відмови від

ядерної зброї, скорочення ракет тощо.

«День землі» — плакат, розроблений спеціально до встановленого у

1971 році ООН спеціального дня, коли проводяться акції, що закликають до

дбайливо ставлення до природи та її ресурсів (Іл.3.17). Художник

використовує лише один зображальний елемент — сокиру, на дерев'яній

ручці якої проростає гілка з листям. Доповнює зображення лаконічне

повідомлення, виконане латинським шрифтом: «Щасливого Дня Землі».

Винайдений образ концентрує у собі декілька змістів. Тут і заклик зупинити

вирубку лісів, і натяк на саме свято, адже День Землі відзначається у квітні, і
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надія, що рух за збереження планети буде поширюватися, проросте як той

маленький саджанець.

Графічне рішення, як і в попередніх взірцях, базується на силуетному

зображенні з кількома штрихами, що підкреслюють форму. Композиція

будується за принципом переваги тла над плямою, при цьому усі компоненти

(шрифт та зображення) утворюють єдине ціле.

Характеризує творчі підходи майстра й плакат «Більше ніякої війни»

(Іл.3.18), де він вдало використовує принцип оптичної ілюзії на кшталт

творчих експериментів М. Ешера. Художник розташовує на червоному тлі

чорні силуети бомб таким чином, що вони утворюють об'ємне зображення

черепа. Відтак в одній площині, за допомогою одного зображення він показує

дію та наслідки.

Ілюзіонізм, силуетність, монохромність, метафоричність, іронія —

якості, що роблять розробки Фукуда Шігєо завжди упізнаваними. У 1980-90-

ті він активно співпрацює з міжнародними організаціями, бере участь у

масштабних фестивалях та конкурсах. У зазначені десятиліття він так само,

як і раніше, вирізняється підкреслено мінімалістичними рішеннями.

Художник намагається уникнути будь якої графічної проробки зображальних

елементів, концентруючи увагу на виразності силуету та міжпредметного

простору. Характерним прикладом викладеного є серія «Пам'ятай заради

майбутнього» (Іл. 3.81), побудована з використанням двох елементів — рука

і земна куля — поданих у різних контекстах. Долоні, показані у різних

жестах, що символізують злам, дружній жест, привітання, єдність. Завдяки

точно визначеним співвідношенням тла та плями, графіки зображальних

елементів та простору між ними, багаторазові повторення долонь утворюють

єдине, майже орнаментальне ціле. Графічна та кольорова інтерпретація

земної кулі перетворює її то на розквітлу квітку або спалах феєрверку, то на

різнобарв'я готичної троянди, то на чарівні кристали сніжинки чи казковий

візерунок калейдоскопу, то на досконалий графічний символ єдності людства.
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У такий спосіб майстер стверджує думку про те, що доля планети повністю

знаходиться в руках людини: в її волі або зруйнувати, або врятувати Землю.

Своє розуміння специфіки плаката і власний пошук засобів художньої

виразності Фукуда Шігєо прокоментував в одному з інтерв'ю: «…в

японських музеях плакати зустрічаються не так уже й часто. Хоча на вулицях

їх достатньо. Однак мало хто з перехожих зупиняється, щоб розглянути їх.

Виняток становлять сам автор, або його конкурент, або ті, хто хотів би

вкрасти плакат… І я зайвий раз переконався, що мінімалістичне зображення

напевно приверне людину. Мені здається, що зараз виробництво плакатів

стало справою більш відкритою. Як і раніше мені з усіх усюд замовляли якісь

ілюстрації, так і тепер усі навколо шукають хороших художників. А хороші

художники повинні серцем вловлювати настрої людей» [277].

Не менш значимою для становлення та розвитку екологічного плаката

Японії є творчість Нагаї Казумаса. Його плакат «Заборонити ядерну зброю»

(Іл.3.20) розкриває наслідки ядерного конфлікту, апелюючи перш за все до

японського глядача. Він зображує брами (торіі), що прочитуються як символ

національної релігії шінто. Розташовані у воді, вони нагадують славнозвісну

пам'ятку на о. Мінаміджима, що неподалік від Хірошима, і відтак їх

зображення відсилає до трагедії 1945 року. Коропи, що плещуться у воді —

також підкреслено японські, саме цей різновид культивують в Японії.

Художник зображує їх у традиційній стилістиці: такі зображення коропів

прикрашають будинки на свято хлопчиків. Морські хвилі трактовані у

стилістиці Кацушіка Хокусай. Уся ця ідилічна картина розгортається на тлі

пожовклого, немов фото у старій газеті, неба, в якому можна розгледіти

величезний ядерний гриб та військовий літак. Чорний надпис «Peace» у

верхній частині композиції, виконаний латиницею у стилістиці пензля та

туші. Перелічені елементи використовуються художником у якості образів-

маркерів, які підкреслюють, чим саме обернеться ядерний конфлікт для

Японії.
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Один з кращих плакатів майстра — «Право людини — жити разом»

(Іл.3.19), який можна визначити як один із «найбільш японських» творів

майстра. Художник у свій роботі закликає до збереження тварин,

наполягаючи на тому, що це перш за все потрібно людині. Плакат звернений

до японського глядача і все, що знаходиться у структурі зображення, має

чітку японську ідентифікацію. Так колір тла — типово японський —

складний рожевий, прорисований білими рисами, що утворюють візерунок

«Сейгахана» (хвилі). У зображеної дівчини типово японське обличчя. Усе,

що оточує дівчину — квітка, птах, морська краплина тощо — віртуозно

прорисовані дрібними візерунками, що ясно дає зрозуміти, що світ

природи — це розмаїття краси.

Ствердження екоплаката як жанру відбувалося й завдяки творчій

діяльності таких відомих художників та активістів екологічного руху, як

Акіяма Такаші та Масутеру Аоба, які розробили цілий ряд плакатів,

присвячених антивоєнній та природоохоронній тематиці. Репрезентативними

взірцями кінця 1980-х років є твори «Мир, почути» (Іл. 3.24) та «Війна

витратної енергії» (Іл.3.22), де простежується перехід від площинно-

узагальнених зображень до реалістично трактованих, але поданих

фрагментовано, наближено до глядача.

Слід зазначити, що антивоєнні і, зокрема, на згадку про трагедію

Хірошима плакати не зникають з художньої практики до кінця ХХ століття.

Тому сприяла й співпраця Міжнародного культурного фонду Хірошима та

Японської асоціації графічних дизайнерів у межах проекту «Дух Хірошима»,

започаткованого у 1983 році. Фонд ініціював розробку та поширення

плакатів, що мали нагадувати про хірошимську трагедію та сприяти миру в

країні та у всьому світі. Перший плакат «Метелики, що палають» (Іл.3.25)

був представлений вже згадуваним Камекура Юсаку — на той час лідером

спільноти плакатистів. Художник підійшов до рішення теми, залишаючи поза

зображальним полем маркери війни, бомбардування, вибуху. У його плакаті
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зображено лише метеликів різних видів, які немов уособлюють усе

різнобарв'я та крихкість світу, палають у вогні. Лаконічний підпис «Молитви

Хірошима» встановлює змістовний зв'язок між подіями 1945-го та

зображенням.

Надалі протягом шести років та від 2005 року, коли було відновлено

проект, та до сьогодні один з провідних дизайнерів спілки безкоштовно

розробляє плакат та вручає його меру міста.

Протягом 1980—1990-х років у японському плакаті поширюється

природоохоронна проблематика. Можна стверджувати, що саме в цей час

остаточно виокремлюється екоплакат як жанр. Тому сприяло декілька

факторів: громадські рухи та творчі фестивалі й конкурси ініціюють

різноманітні акції, присвячені проблемам екології. У самій Японії

впроваджується багато природоохоронних заходів, що підсилює попит на

екологічний плакат. І, без сумніву, важливий фактор — значно менша

залежність японських плакатистів від комерції. Плакат як інструмент,

загальнозрозуміла мова, якою зручно розповсюдити важливі для всієї

громадськості ідеї, знання, настанови у Японії користується попитом, тож

склалися сприятливі умови для розвитку соціального та екологічного плаката.

Серед провідних тем зазначеного періоду — проблема збереження

Фуджі як національної святині, символу країни. Через високу кількість

відвідувачів, спричинену скасуванням соціальних обмежень відвідування

священної гори, та економічний розквіт, що сприяв розвитку туризму в країні,

почалося забруднення Фуджі. Зусиллями різних представників громадськості

було утворено декілька асоціацій та ініціативних груп, що розпочали

просвітницьку та агітаційну діяльність, спрямовану на очищення Фуджі.

Відповідно розробляються плакати на підтримку зазначеного руху. Так, у

роботі Танабе Масаказу (Іл. 3.27) – на темно-синьому тлі розташовано

зображення чорної гори із засніженою верхівкою. З неба на гору падає сніг, а

біля підніжжя хлюпає вода. Лівий край гори ледь-ледь освітило сонце. У цій
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роботі автор використав стилістично різні графічні манери. Зображення

Фуджі подано реалістично, тоді як сніг і вода імітують нашвидкуруч нанесені

кольоровими олівцями штрихи. Прийоми, що їх застосував автор, нагадують

використання кінематографом анімаційних моментів у фільмах, коли поруч з

реальними людьми з'являються мальовані персонажі.

У роботі Енокідо Фуміхіко «Врятувати Фуджі» (Іл. 3.28) попри

стилістику малюнку пензлем простежується апеляція одразу до двох серій

Кацушіка Хокусай, присвячених Фуджі. Такий ефект виникає завдяки трохи

видозміненим «цитатам» фрагментів із славнозвісних гравюр. Так,

центральну частину композиції перетинає широка горизонтальна смуга, у

якій повторюється розташування Фуджі у глибині та великих хвиль на

передньому плані з мереживом піни на гребінцях. Однак піна — чорна, а

птахи, що летять подібно птахам Кацушіка Хокусай, в інтерпретації Енокідо

Фуміхіко скоріше намагаються врятуватися від бруду.

Композиційно робота складається з чотирьох міні-плакатів,

розташованих на синьому папері вертикально, і одного горизонтального. На

кожному з чотирьох аркушів показано гору в одному ракурсі, але у різних

сполученнях кольорів та з різними тваринами у нижній частині. Хвилясті

лінії, немов написані пензлем, нагадують за стилістикою каліграфічні написи

на сурімоно та старовинних сувоях.

У наступному плакаті Енокідо Фуміхіко (Іл. 3.29) використовує досвід та

багату спадщину, набуту японськими мистцями у жанрі качьога (квіти та

птахи). У роботі майстер поєднує візуальні коди культур Сходу та Заходу. На

синьому тлі плаката мистець зобразив хрест, що складається з певних

сегментів, у яких розташовано рослинні мотиви. Колористичне вирішення

плаката помітно перегукується з роботами Кацушіка Хокусай «Канарка та

троянда» і «Вишневий цвіт і яструб». Використання блідо-рожевого та сіро-

зеленого кольорів підкреслює спорідненість робіт мистців.
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Вибух на Чорнобильській АЕС поставив питання про небезпечність не

тільки ядерної зброї, а й мирного атому. Численні громадські угрупування

виражали співчуття Україні, організовували допомогу ліками, обладнанням,

матеріальними коштами. Екологічний плакат зазвичай необхідна складова

такої діяльності. Одним із таких відгуків стала серія робіт Асаі Йошитеру

«Ніколи не забути урок, що був даний Чорнобилем» (Іл. 3.84). Крізь чорне

тло, ніби крізь дверну шпарину, світло «вихоплює» певний фрагмент. У серії

аркушів можна бачити, як ковзає промінь, утворюючи нові силуети,

викликаючи в уяві нові форми. У стрімкій лінії, що розрізає темряву,

вгадуються стилізовані зображення тварин, риб чи птахів. Напрочуд

мінімалістичне та вишукане художнє рішення причаровує грою світло-

тіньових асоціацій. Лише інколи, придивившись, можна розгледіти, що

промінь висвітлює фрагменти жіночого тіла.

Акіяма Іку у своєму плакаті «Квіти» (Іл. 3.31) на білому тлі розміщує

зображення квітів. Штучний, неприродний синій колір бутонів, чорні

стебла — усе це підкреслює екологічні проблеми, що ніби чорною хмарою

нависають над усім людством, закликаючи змінити ситуацію у світі. Якщо

людство не почне найближчим часом робити серйозні кроки задля

збереження екології, увесь світ може опинитись під загрозою.

Мацуі Кейдзо та Аракі Юко також працюють у жанрі екоплаката і

створили серію «Я відчуваю», (Іл. 3.33) що побудована на використанні

фотографічної техніки та прийомів колажу. У чотирьох аркушах

розгортаються фантастичні краєвиди підводного світу: вишукані сполучення

екзотичних рослин, сріблястих тропічних риб та примхливих форм мушель.

Наче дорогоцінна мозаїка поволі складається у краєвиди, натюрморти, сцени,

в яких вгадуються жахливі картини, гідні пензля Ієроніма Босха. Як

стверджує мистецтвознавець Алфьорова З. І., «…у різний час побачені

фрагменти можуть скластися в художній образ, який, збираючи різнорідне,

різночасове і насправді невидиме, надає завершеність і сукупність. Ми
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знаходимо зв’язок, композиційну єдність, конфлікт руху і спокою — усе те,

що робить цей образ художнім…» [10, с.114].

Помітно виокремлюється не тільки серед плакатів 1990-х, а й у цілому в

історії цього виду художньої діяльності роботи Таканокура Йошинорі. У його

серії «Що ти можеш зробити задля збереження нашої землі» (Іл. 3.34) лунає

заклик до збереження світу та істот, які його населяють. Художник

заздалегідь «підготував» сюжет своїх фоторобіт: склав з паперу фігури

тварин і птахів та опалив їх. Наступний крок — фотозйомка та монтаж, де

розташування паперової пластики вивірено до міліметру та асиметризм

композиції врівноважується де тінню, де розімкненістю форми, що візуально

«захоплює» простір.

Силуети зображень нечіткі та ніби «зламані», контури фігур ледве

прочитуються. «Туманність» графічних елементів підкреслює саму ідею

творів — тварини вже не реальні живі істоти, а спогади, болісні нагадування,

майже ілюзії.

Ще одним характерним явищем в екологічному плакаті кінця ХХ —

початку ХХІ століття стає залучення образів та символів християнства, що

пояснюється розширенням глядацької аудиторії. Екологічний плакат

звертається до усього людства, тому художники використовують

загальнозрозумілі образи, використовують переважно латиницю. Енокідо

Фуміхіко, наприклад, уводить у свої композиції образи християнської релігії,

що не властиво для японської культури. Так, наприклад, в одній із своїх

розробок він використовує хрест (Іл.3.104), який зображено на обох плакатах,

виконаних в одній фотографічній техніці. На першому аркуші подано хрест,

крізь який, немов крізь вікно у реальний світ, видно страждання людства. А

на іншій — контур хреста ледве позначено, його видно наче через матове

скло або тонку тканину, що є більше натяком на цей образ.

Художник використовує зазначений символ як заклик до збереження

планети з усією її красою та недоторканністю природи, проповідь миру та
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добра. Мистець змушує глядача поглянути на світ крізь «призму хреста»,

закликаючи людство звернутися до Бога як до творця всього живого у

всесвіті.

Такада Юкічі, на відміну від інших майстрів, у своїх шрифтових

плакатах використовує тільки систему шрифту-образу, слова-образу, що несе

однакову вербальну та змістовну компоненту у спільній «суті» роботи (Іл.

3.37 -3.38). У його творах закомпоновані «шрифтові плями», що об’єднано в

єдиний, хаотичний вир назв, країн та континентів, планет та сузір’їв. Разом

вони утворюють образ лінійної шкали розвитку, від маленької суспільної

одиниці — міста, до величезної спільноти — сонячної системи, що вказує

глядачеві на величезний шлях, який довелося пройти людству в процесі свого

розвитку та «неможливість» зруйнування життя заради жаги до збагачення та

«некоректного» ставлення до навколишнього світу. Кольорове рішення робіт

також є невипадковим: «сонячну систему» плаката «Solar System»

підкреслено блакитним кольором тла, що символізує безкрайнє небо.

Натомість жовтий та зелений кольори інших робіт вказують на символічний

образ землі та природи. Колір шрифту також завжди різний: червоний — як

символ крові, зелений — символ всього живого, чорний — у даному випадку

символ землі. Розглянуті роботи якнайбільше відповідають типології

зображень за Ю. Лотманом, який виділив модель «текст в тексті», який являє

собою прямі вербальні знаки, що безпосередньо є символами [66].

Наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття на перший план висуваються

проблеми нераціонального природокористування, політична складова

екологічних проблем людства, необхідність розробки та пошуку

альтернативних джерел палива й енергетики. У світі намічаються загальні

тенденції переходу на відновлювальні джерела енергії, використання так

званих «альтернативних» джерел. Екологічний показник стає важливим

аспектом виробництва, торгівлі, туризму тощо. Поширюються ці ідеї і через

мистецькі твори. Так, японські дизайнери та графіки активно підтримують
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популяризацію концепції «зеленої» енергії. Зокрема, в роботах Юджі Сакаі

(Іл. 3.39) розкривається проблема використання електрики як альтернативи

автомобільному паливу. У її роботах ця проблема знаходить просте і

естетично-переконливе рішення: на білому тлі паперу засобом паперової

пластики сформовано панораму багатоповерхівок. У нижній частині яскраво

зеленим контуром окреслено автомобіль, що їде дорогою, яку оточує зелене

листя дерев. Біле та зелене, біле на білому — такі сполучення утворюють

відчуття чистоти та свіжості.

Долучаються до розробки екологічної проблематики й художники нових

напрямів та течій. Так, сучасний художник Йошімото Джейв створює

гуашеві роботи, що сповнені традиційним звучанням японської графіки та

розкривають теми сучасних катастроф. Майстер захоплює увагу глядачів

яскравими кольорами своїх творів, привертає увагу як до природних проблем

сучасності, так і до створених людиною.

Графічний стиль, що його обрав майстер, нагадує японську манга, він

наповнює свої роботи насиченими образами та емоціями, які часто пов’язані

із подіями, що їх висвітлюють ЗМІ. Разом з тим художник не замикається у

межах традиції, він, як і багато інших його сучасників, подорожує за кордон,

бере участь у міжнародних проектах. Тож у його творчості присутні ознаки

як національної традиції, закладеної Хірошіге та Хокусай, так і світових течій

періоду постмодернізму та елементів гіперреалізму, футуризму та

сюрреалізму.

Такий синтетичний підхід простежується у серії його робіт, що

розкриває тему руйнування навколишнього середовища людиною. У

композиції «Evanescent Encounter» (Іл. 3.41) він малює червоне небо, що

розкинулось над морем токсичного синьо-помаранчево-червоного

кольору, — це нафтовий розлив, який витікає із платформи, що горить на

задньому плані. На першому плані показано людину в костюмі спецзахисту,

яка намагається прибрати нафту з берега, у нижньому правому — пелікана,
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забрудненого нафтою. На задньому плані, неподалік палаючої платформи,

розміщене зображення Годзілли. Таке насичення робіт яскравими кольорами

та великою кількістю деталей відсилає глядача до робіт Тенка Тайхена

(Іл. 2.65) та Тосамітсу (Іл. 2.64), які присвятили свої роботи виверженню

вулкану Бандай. Такі візуальні асоціації виникають завдяки насиченим

яскравим кольорам, великій кількості деталей та персонажів.

Інша робота майстра, що має назву «Венера сміття» (Іл. 3.43) несе в собі

іронічно-застережливий зміст. Художник зображує русалку, що лежить на

пляжі у купі сміття, а поруч з нею — мертві птахи та тварини, які стали

жертвами техногенної катастрофи. На задньому плані автор знову вводить

зображення Годзілли. За твердженням майстра, Годзілла символізує його

самого, безсилого перед катастрофою так само, як й інші персонажі роботи

[271]. Це почуття безсилля вводиться словами «Evanescent Encounter», як

питання та відповідь: «Куди б ви пішли? Я шукаю незмінене місце».

«Провісниця сутінків пізнього зимового дня» (Іл. 3.40) є ще однією з

робіт майстра, що розкриває проблему ядерної загрози. На перший план

автор уводить зображення матері з дитиною на руках, які стали жертвами

катастрофи. На задньому плані зображено «ядерний гриб», вибухова хвиля

якого підіймає води океану. Тематично ця робота відсилає до 50—60-х років

ХХ століття, коли художники розповідали про наслідки ядерних

бомбардувань Хірошима та Нагасакі. Для моделювання величезних

океанських хвиль Йошімото використовує ті ж прийоми, що їх обирали

майстри шін-ханга. Картини Йошімото — прекрасні дослідження взаємного

знищення між людиною та природним середовищем.

Таке звернення до трагічних подій 1945 року у цілому не означає

повернення до сюжетно-тематичного комплексу графіки «хірошимської

теми». Її певне пожвавлення спостерігається під час ювілейних дат, після

чого вона знов відходить на задній план у мистецькій практиці. Проект Окабе

Масао, що демонструвався у 2007 році на 52-й Венеціанській бієнале під
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девізом «Чи є майбутнє у минулого», розгортає не лише серію образів-

маркерів трагедії Хірошима, а й показує, як тема атомного бомбардування

поступово зникає з громадського обговорення (Іл.3.44-3.45). Художник

поміж арт-об'єктами розміщує сторінки газет різних часів, утворюючи

паралельні (візуальну та вербальну) історії забування хірошимської

катастрофи.

Відповідно й у мистецтві графіки тема хірошимської трагедії поступово

відходить на другий план або простежується в опосередкованих творах. Так,

наприклад, Муракамі Такаші у свої візіях сучасного світу оперує

протилежними образами, утворюючи яскраві, майже орнаментальні

композиції, що складаються зі стилізованих квітів та черепів. Так поєднання

нез'єднуваного притаманне багатьом його творам. Сам художник пояснює,

що на нього вплинув той факт, що його мати народилася у місті, яке

планувалося бомбардувати замість Хірошима. Його проект під назвою

«Шампанська супернова» (Іл. 3.46) є одним із таких прикладів. Зображення

галюциногенних грибів-мутантів, поданих декоративно, утворює

зображальні алюзії на панно японського художника XVI ст. Іто Якучу і

водночас є нагадуванням про хмару ядерного вибуху. Назва для роботи

запозичена з пісні британського гурту Oasis.

«Квіти та черепа» — ще один проект художника, що містить приховане

посилання на ядерну катастрофу (Іл.3.47-3.48). Як і в попередньому творі він

зіставляє теми радості та жаху, показує, як вони комбінуються у реальному

світі, інколи — виступають співмасштабно, відкрито, інколи — приховано.

Останнє знаходить несподіване рішення у його майже орнаментальній

композиції, де серед численних квітів проглядаються черепи. Що стосується

зображальних засобів, то зазначені роботи художника, як і уся його творчість,

цілком вкладаються у постмодерністичну парадигму, з притаманними їй

цитуванням та поєднанням різних за часом, стилем, культурою прийомів,



135

підходів, образів. У наведених проектах простежуються елементи манга,

аніме, поп-арт.

Тяжіння до декоративної інтерпретації образів природи з виразним

позитивним, життєстверджувальним змістом простежуються у роботах

Аошима Чіхо, яка відома своїми фантастичними істотами та пейзажами.

«Мені набридала смерть, навіть коли я гуляла з друзями. Я хотіла щось

створити, але не знала, що створювати…» (переклад К. Ш.),— пояснює свою

позицію художниця [251].

Працюючи в техніці графіки, мисткиня створює сюрреалістичні роботи,

наповнені примарами, демонами, молодими жінками та елементами краєвиду.

Авторка поєднує класичні графічні техніки з сучасними технологіями

цифрового друку. У побудові композиції, манері виконання відчувається

захопленість авторки творами Кацушіка Хокусай. Художниця бере до основи

традиційні для укійо-е мотиви розквітлих дерев сливи, вишні, абрикосу. Як і

гравюри укійо-е, об’єкти, що їх зображає Аошима, змальовані чітко

визначеною пласкою лінією та мають однакову глибину. Працюючи в

естетиці шьоджьо (жанр у манга та аніме, спрямований на дівчат-підлітків),

авторка створює низку робіт (Іл. 3.49—3.50) із характерними для зазначеного

жанру рисами: жіночі фігури із великими очима, тонкими тілами. У своїх

композиціях авторка зберігає ноти класичної естетики, але привносить у них

елементи кітчу та містики [251].

Аошима Чіхо також створює низку робіт, націлених на розкриття краси

природи (Іл. 3.51-3.53), що апелюють до традицій укійо-е, але виконані в

сучасній техніці цифрового друку. Серія робіт «Японський Абрикос»

розповідає історію єдності природи та жінки. Авторка моделює свої

композиції на поєднанні локальних плям і гнучких ліній, як і майстри укійо-е.

Колірне вирішення робіт будується на використанні традиційних кольорів,

зокрема червоного, синього, зеленого. Авторка репрезентує свої проекти у

різноманітних акціях екологічної спрямованості.
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Набувають позитивні конотації, реалізуючись у декоративних

композиціях, й роботи Кусама Яйоі, які нагадують мозаїки, ніби складені із

різнокольорових шматочків (Іл. 3.54.а, 3.54.г, 3.54.б). Колірне рішення її

робіт дуже яскраве, насичене барвами та орнаментами, сформованими

крапками різної форми.

Загальна картина японських образів природи була би неповною без

творчості Учіда Масаясу, який розробив цілі галереї краєвидів,

використовуючи традиційну техніку аплікації. Навідміну від китайських

віртуозних вирізувань або європейської аплікації, що також використовує

ножиці з відповідним ефектом краси вирізуваних форм, японська традиція

вирізняється вишуканою простотою підходу: спеціальний папір «ваші»

рветься на шматочки руками, внаслідок чого утворюються нерівні краї, які

утворюють додаткові ефекти динамічності, невимушеності, природності.

Композиція викладається такими шматочками паперу, немов мозаїка. Крім

того поверхня паперу інколи проробляється тонкими лініями або легким

розсіюванням фарби. Художник співставляє великі та маленькі величини,

будує простори, що розгортаються далеко вглибину, або висоту. Дрібні

деталі підкреслюють масштаб. Так, наприклад, у композиції з типовим

осіннім мотивом - гори з почервонілим листям – художник розташовує

вузьку стрічку річки внизу та маленькі силуети журавлів, що летять над

водою, к той час як 80 відсотків композиційного простору займає гірський

масив. Звичка уявляти журавлів високо у небі призводить до «зростання»

висоти гір у сприйнятті глядача (Іл. 3.59).

Образи природи розробляються у межах сезонного комплексу мотивів

(весна – кращі локації для споглядання сакури, осінь – червоного листя

кленів тощо), мандрівного (популярні для відвідування місцевості). Однак

традиційні сюжети подаються оновленою мовою, через модерністичні
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композиції (Іл. 3.55-3.56 ), імпресіоністичне трактування світла та кольору (Іл.

3.57-3.58).

В образотворчих версіях Фуджіта Фуміо природа трактується в образах,

що можна розглядати як поступову трасформацію традицій сосаку-ханга в

абстрактну композицію, де колористична та ритмічна виразність

доповнюються вішуканими ефектами авторського друку. Водночас і в

абстрактних композиціях природа отримує різні коннотації – від естетизму

до екологізму. Якщо у 1960-ті роки його образи природи тяжіють до

декоративної трансформації традиційних мотивів, то вже від 1970-х років

простежується тяжіння до мінімалістичних композицій, утворених кількома

крупними елементами з виразним силуетом та складною проробкою фактури.

Репрезентують зазначені підходи такі твори художника, як «Фуджі та гребені

хвилі» (Іл. 3.64), «Мушлі в океані» (Іл. 3.63), «Дерева» (Іл. 3.60-3.62).

Поступово фактурні акценти переносяться з тла на зображальні елементи,

колористичні рішення обмежуються трьома кольорами, збагаченими

тональними градаціями. За приклад правлять роботи 1990-2000-х років

(Іл.3.60-3.61).

Івамі Рейка (1927–2020) також розвивинула традиції сосаку-хангу в

унікальний авторський стиль, що поєднує і здобутки класичної гравюри, і

модернізовану художню мову, і експерименти з друкарськими техніками. Так,

у серії, присвяченій Фуджі, складно не побачити ремінісценції на «Під

хвилею Канагави» Кацушіка Хокусай (Іл.2.14), В інтерпретації Івамі Рейка

цитована графіка хвилі з утвореним напівколом. у якому проглядається

Фуджі – лише видимий зв’язок із понад 150-річною традицією, яку вона

піддає переосмисленню у вишуканому монохромному рішенні з додаванням

сусального золота.

Основні природні об’єкти у творчості художниці – вода, місяць, гора, які

виступають в її роботах у різних комбінаціях. Однак провідним мотивом є

вода. У численних аркушах, як-от «Мрія про воду» (Іл. 3.65, «Пісня про
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воду» (Іл. 3.68)., «Вода та місяць» (Іл. 3.69), «Тінь хвилі» (Іл. 3.67).тощо,

мисткиня створює розмаїття образів води. Її композиції, навіть ті, що

підкреслено встановлюють асоціативний зв’язок із творами Кацушіка

Хокусай, позбавлені будь-яких ознак буденного життя, або драматизму чи

пафосу боротьби зі стихією. Художниця інтерпретує морські мотиви

виключно в поетичному та філософському ключі. Простота чорно-білих

рішень ускладнюється за рахунок додавання тертої слюди, срібла, сусального

золота, поєднання технології високого друку та тиснення, що знов-таки

нагадує про майстрів укійо-е.

Найважливішою відмінністю графічних композицій Івамі Рейка є те, що

природа в її роботах є не тільки об’єктом зображення, вона втручається у

«тканину» твору на рівні текстури та друкарських інструментів.

Використовуючи дерев’яні різьблені дошки для нанесення основних

зображальних елементів, авторка активно застосовує природні матеріали із

цікавою фактурою. Так одним із найулюбленіших художницею матеріалів є

кора дерева, яку вона завжди підбирає відповідно загальному задуму.

Відбиток природніх візерунків кори урізноманітнює а часто й повністю

графічно розробляє зображальні елементи. Так, у композиції «Давнина»

текстура деревини є основним зображальним елементом і носієм змісту

(Іл. 3.70), у той час, як її відбиток в аркуші «Танок над водою» (та в багатьох

інших роботах авторки) є засобом графічної передачі поверхні води (Іл. 3.66)

Підкреслимо, що роль екологічного плаката серед інших видів графіки у

художній репрезентації образів природи поступово зменшується. Значні

успіхи Японії на шляху подолання екологічних проблем всередині країни

зменшують актуальність жанру, залишаючи художникам переважно

екологічні проблеми планетарного масштабу.

Інтеграція у сучасний мистецький простір посилює космополітичні

тенденції у мистецтві Японії, проте водночас породжує бажання художників

винайти свій власний художній стиль та мову, щоб виокремити японське
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мистецтво із широкого загалу. Таке прагнення виявляється й у дотримуванні

японських традицій у мистецтві та бажанні спорідненості з корінням.

Художники часто апелюють до автентичних художніх традицій, проте це не

просте копіювання, а переосмислення художніх образів минулих поколінь та

винайдення свого власного стилю.

Сучасні мистці продовжують розвивати дві основні тенденції

екологічної графіки — зображення природи як символу прекрасного та

вічного і продовження тематики катастрофи.

3.2. Японський екоплакат у колекції Музею «4-й Блок»

Харківський Музей екологічного плаката та графіки «4-й Блок» був

заснований 1991 році, (хоча офіційне відкриття та приміщення музей

отримав лише восени 2019 року), силами ентузіастів — викладачів та

вихованців Харківської державної академії дизайну і мистецтв. В її основі —

роботи учасників однойменної триєнале екологічного плаката та графіки.

Ініціатором цього потужного заходу та формування колекції і згодом —

Музею — став Анатолій Векленко — дизайнер, професор академії, учасник

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. За майже три десятиліття

сформувалося потужне зібрання екологічного плаката, що репрезентує понад

56 країн світу.

Японська частина колекції посідає особливе місце. Художники з Японії

брали активну участь від самого початку триєнале, адже Чорнобильська

катастрофа та її наслідки викликали щирі співчуття і відгук в країні, що

пережила атомне бомбардування. До участі в триєнале долучилися майстри,

чиї роботи виставляються в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва

(МОМА), Варшавському музеї плаката у Вілянуві, Національній картинній
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галереї Японії, художньому музеї у Нідерландах, музеї дизайну у Цюріху;

більшість з них — неодноразові призери міжнародних фестивалів та

конкурсів плакатного мистецтва (Варшавська міжнародна виставка плакатів,

виставки в Брно, Мексиці, Москві, Загребі, Гельсінкі, Гонконзі та ін.).

Колекція налічує понад чотирьохсот взірців японського плаката. Слід

зазначити, що умови її формування як результат проведених триєнале,

позначилися на складі збірки. Перш за все це стосується часового проміжку:

усі твори датуються 1990—2018 роками. Певна частина колекції виходить за

межі жанру екоплаката, репрезентує театральні та виставкові афіші або

присвячена іншим культурним подіям. Загальна тенденція відходу від

екологічної проблематики висвітлена у попередньому підрозділі, вона

позначилася і на складі колекції. Тим не менш, навіть за винятком згаданих

робіт, взірці, що відповідають саме екологічному напряму, становлять один із

найцікавіших та найцінніших сегментів колекції.

У колекції представлені твори корифеїв плакатного мистецтва, без яких

неможливо уявити не лише японську школу плаката, а й взагалі історію цієї

галузі графіки. Розглянемо їх найбільш репрезентативні твори, акцентуючи

увагу на застосованих прийомах та підходах в художньому осмисленні

проблематики «людина-природа».

Серед видатних представників екологічного плаката, чиї роботи

зберігаються у колекції музею «4-й Блок» — Нагаї Казумаса. Завдяки його

постійній участі в триєнале його творчість представлена широко та розмаїто.

Колекція містить одну з найвідоміших серій у галузі екологічного плаката

«Врятуй природу» (Іл. 3.71). Художнє рішення теми визначається вишуканим

поєднанням лаконізму та витонченого графізму: користуючись виключно

засобами станкової графіки (крапка, лінія, пляма) він створює різні за ритмом

та напруженням композиції, які закликають до збереження тварин і рослин,

що зникають. Маленькі білі фігурки, трактовані у манері дитячого малюнку,

виглядають беззахисними у великих свинцево-синіх просторах аркушів.
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Т. зв. «негативний» простір таким не є: завдяки ледь помітній білій лінії він

набуває багатої, майже мереживної фактурної проробки, що утворює

асоціації з певними ландшафтами — середовищем існування зображених

тварин — морями, лісами, болотами тощо. Колористичне рішення

монохромне, наголос зроблено на графічній подачі основного елементу

композиції — тварині, яка подається білою лаконічною плямою на багато

орнаментованому, проробленому у складній графічній манері тлі. Художник

такими зображальними пустотами унаочнює процес зникнення певних видів.

Отримали визнання й такі серії, як «Врятуй природу» (Іл. 3.71),

«Врятуй!» (Іл. 3.72, 3.73), «Життя, щоб ділитись» (Іл. 3.74-3.76). Дві останні

мають по декілька варіантів виконання, усі вони представлені у колекції.

Згадані серії дозволяють побачити творчі пошуки майстра, його дослідження

діапазону можливостей використання комп'ютерних технологій, розробку

стилю, що повністю відходить від традиції західного графічного дизайну.

Розглянемо їх докладніше.

Серію «Врятуй!» утворено низкою плакатів з активним жовтогарячим та

червоним тлом. На червоному тлі (Іл. 3.72) розміщено зображення тварин,

рідкісних та вимираючих видів. Техніка нанесення малюнку нагадує

«задуття» під трафарет, при чому інтенсивність нанесення фарби

зменшується від центру до країв, створюючи таким чином ефект розсіювання,

наче показуючи їх поступове винищення. Фокусною точкою у цьому

розмитому зображенні художник робить очі тварин, у яких вимальовує

віддзеркалення нашої планети, з чітко виділеними паралелями та

меридіанами. У такий спосіб художник унаочнює думку про те, що

винищуючи популяції тварин, людство винищує свою планету. Червоне тло

плакатів ніби поглинає зображення, фігурки тварин немов тонуть у

«кривавому» тумані, що застерігає глядача від знищення природи будь-якими

засобами — чи то фізичне винищення фауни, чи то урбаністичний натиск

розвинених міст, чи то забруднення навколишнього середовища. Чіткість,
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«вагомість» шрифту виступає контрастом до ефемерності, розпливчатості

зображень.

«Жовта» частина серії (Іл. 3.73) виконана в іншій техніці. Малюнок за

стилістикою нагадує дитячі ілюстрації. Цим прийомом автор закликає

замислитись над тим, яка планета залишиться нащадкам. Характеризуючи

роботи серії в цілому, відзначимо й підкреслену антропоморфізацію образів

тварин: жирафи, зебри, носороги та інші звірі Нагаї Казумаса радіють та

сумують, сміються та плачуть, демонструють людські емоції та викликають

співчуття.

Інакше розкривається тема стосунків між людиною та природою у серії

«Життя, щоб ділитись», виконаної митцем у трьох варіантах. У першому

випадку (Іл. 3.74-3.76) художник розміщує на сіро-блакитному тлі фігури

людини та тварини. Зміст аркушів змінюється відповідно нюансованим

співвідношенням масштабів та пластиці людських тіл. Перші дві композиції

показують людину первісного світу, що прочитується у характері її рухів, які

наслідують рухи тварин. Людина при цьому не вирізняється за масштабом

від світу тваринного, вони співіснують і є рівними. Натомість два інших

аркуші репрезентують людину культурну: перша фігура демонструє базові

елементи класичного балету, друга — позу медитації. Розмір тварини

зменшено удвічі (розвиток людської цивілізації залишає менше місця для

тварин), але те, що їх силуети накладаються один на одній, утворюючи єдину,

більш складну конфігурацію, означає їхню єдність.

Тема єдності усього живого продовжується й у наступному циклі, де з

контурного зображення померлої людини «проростають» дерева з пишним

листям, декоративна проробка яких відтворює фактури, притаманні різним

текстильним технікам: ткацтво, гаптування, вишивка тощо (Іл. 3.74). У такий

спосіб художник спресовує в одному графічно-виразному елементі різні

процеси, які є ланцюжками Єдиного: закінчується цикл життя людини, і вона
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стає добривом для рослин, рослини, у свою чергу, стають матеріалом для

задоволення фізіологічних потреб людини.

У третьому циклі плакатів серії (Іл. 3.75 а-г) художник оперує контурним

зображенням людської долоні та «діалоговою хмаринкою», у якій розміщене

стилізоване зображення певного виду тварин. Трактування останніх

наближена до дитячого малюнку, що посилює почуття їхньої беззахисності.

Зображення розкритих долонь семантично пов’язують зображення з такими

поняттями, як «берегти», «довіряти», «дружність», «безпека».

Робота «Ти не повинен бути» (Іл. 3.77) акцентує увагу на негативних

наслідках забруднення середовища, а саме — дефіциті води. Майстер обрав

вертикальний прямокутний формат, де на чорному тлі розташовано

жовтогарячий, з блакитним завершенням трикутник. Трикутник починається

від верхньої грані та поступово звужується донизу, займає три чверті всього

композиційного простору. Під гострим кутом трикутника зображено

фантастичні створіння, що нагадують чи то морські водорості, чи

фантастичні бутони квітів. Можливо, це простіші підводні мешканці, чиї

химерні та фантасмагоричні форми дивують людське око.

Псевдотварини ніби розміщені під океанічним дном, як такі, що або не

потребують ніяких конкретних умов для свого існування, або ж життя на

поверхні землі виявляється настільки небезпечним та жахливим, що живим

організмам ніде подітись, та доводиться пристосовуватись до життя в

позаземній зоні.

Зазначений варіант розвитку життя на землі підкреслюється і

кольоровим рішенням. Незважаючи на те, що графіку зазвичай відносять до

«чорно-білого мистецтва», зауважує Б. Віппер, колір може відігравати у ній

вагому роль [29, с. 57]. Так, використання кольору в плакаті носить

символічний зміст. Жовтогарячий уособлює в собі спустошену землю, спеку,

сухість. Три блакитні риски символізують воду, у даному випадку — її

залишок. Чорне тло втілює в собі пустоту та вічну темряву, що чекає на все
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живе, якщо ситуація не зміниться. Автор показує можливі мутації, що будуть

спричинені техногенними катастрофами та забрудненням навколишнього

середовища.

Традиційне для майстрів країни Сонця, що сходить, володіння мовою

тушевої плями, яка протягом століть відпрацьовувалось у монохромних

краєвидах «гори-води», знайшло яскравий вияв у серії Нагаї Казумаса

«Я тут» (Іл. 3.78). Художник представляє стилізовані, виразні за силуетом

відтворення бізона, лева, антилопи та носорога, розташованих у

вертикальному, прямокутному форматі. Головним засобом художньої

виразності виступає пляма. Виразність її силуету, розімкненість контуру та

загальна маса урівноважена темрявою тла. Контраст чорного фону та

світлого зображення тварини утворює ефект драматичного зіткнення життя

та смерті. Акцентом у цій роботі виступає невеликий напис у нижній частині

плаката, який врівноважує композицію. Монохромне рішення плакатів

загострює емоційну силу повідомлення, що прагне донести глядачеві автор.

Обраний стилістичний контекст робіт підкреслює беззахисність та

швидкоплинність життя тварин.

В іншій серії Нагаї Казумаса «Life — egg» (Іл. 3.79) автор звертається до

«Червоної книги» та списку вимерлих видів птахів. На білому тлі, займаючи

майже весь простір плаката, зображені пташині яйця, а в нижньому лівому

кутку розташовано маленьке зображення самої пташки. Своєю роботою

мистець ніби в черговий раз нагадує людству, що ми не одні в цьому світі,

потрібно перейматися не лише особистими проблемами, а й звертати увагу

на потреби тих, хто поруч. Ю. Карпова пише про міфологічне навантаження

цих плакатів: «…міфологічний образ — яйце… Відповідно до давнього

китайського міфу, що був перейнятий японською культурою, світ на початку

свого існування був єдиним всесвітнім яйцем, всередині якого в

первородному змішанні знаходились чоловіче та жіночі начала, а також усі

стихії. Через деякий час це яйце прокинулось до життя, його прозора та
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більш чиста частина відокремилась та стала Небесами (жіноче начало «Інь»),

тоді як більш важкі елементи стали Землею (чоловіче начало «Йо»)»

(переклад К. Ш.) [51].

У серії робіт «Врятуй мене, будь ласка, я тут» (Іл.3.80) Нагаї Казумаса

звертається до європейської системи символів. Так він уводить до композиції

«хрест», який подає як символ допомоги та людяності, тобто «червоний

хрест». Художник уникає алегоризму, витончених натяків, а навпаки —

механічно поєднує два зображення (тварини і хреста), використовуючи їх як

мовні одиниці для утворення простого повідомлення: рятуй!

Композиційний мінімалізм компенсується вишуканою графічною

проробкою, складністю техніки та багатством фактури, на відміну від

«хреста», поданого геометричною, однобарвною червоною плямою, що

наголошує на його перевазі як базового елементу композиції.

Представлений у колекції й класик плакатного мистецтва Фукуда Шігєо.

Крім згадуваної у попередньому розділі серії «Пам’ятай заради майбутнього»,

у харківській колекції представлена також серія плакатів WWF, розроблена

для всесвітнього фонду дикої природи Японії. Художник зображує людські

долоні так, що вони нагадують пташині крила (Іл.3.82). Руки сплетені у

рукостисканні, такий символ вказує на необхідність дружніх стосунків між

людиною та природою. Плакат вирішено у два кольори: синій контур

«крилатих» рук на білому тлі. В іншому плакаті (Іл.3.83) тема балансу та

гармонії розкривається завдяки поєднанню скрипкового ключа з пташиними

крилами. Ключ тут символізує найкраще, що було створено людиною,

музику, з її гармонією у поєднанні нот та звуків. Художник намагається

вказати людству на необхідність такого ж гармонійного співснування з усім

живим на планеті. Як і в попередньому аркуші, композиція вирішена у два

кольори: зелені зображальні елементи на білому тлі.

Іншим, не менш відомим майстром японського екоплаката, чиї твори

посідають провідне місце у колекції «4-й Блок», є Асаі Йошiтеру. В Україні
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він став широко відомим після участі у триєнале екологічного плаката «4-й

Блок». У 2000-х роках твори майстра експонувалися в «Я Галерея» Павла

Гудімова у місті Києві. У представлених роботах, що були створені між 1991

та 1995 роками, майстер розкриває проблему наслідків Чорнобильської

трагедії, а саме ілюструє вплив на покоління через забруднене радіацією

материнське молоко. Кураторка проекту Марія Миценко пригадує: «Ми

бачимо ніби препароване жіноче тіло, в основному груди. І лише підписи або

тонкі, поетичні тексти (про забруднені води, риб, квіти і небо) повертають

нас до теми». Художник Нікіта Кадан влучно підмітив «подвійне кодування»

робіт. «Цей термін для мене легко пояснює той факт, що жінки, які бачили

виставку, майже не потребували пояснень і рідко читали кураторський текст.

Чоловіки ж застрягали на першому рівні коду, впіймавшись на «еротизм»…

плакати «дуже японські» — тема ніби чорнобильська, але втілена на якомусь

іншому енергетичному рівні…» [244].

Його вишукані монохромні серії, побудовані на грі світла та тіні,

наближені через фотооб'єктив, наближають його твори до фотографіки. Крім

розглянутої у попередньому підрозділі серії «Ніколи не забути урок, що був

даний Чорнобилем» (Іл. 3.84), харківська експозиція містить ще одну серію

плакатів художника, у якій можна бачити продовження його фотографічних

експериментів. У серії «Збережи усі красиві живі речі надовго» (Іл. 3.85), на

чорному тлі тонкою лінією проступають фрагменти жіночого тіла, контури

яких нагадують природні ландшафти, за збереження яких і бореться Асаї

Йошитеру та інші майстри екологічного плаката.

У зв'язку з останнім зазначимо, що в цілому майстри японського плаката

рідко використовують зображення оголеного людського тіла. Основна

палітра образів апелює до тваринно-рослинного світу, що пояснюється

сталими традиціями в літературі та образотворчому мистецтві, де

найінтимніші почуття висловлювалися в образах сезонних рослин. Водночас

видається прикметним, як саме майстер використовує оголеність: лише



147

натяком, тілесність позбавлена грубої матеріальності. Так, у плакаті «У надії

на збереження цієї краси на віки» (Іл.3.86) він використовує цікавий прийом:

зображальний елемент виконується майстром наче «від руки» пензлем та

чорною тушшю. За своєю формою зображення нагадує відтворення

зовнішнього вигляду бонсай чи сосни. Як і робота Казумаса Нагаї, цей плакат

показує фантастичне володіння мовою тушевої плями. При більш детальному

спогляданні роботи в абрисах плями стають помітними контури людського

обличчя. Такі ігри світла, тіні, форм, у яких проглядаються водночас і

людина, і рослина, унаочнюють ідею єдності, взаємозалежності усієї природи,

де людина — її жива частка серед усіх інших форм життя.

Разом із Сузукі Томоюкі та Іто Хірояшу, Асаі Йошитеру створює серію

плакатів «Заповідайте красиве оточення і життя» (Іл.3.87). Серійність графіки

є усталеною традицією в японському мистецтві ще від XVIII ст. Але, на

відміну від славнозвісних попередників, у яких окремі аркуші об’єднувались

за тематичним принципом, сучасні майстри досягають ефекту «серійності»,

завдяки застосуванню єдиного композиційного прийому. Так, на

вертикальних аркушах розташовано один зображальний елемент, виконаний

наче «від руки» пензлем та чорною тушшю. Таким чином, як порядок

розташування зображальних елементів, так і ахроматизм кожної композиції

створює єдиний цілісний ряд. Слід зазначити, що аркуші не розгортаються у

послідовне «висловлювання», а передають один зміст, демонструючи його в

різних формах.

Плями туші на всіх плакатах серії мають різну та багатозначну

символіку, художник оперує контрастами не лише в протиставленні чорного

та білого, світла та тіні, а й в стилістиці, зіставляючи нечіткий, тремтливий

контур та геометрію будови жіночих грудей, що виступають символом

материнства. Обраний стилістичний художній прийом не дає глядачеві права

на сумніви щодо контексту серії, вказуючи на «єдине найголовніше» у

людському житті, — материнство та продовження роду людського. Жінка
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підноситься автором на п'єдестал як символ життя, здоров’я та щастя.

Пластичний прийом, обраний мистцем для створення серії, наголошує на

основному композиційному елементі, що є фундаментом для створення цілої

групи робіт, об’єднуючи їх у єдине «фрагментоване» цілісне зображення,

надане на розсуд глядачеві [10].

Інша група плакатів Асаі Йошитеру також репрезентує його арсенал

фотографічних засобів художньої виразності. Художник порушує проблему

природного балансу і провідним знаковим образом, що з'єднує аркуші серії,

обирає образ дівчинки з повітряною кулькою. В аркуші із закликом «Вода —

скарб нашої планети» (Іл.3.89) показано історію родини, що милується

водами океану в передвечірніх сутінках. Людей змальовано силуетом, що

знеособлює їх, перетворює на другорядні фігури «статистів» відносно водної

стихії. Разом з тим силуетні зображення людей сприймаються в одному ряду

з силуетами рослин на першому плані. Усі вони разом за виразністю абрису

нагадують театр тіней.

Роботи об’єднані одним гаслом «Земля наш рідний дім навічно. Давайте

жити у злагоді» також мають спільній композиційний елемент (дівчинка з

повітряною кулькою) (Іл.3.88), але цей візуальний прийом є основним

змістовним акцентом для обох робіт як символ миру та відповідальності

дорослих за мирне життя дітей.

Поєднання антивоєнної тематики з екологічною, використання

фотографічних прийомів використовує й Сато Хіроші у плакаті «Мирне нове

століття для наступних поколінь» (Іл.3.90). На тлі блакитного неба автор

розміщує зображення голуба. Тіло птаха умовно ділиться на дві частини:

голова живого, опереного голуба поєднується з іржавим, зібраним із частин

металобрухту тулубом. Назву художник використовує з іронією, адже,

дивлячись на роботу, розумієш, що мирне у даному контексті — означає

мертве, штучне. Цю ідею підкреслює і вирішення плаката, який розділений

на дві нерівні частини: верхню, що займає одну п'яту від загального масиву
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роботи, та нижню. Маленька частка, на якій ще лишилось блакитне небо і

життя, уособлює наше сьогодення, решту займає біле тло та нерадісне

майбутнє у вигляді металевого тулуба голуба.

Яскраво презентований у музеї й мистецький доробок Таканокура

Йошинорі — художника, що кілька фестивалів поспіль справляв неабияке

враження на творчу спільноту України несподіваністю своїх художніх

рішень. Крім згадуваної у попередньому підрозділі серії «Що ти можеш

зробити задля збереження нашої землі» (Іл.3.34), збірка містить ще декілька

робіт, що не поступаються їй художніми якостями та оригінальністю творчих

підходів. Так у плакаті «Мрія заради Землі» (Іл.3.97) автор використовує

ефекти, побудовані на особливостях візуального сприйняття. На червоно-

багровому тлі майстер зображує людську стопу під час ходи. На перший

погляд чітко прочитується лише її частина, що наче спрямована вглиб

композиційного простору, але при більш уважному розгляді зображення стає

помітним жіночий силует. У нижній частині плаката розташовано невеликий

напис: Love for Terra. У такий спосіб утворюється змістовне повідомлення,

що може бути інтерпретоване таким чином: лише любов, невимушена, світла,

чиста, що має йти із середини людського єства, у змозі подолати всі незгоди

та врятувати нашу «блакитну планету», що повертає нас до проблематики

відносин людина-природа.

Наступні роботи майстра близькі за підходом та творчими прийомами до

попереднього аркушу. Мистець підкреслює, що безпечне майбутнє людства

«у руках самого людства», на що вказує плакат Таканокура Йошинорі

(Іл.3.99). Пальці чоловічої кисті, зображені у вигляді пташиних крил,

нагадують глядачеві про «потрібну окриленість» праці та думок,

«недоторканність» та «крихкість» природи, яку необхідно зберегти,

незважаючи на технічний прогрес та урбанізацію сучасного світу.

Яскравим прикладом візуалізації взаємовідносин людина-природа

слугують його роботи «Кольори майбутнього» (Іл.3.100) та «Кінець ядерній
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бездіяльності» (Іл.3.101). У першому випадку плечове зображення людини на

коричнево-червоному тлі моделюється лише завдяки грі світлотіні, адже

колір тла абсолютно точно збігається із кольором обличчя. Персонаж

показаний зі спини та у фас одночасно: художник показує потилицю й око,

що дивиться на глядача через щілину консервної банки. Таке художнє

моделювання дещо нагадує театральні плакати, створює атмосферу

антиутопії, показуючи майбутню пустелю та антигуманний світ, у якому

доведеться виживати, якщо людство не оговтається.

Монохромність, лаконізм засобів виразності притаманні й плаката

«Кінець ядерній бездіяльності» (Іл.3.101). Простота композиційного рішення

компенсується використанням растру у моделюванні основних зображальних

елементів.

Акіяма Такаші — відомий художник та активіст екологічного руху.

Стиль його плакатів дуже виразний та запам’ятовується завдяки поєднанню

енергійного малюнку, гумору та соціальних коментарів. У плакаті

«Землетрус в Японії» (Іл.3.91), автор піднімає одну з найгостріших проблем

Японії. За даними Білої книги попередження стихійного лиха, в Японії

відбувається 18,5 % землетрусів магнітудою 6 та вище балів, і знаходиться

7 % діючих вулканів світу. Проблеми, пов’язані з землетрусами, давно стали

темою графіки японських майстрів. Акіяма Такаші в черговий раз закликав

суспільство звернути увагу на цю проблему. Його плакат має асиметричну

композицію. Розділивши плакат на дві частини діагональною лінією, нижній

фрагмент представляє собою землю, на якій стоять будинки. Посередині

тріщина, що з’явилась в результаті землетрусу, будинки, що зображені на

поверхні землі, здається, здригаються разом із землею. Такий ефект

досягається майстром через діагональну композицію, завдяки якій домівки

немовби «стікають» по схилу, посилюють ефект і вигляд відірваної від хати

стріхи, а також камені, що котяться схилом. Автор використовує синій

контуринг для обрамлення деталей композиції, синіми лініями він також
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посилює ефекти вібрації, та додає динаміки композиції. Окрім синього

контурингу, у роботі використано ще два кольори: вохристо-глиняний для

зображення ґрунту, та молочно-білий для неба. Верхня частину плаката

містить надписи, що закликають звернути увагу на проблеми землетрусів у

Японії.

Інші роботи художника, що зберігаються у фонді музею, в іронічній

формі демонструють екологічні наслідки людського недбальства. Перший

плакат (Іл.3.92) має яскраво рожеве тло, на якому зображено яскраво-

зеленого птаха, що приймає душ із нафти. На тілі птаха не лишилось пір’я та

м’язів, глядачеві представляється вигляд скелету птаха, що символізує собою

усю живу природу, на такий символізм наштовхує зелений колір кісток та

маленька гілочка, яку він тримає у дзьобі. Інший плакат наче розкриває

історію далі (Іл.3.93). Тут птах вже майже повністю залитий нафтою.

Лишилась тільки невеличка незаповнена частина. Колірно плакат вирішено у

чорних та червоних тонах. Тіло птаха біле, наче надії на відродження вже не

лишилось, і ця нафта «випалила» останню надію.

Серед видатних майстрів екоплаката — й Акіяма Іку, чиї твори

вирізняються своєю графічною подачею. Птахи, тварини, комахи, рослини

подаються художником вибагливо візерунчасто, яскраво та фактурно,

уособлюючи ідею різноманітності, багатогранності світу природи. Лінія в

його плакатах завжди чітка, безупинна. Мистець ніби «олюднює» «героїв»

своїх робіт, надаючи їм якості, невластиві комахам та тваринам —

зосередженість, сумну замисленість, легку недбалість. Його роботи

закликають зберегти те, чим так щедро ділиться із нами навколишня флора та

фауна. У колекції це твори «Без назви»(Іл.3.94-3.95), «Природа ще жива» (Іл.

3.32).

Замикають «першу когорту» майстрів твори Масутеру Аоба «Мир,

почути», «Війна витратної енергії», розглянуті у попередньому розділі, та

серія «Життя» (Іл.3.22), що належить Сато Коічі. Стосовно останнього
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дослідники пишуть, що він — художник-філософ, поет хайку, майстер

вишуканих, поетичних творів. У колекції музею зберігаються одна з кращих

його робіт — композиції із серії «Життя». Художник розташовує на окремих

аркушах розпливчаті зображення капелюха та слідів від чобіт, але таким

чином, що виникає ефект ніби глядач бачить їх через запітніле скло.

Сформовані майстром образи багатозначні: тут і роздуми про тимчасовість,

миттєвість людської присутності на землі, з іншого — який слід вона

залишає по собі. Чи здатні ми бачити сутність і що ми бачимо в дійсності —

розпливчасту оболонку? Або — чиї тіні стоять за тими, хто попереду?

Дослідниця О. Ващук наводить думку С. Річарда стосовно

визначального впливу на творчість художника майстрів школи Рімпа [22, с.

539]. У наведених нею зразках, що схожі за підходом і на твори харківської

колекції, нічого від яскравого декоративного живопису Рімпа не

простежується. Проте помітні зв’язки з дзенським живописом (т.зв.

дзенга) — традиційний японський живопис, що розвивався як різновид

дзеньскої практики. Такий живопис передбачав тривалу споглядальність та

містив високий рівень сугестії. У розмитих монохромах Сато Коічі

відчувається дзенська медитативність.

О. Ващук відзначає, що саме Сато Коічі став першим застосовувати

прийом градуювання кольору, який утворює відчуття світлого та чистого

метафізичного ефіру, немов розлитого по поверхні аркушу [22]. Не можна не

погодитися й зі спостереженням авторки, що легкі чорні ієрогліфи, написані

у стовпчик, надають образу імматеріальність.

Нові контексти виникають при уважному тривалому спогляданні

композицій. Крізь зображення підошов просвічуються контури людських

стоп, зображення має вигляд рентгенівського знімку. Як відомо, при

створенні рентгенівських знімків використовуються ті ж промені, що

вивільняються під час ядерного вибуху. Таким чином, автор вказує на

безпосередню причетність людини до руйнування свого світу.
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Однією з основних змістоформуючих складових графічних полотен, які

розглядаються, є образ «предмету/події-механізму», рукотворної речі,

перетвореної пензлем майстра на «причину руйнації світу». «Зменшена за

значенням» людина «на фоні» природи, обрана автором за вторинний

композиційний елемент робіт (першочерговий зміст вкладено у

катастрофічні наслідки людських дій), приречена на життя серед

гіпертрофованих результатів власного існування та розвитку. Саме така

ситуація існує і в реальному світі, де, керуюча природою (а тому і впевнена у

своїй зверхності), людина, все частіше починає розуміти безпорадність перед

її міццю. Ця ідея проходить крізь усі роботи аналізованих графічних серій та

зображень, спонукаючи глядача до обміркування справжнього контексту

творів [66, 457].

Поряд з корифеями плакатного мистецтва, що фактично сформували

жанр екоплаката, у колекції музею зберігаються твори японських художників

«другої когорти», які є відомими серед плакатистів, активно працюють

викладачами та дизайнерами-практиками та час від часу звертаються до

екологічної проблематики. Їхні роботи унаочнюють загальний доробок

японських митців в екологічному напрямі, дозволять простежити

функціонування певних ідей, усталеність певних прийомів. До таких

належить плакат Огава Тадахіко «Мир» (Іл.3.96), виконаний, як і більшість

попередніх робіт, на білому тлі. Композиція побудована на сполученні двох

зображальних елементів, що символізують ці дві протилежності. Художник

зображує ракету, верхівка якої відкинута, і з неї визирає голуб. Композиційно

робота будується на співвідношенні порожнього тла плаката з його

заповненою частиною. Вільний простір у даному випадку зумовлений

особливостями плакатного мистецтва, де цінується не багатомовність, а

красномовність лаконічного візуального вислову. Водночас, вміння

оперувати т.зв. негативним простором, що простежується у більшості робіт

японських художників, має міцне підґрунтя у традиції, згідно якій подекуди,
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пустоти, більш інформативні аніж зображення. Що ж до концепту порожнечі,

Т.П. Григор'єва пише, що в ній «у потенції все вже є, і час від часу є

феноменальний світ. Небуття містить речі у невиявленій формі. Без

усвідомлення цього постулату неможливо зрозуміти жодну категорію

художнього мислення японців — на ньому базуються характерні традиційні

естетичні категорії, спосіб сприйняття речей сучасними японцями» (переклад

К. Ш.) [40., 43с].

Репрезентує цей сегмент колекції і серія робіт «Життя» Мацунаго Шин

(Іл.3.107), де на білому тлі розміщені антропоморфні та рослинні зображення.

У різних аркушах вони показані як у цілому, так і частинами. Серія написом

«LIFE», що присутній на кожному з плакатів. Умовна, наче непрофесійна,

невміла манера малювання вказує на прагнення автора досягти ефекту

дитячого рисунку. Поєднання людини з природою, як то можна бачити на

деяких плакатах (Іл.3.107.б, 3.107г), вказує на прагнення автора показати

спорідненість людини з природою, вказати на те, що знищуючи дерева,

людство знищує життя на планеті.

Серед інших відомих постатей плакатного мистецтва музей зберігає

розглянуті у попередньому розділі твори Енокідо Фуміхіко (Іл.3.28, 3.29),

Мацуі Кейдзо та Аракі Юко (Іл.3.33), Такада Юкічі (Іл.3.36- 3.38).

Триєнале 2003 року показало поступове зміщення акцентів від власне

Чорнобильської катастрофи та забруднення навколишнього середовища до

критики країн — головних гравців на економічній та політичній мапі планети

та роздумів про майбутнє людства. Так плакат «Врятуйте Землю» (Іл. 3.102)

Андо Канесато, що також є частиною колекції, націлений на розкриття

взаємовідносин людина-планета. У ньому автор прагне передати біль Землі,

який вона відчуває та переживає через трагедію 1986 року. Планети також

плачуть — певно саме такий зміст вкладає в плакатне зображення автор. Це

розкривається у зображенні ока, у якого замість зіниці — планета, та по щоці

біжить сльоза. Вона плавно стікає й крапає на відображення могили на
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першому плані та «гриба» від ядерного вибуху на другому плані нижньої

частини плаката. Автор ставить наголос на стосунках людини зі світом,

підкреслюючи, що Чорнобильська трагедія — страшний, але лише один

ланцюжок у низці порушень законів буття, не усвідомлення відповідальності

усіх за майбутнє планети.

Композиційно плакат поділений на дві частини: нагорі зображено око, у

низу — жахливі картини трагедії. Колористичне рішення також підкреслює

дуалізм композиції: горішня частина твору виконана у кольорі, нижня —

підкреслено монохромна. Такий прийом використовує майстер для

підсилення контрасту живого та мертвого, життя та руїни.

Плакат Секігучі Такаші, схожий за своєю художньою мовою та

іронічним відтінком із плакатом Фукуда Шігєо «Перемога». Роботою

«Рай+пекло=?» (Іл. 3.103) Секігучі Такаші нагадує людству, до чого призвело

його прагнення досягнення «раю на землі» будь-якими засобами, на чому

наголошує плакат. На роботі зображено «людину в раю», прив’язану до

дерева з «яблуком спокуси» на голові, у яку стрімко летить ракета. Ці образи

є символами раю, до якого ми прагнемо, та пекла, за допомогою якого ми

намагаємось цього раю досягти.

У наступних роботах серії автор ніби перелічує ті антиекологічні

«засоби» набуття добробуту, з якими людина йде по життю: ніж — як символ

безумства людських прагнень; револьвер — як символ насильства заради

мети; війна — як засіб досягнення цієї мети; радіація — як наслідок таких дій.

Секігучі Такаші закликає людство схаменутися і припинити крокувати у

хибному напрямі. Твори композиційно прості, з яскраво вираженим центром,

яким є «предмет-герой», або сполучення предмета та людини, таким як рука-

револьвер, рука-ніж. Роботи насичені кольором, де провідне місце посідає

жовтогарячий, або жовтий -- символ радіаційного випромінювання.

Глобалізація проблеми простежується і в плакаті Сато Хіроші «Мирне

нове століття для наступних поколінь» (Іл. 3.90), де на блакитному тлі автор
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розміщує зображення голуба. Тіло птаха умовно ділиться на дві частини.

Голова живого, опіреного голуба поєднується з іржавим, зібраним із частин

металобрухту тулубом. Назву художник використовує з іронією, адже,

дивлячись на роботу, мирне — означає мертве, штучне. Цю ідею підкреслює

і вирішення плаката, який розділений на дві нерівні частини, верхню, що

займає одну п'яту від загального масиву роботи, та нижню. Маленька частка,

на якій ще лишилось блакитне небо і життя, уособлює наше сьогодення,

решту займає біле тло та нерадісне майбутнє у вигляді металевого тулуба

голуба.

Робота Сакамото Хіроші «I`m here» (Іл. 3.105), що у перекладі означає

«Я тут», якнайвлучніше підкреслює теорію науковців «про затекстованість

образів». У цьому випадку «предмети/образи» і є самим текстом. Мистець

використовує різноманітні за суттю, але змістовно схожі об’єкти в якості

шрифту. У графічній композиції ми бачимо низку образів, формуючих

теорію про основоположні, фундаментальні речі утворення світу, що нас

оточує.

Художник вводить у плакат, ніби перелічує, загальні поняття сил

природи (вогонь, вода, вітер, земля тощо), перетворюючи їх на елементи

шрифту, а разом із цим торкається і рукотворних речей (будівлі, графічний

колаж як образ), змішує їх у єдиному графічному творі, наштовхуючи

глядача на думку про необхідність єдності природи і людини, як її

невід’ємної частини, з усіма її творіннями та науковими розробками. Автор

наполягає на необхідній умові «недоторканності» природи технічним

прогресом. У «популяризованому» графічному зображенні предмети існують

як «вирвані» з натурально природних чи функціональних зв’язків і стають

результатами людської активності. Тому всякий плакат містить у собі деякі

повідомлення: свідомо складену криптограму, або несвідомо залишений слід.

Кожна «картина-образ», створена авторами на тему екологічної катастрофи,

має своє власне значення та ніби підштовхує глядача, зацікавивши його
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сюжетом, подачею, незвичністю образів, до перегляду наступної роботи

[66, с. 462].

Робота Курікі Макото «Еко» (Іл. 3.108) торкається низки соціальних

питань, спрямованих більше на осуд сучасного «нігілістичного» ставлення

людства до проблематики негативного впливу наукового прогресу на екології

світу. Напис на плакаті також прочитується як «еgо», що підкреслює

егоїстичне ставлення однієї людини до проблем усього людства, бо

екологічна катастрофа, що неминуче стане дійсністю у разі недбалого

ставлення до «умов» проживання людини у «всесвіті». Мистець підкреслює

ідею твору не тільки характерною графікою (латинська літера «С» має

специфічний вигин, що робить її схожою на «G»), а й кольором, акцентуючи

увагу глядача на невеликій червоній плямі на тлі зеленого, по загальній масі,

напису. Літери зображені у формі колажу, який «набрано» з листя дерева, де

зелений колір означає життя, а червоний — його «занепад», «осінь» — період

«старіння» природи, що вказує на проблему вибору між «тяжким»

збереженням навколишнього середовища та «легкою» необізнаністю у

справах руйнації екології планети. Робота Курікі Макото э класичним

прикладом тексту у тексті з точки зору її образно-змістовної організації [66,

с. 324].

Графічні роботи Сейчу Сакаі (Іл.3.109, 3.110) закликають людство

берегти природу, що підкреслено не тільки обраними формами плакатів

мистця, але і їх сюжетом. Фантасмагоричні образи робіт автора «власноруч»

закликають глядача до збереження нашого спільного надбання — природи.

Сейчу створив власні алегоричні персонажі та помістив їх у різні

обставини — чи то «людина-вода», яку позбавляють звичного середовища —

океану, чи то «людина-дерево», яку ніби опалюють промені невблаганного

сонця. Образи, використані автором, наділені людськими якостями, — вони

відчувають біль, страх, здивування та невблаганність того, що відбувається.



158

Кольорове вирішення робіт яскраве лаконічне, та просте за вибором

кольору. Плакати майже двокольорові — тло насичено-забарвлене, на

відміну від чорної лаконічної фігури у центрі композиції. Сам візуальний

принцип побудови образів захоплює, вони ніби гострі, стрімко спрямовані

від центру композиції до її кутів, що оманливо заповнює простір тла не

існуючими, тільки відчутними елементами.

Глибоке занурення в сюжетну «основу» графічних робіт, що

розглядаються, дозволяє стверджувати про наявність у творчості японських

майстрів теми вторгнення до «великого всесвіту природи» «чужорідної для

неї сили — людини». Глядач, зосередивши увагу на змісті (в нашому

варіанті — первинному предметі), не одразу помічає присутність у

композиції «постатей», жодним чином фізично не пов’язаних із ним

(механічна комаха, «чоловік-дерево», «олюднені» тварини тощо).

Низка робіт Ватанабе Міцу (Іл.3.112, 3.111) на тему збереження екології

за своєю графічною подачею відрізняється від інших шрифтових композицій

«надмірною» реалістичністю та пластикою форм. Мистець обрав вигадливий,

складний шрифт, виконаний у формі гілок дерева з бруньками, на яких ніби

застигли силуети птахів та тварин, виконані у спрощеній формі, але

зображені у природному русі, що ще більш робить плакат схожим на колаж,

виготовлений у змішаній техніці малюнку та аплікації.

Текстові елементи композицій «повідомляють» глядачеві про

необхідність збереження людством найпростіших природних скарбів — землі

та води, образи яких мистець використовує як тло плакатів, збагачуючи їх

кольором та фактурою притаманними вищеозначеним елементам природи.

Хоча шрифт та образи, розміщені на площині плаката, дуже дрібні, їх

«силуетна» подача привертає увагу до цих «персонажів» та наголошує на їх

першорядному значенні у процесі побудови шрифту та формування його у

єдине змістовне ціле.
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Аналізуючи плакати з колекції музею Л. Савицька у збірці «“4-й Блок”:

Кращі плакати з екології визнаних сучасних принтмейкерів», проводить

зріз -підсумок плакатів зібраних музеєм за 14 років існування фестивалю. У

своїй графіці, пише Л. Савицька, майстри звертається до «природи»,

виокремлюючи її від усього розмаїття образів. Образи та події в серіях робіт

на тему екологічної катастрофи настільки реалістичні, що глядач проживає

заново не тільки події тих страшних часів, а й остаточні «наслідки»,

«припущені» авторами графічних композицій, «життя» у цьому новому

«передбаченому» світі. Осмислення глядачем «матеріальних властивостей»

зображених предметів не входило до задуму авторів. Їх концепція ховається в

«текстуальності» робіт, що стала одним з механізмів формування серій і

творчості мистців. Іншими словами, інтерпретація плакатів подібна до

«розшифровки» іншомовних текстів; глядач ніби «читає» змістовну складову

творів, переходячи від однієї роботи до іншої [7]. Адже речі, зображені у

творах графіків, розповідають і про своє «життя», і про життя свого автора та

його світосприйняття.

Роботи Кіта Норікадзу та Хіраі Наокі (Іл.3.113 -3.115) можна об’єднати у

групу за єдиним образотворчим принципом — принципом подвоєння, що

прочитується у нібито різних творах, представлених на триєналє 2003 та 2006

роках. Це плакат «Мир» (Іл.3.113), що зображує знімок рук під рентген-

опроміненням та плакати «RAVITY» та «LIVE» з «не сфокусованими» або

фрагментованими світлинами дітей. Автори ніби дублюють, «подвоюють»

зображення, що надає їм «нечіткої мерехтливості», переносять людину з

«реального світу» до штучно створеного технічного простору.

Робота автора Сокей Такаші з лозунгом «Ні війні» (Іл.3.116)

відрізняється від робіт з аналогічним закликом та змістом своєю графічною

подачею. Мистець використовує не типові образи, за допомогою яких

доносить основну ідею твору до глядача. Художник звертається до



160

рослинних мотивів для підкреслення необхідності зберігати мир, оточивши

напис на плакаті зображеннями стилізованих квітів. Навіть лінія шрифту

напису мерехтлива та округла, що наштовхує глядача на відчуття «уявної

ненадійності» самого шрифту, а легкий, ніби тремтячий напис, робить його

немов накресленим дитиною. Відсутність кольору ніби натякає на

можливість «розфарбування» цієї низки графічних робот, нагадуючи

популярні у дітей розмальовки, на що вказує нижня частина роботи,

імітуючи інструкцію подібного видання. У такий спосіб формується образ

автора як дитини, що звертається до світу дорослих.

«Третій ешелон» авторів, представлених у колекції музею представляє

нова генерація японських плакатистів, які сьогодні представляють Японію на

різноманітних мистецьких та дизайнерських заходах і які поміж інших

завдань також розробляють й екологічну проблематику. За усталеною в

японському мистецтві традицією глобальні проблеми екології пов’язуються

перш за все з війнами. Людина у їхній творчості сприймається як руйнівник

природи, а війна, як інструмент знищення усього живого.

Подібний зміст несе робота Нііомі Маі із закликом «Мир» (Іл.3.117), де

унаочнюється ідея об’єднання людства задля подальшого існування «світу в

мирі». Це підкреслено не тільки самим лозунгом, а і його графічною подачею:

шрифтову композицію розміщено на тлі фотоплаката із зображенням безлічі

людських долонь як символу об’єднання суспільства в єдиному пориві

збереження миру. Важливість «послання» автора до глядача підкреслено

кольором шрифту — яскраво червоного на фоні чорно-білого, монохромного

тла. Напис непомірно громіздкий, величезний порівняно із масштабом

зображального простору роботи, що ще більш наголошує на його провідній

ролі. Принцип «гіпертрофованості» форм є основним соціально-

психологічним важелем у керуванні свідомістю глядача. Мистець акцентує

увагу на шрифтовій «частині» роботи, відводячи іншим образам другорядну

роль.



161

Маруяма Кен представлений плакатом «Мир» (Іл.3.118), доповнює

зазначений напрям у трактовці проблеми стосунків «людина-природа».

Робота виконана графічно та певною мірою аскетично. Тенденція «менше —

більше» останнім часом активно поширюється у світі плакатного мистецтва.

Загальна віртуалізація світу мистецтва, частковий перехід виставок та

мистецьких акцій з простору галерей та вулиць у простір смартфонів та

комп’ютерів. У цьому контексті актуалізуються лаконічні, не переобтяжені

зображальними елементами рішення. Художники пристосовуються до іншої

форми сприйняття плаката — на з вуличного простору і навіть не монітору

компьютеру, а з менших екранів — смартфонів та планшетів. Червоне тло

активно привертає увагу глядача. Зображення пістолету, біля спускового

гачка якого сидить маленька біленька пташка утворює лаконічне та зрозуміле

без слів повідомлення.

Роботи Ріто Лінди можна охарактеризувати як такі, де перцептивність та

референтність превалює над осмисленим та розважливим. Сучасний плакат,

як стверджує Сергій Сєров, стає більш емоційним, ніж раціональним: «

Яккажуть літературознавці, актуалізується контекст, він стає не менш

важливий, ніж текст. А наш контекст — це насамперед тло» (переклад К. Ш.)

[232]. Плакати дизайнерки (Іл.3.119-3.121) тяжіють до асиметрії, оскільки ці

макети звільняються від жорсткої та передбачуваної сітки, вони

забезпечують більшу кінетичну енергію та рух. Асиметричний плакат

вимагає уваги: користувач відчуває цікавість до того, де інформація та

графіка можуть йти далі, створюючи відчуття дива та інтересу. Поява таких

прийомів, також зумовлена переходом мистецтва у цифровий простір. Ці

засоби націлені на привернення уваги глядача, та виокремлення роботи із

загального масиву.

Творчість Коджі Накаморі можна розглядати як продовження традицій,

закладених Йошитеру Асаї. У своєму плакаті «Reborn» (Іл.3.122) художник

вдається до прийомів фотоколажу, проте поєднує його із текстовою
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частиною, що представлена грою літер. Автор використовує елементи гри в

шаради задля привернення уваги. Зацікавившись грою, глядач проведе

більше часу коло плаката, адже сучасний світ перенасичений різноманітною

інформацією. Людина постійно знаходиться в оточенні так званого

«інформаційного шуму», адже через таке тотальне заповнення простору

інформацією, люди перестають просто сприймати будь-що із того, що їх

оточує. За для того, щоб «вихопити» спостерігача та привернути його увагу

до своїх робіт, художники-плакатисти вимушені вдаватися до різноманітних

прийомів. Одним із таких і є привнесення елементів гри, щоб «зачепити»

глядача.

Художник також використовує принцип відкритої композиції,

поміщаючи літери «В» та «N» безпосередньо на межі плаката. Літери майже

розчиняються у рамці твору. Чорна літера «О» притягує на себе всю увагу

глядача, проте це лише перше враження, при детальному розгляді плаката всі

його, здавалося б, розрізнені елементи поступово оформлюються у

гармонійне ціле.

Розвиває можливості нових цифрових технологій й Цушіма Хаджіме.

Зокрема, у плакаті, що експонувався на Х-й триєнале екологічного плаката

«4-й Блок», художник звертається до 3D технологій (Іл.3.123). Разом з тим

він апелює й до традицій каліграфічного письма. Плакат витриманий у

монохромі. Завдяки біло-чорному градієнту і особливостям побудови

композиції глядачу здається, що він поринає у безкінечність при перегляді

роботи. Автор обрав принцип так званої відкритої композиції: зображення не

обмежується «рамкою», а ніби вирване із контексту дійсності. Плавні лінії,

які використовує Цушіма Хаджіме під час роботи над плакатом, нагадують

морські хвилі, що в поєднанні із відкритою композицією посилює ефект

нескінченності зображуваного. Концепція добре узгоджується з основними

трендами 3D-технологій, оскільки дизайнери використовують 3D-об'єкти для

створення ілюзії «більше» поза кадром. «Макрокатастрофи», показані у
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плакатах, присвячених екологічним проблемам сучасності, змішуючись в

єдиному ритмі, лякають своєю схожістю та водночас різноманітністю.

Відкритість композиції перетворює глядачів на «додаткові» персонажі

плакатів.

У творі «Black bento» (Іл.3.124) Цушіма Хаджіме звертається до

проблеми збереження землі як найціннішого ресурсу. Бенто у японців

називають їжу в спеціальній коробці, що беруть із собою у дорогу або до

школи, садочку, офісу тощо. На світло-сірому тлі художник розташовує

зображення невеличкої металевої коробочки, у яку насипана земля. Ємність

відкрита, тому глядач може добре розгледіти вміст. Сама вона стара,

понівечена, наче капсула часу, що зберігає найцінніше, що було, — землю.

Образ, що використав художник, є метафорою непомітного але повсякденно

необхідного. Стара коробка із кількома пригорщами чистої землі виступає

символом апокаліптичного майбутнього технократичного штучного світу,

корелює з жанром антиутопії у літературі та кіно.

Іто Тойоцугу у плакаті «Баланс екосистем» (Іл.3.125) розкриває тему

єдності людини та природи. Художник використовує у якості образотворчої

метафори кровоносні судини людини, які одразу непомітні. На чорному тлі

синьою фарбою змальовані молоді дерева з тонкими гілками. У верхній

частині розміщено ієрогліф, що перекладається як «давати», а під ним текст

латиною: «лінія життя». Наявність ієрогліфа «давати» примушує шукати в

композиційному полі додаткових пояснень. У зображенні гілок дерева око

поступово починає бачити руку людини з кровоносними судинами. Відтак

утворюється образно-змістовний ланцюжок, який знаходить завершення у

написі, розміщеному в правому нижньому куті: «Баланс екосистем».

Слід відмітити, що в цілому японці використовують ієрогліфіку значно

менше, ніж їхні китайські колеги. У тих випадках, коли в композиції задіяні

ієрогліфічні знаки, вони зазвичай використовуються або у якості

зображально-текстового елементу, або у зв'язці із текстами англійською
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мовою. Останнє, вочевидь, зумовлене орієнтацією на західного глядача, а з

іншого боку — підкреслює глобальний масштаб екологічної проблематики.

Мацуіші Хіроюкі у своїх плакатах порушує тему захисту природного

середовища. «Знищення рослинного світу — одна з найуразливіших тем

глобальної екологічної проблематики. Адже саме рослинність формує умови

для існування живих організмів на нашій планеті, включаючи і людину…» [6,

с.106]. Ця проблематика стала провідною у плакатах майстра. У композиції

«Зелене життя» (Іл.3.127), автор розміщує зображення багатоповерхівок,

дахи яких «прикрашають» зображення рослин, у такий спосіб «підказуючи»

шляхи повернення рослинності до міста. Це збігається із розробками

токійських архітекторів у галузі озеленення дахів, адже столиця Японії давно

перетворилася на «кам'яні джунглі».

Два інших плакати — монохромні. «Врятуй ліс» (Іл.3.126) за візуальною

мовою нагадує дереворит, хоч і створений з використанням цифрових

технологій, ряди струнких дерев з майже повністю опалим листям

доповнюють зображення воронів, що кружляють над деревами або сидять на

гілках. Переплетені хащі й птахи насичують роботу апокаліптичними

настроями та відчуттям крайньої безвиході. На третьому плакаті, що має

назву «Співіснування» (Іл.3.128), автор також звертається до теми симбіозу

між людиною та природою. Дерева, що їх зображає автор, займають майже

усю площину плаката. Як і в попередній композиції, це голі, позбавлені листя

стовбури та гілки, на яких, наче грибкові нарости, розміщені стільці. Така

аналогія підштовхує до розуміння того, що людина, як і тутовий гриб,

паразитує на деревах, висмоктуючи із них життя. Де-не-де із-за дерев

видніються ніби залишки світу фауни, примарні частинки птахів та тварин:

хвости, крила та пір'я. Самих тварин не видно, їх ніби поглинув той мертвий,

порослий наростами ліс. У цілому художнє рішення визначається

підкресленою графічністю: монохром, виразні лінії, дрібні штрихи, які

утворюють контури, моделюють форми, створюють фактури.
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Узагальнюючи матеріали другого підрозділу, відзначимо, що

представлені у японській частині колекції плакати охоплюють часовий

проміжок у майже тридцять років — з 1991 року (заснування фестивалю) та

по 2018 (рік останнього триєнале). Найбільша частина плакатів, що

відповідають екологічному жанру, припадає на період з 1991 по 2009 роки.

Починаючи з 2009 року прослідковується помітне зменшення інтересу серед

японських мистців до триєнале і до екологічної проблематики в цілому.

Значна частина плакатів 2009—2018 років присвячена загальнокультурній

проблематиці. Навіть аварія на Фукушіма 2011 року не знайшла

відображення у роботах японських графіків — учасників триєнале.

Мистецьке осмислення екологічних наслідків Фукушіма знайшло вираз у

інсталяціях, перформансах та інших арт-практиках. Вочевидь, у Японії (як і в

цілому у світі) плакат втрачає ефективність у якості інструменту звернення

до широких лав громадськості. Діджиталізація культури та засобів масової

інформації зокрема є суттєвим викликом для цієї галузі мистецької діяльності.

Власне екологічна проблематика завдяки прийняттю низки

природоохоронних законів, впровадженню високих екологічних стандартів і

в цілому діяльності громадських організацій вже від початку ХХІ століття

втратила гостроту, оскільки країна подолала ті екологічні проблеми, що були

у фокусі плакатистів. Сьогодні Японія вважається країною з найкращою

екологією.

Колекція музею «4-й Блок» демонструє цю поступову зміну вектору

проблематики і водночас репрезентує кращі здобутки екологічного плаката,

еволюцію художніх прийомів та засобів художньої виразності. Аналіз взірців

екоплаката з колекції музею виявляє такі загальні ознаки японської школи

плаката як лаконізм, метафоричність художньої мови, поєднання кількох

значень в одному зображальному елементі, активне використання традицій

укійо-е та монохромного пейзажу. Помітна тенденція до використання

англійської мови у текстовій частині, а подекуди й символів західної
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культури, що пояснюється міжнародним статусом конкурсів екологічного

плаката та необхідністю звертатися до європейського глядача зрозумілою

візуальною мовою. Останнє означає, що екологічний плакат значно менше

затребуваний у самій Японії та останні десятиріччя існує переважно у

фестивально-виставковому просторі.

Репрезентація образів природи, з точки зору екологічної проблематики у

харківській збірці охоплює декілька тематичних комплексів: ядерна загроза

(наслідки Хірошима, мирний атом, радіація як вбивця усього живого),

проблеми природозбереження (забруднення середовища, нераціонального

природокористування, збереження тварин та рослин, що знаходяться на межі

вимирання). Поступово розширюється проблематика «людина — природа»,

теми стають більш глобальними пов’язаними з проблемами голоду, війни,

світовими економічними кризами.

Висновки до розділу

Матеріали розділу дозволяють простежити еволюцію образу природи та

її художніх репрезентацій у графічному мистецтві другої половини ХХ –

початку ХХІ століття. Зокрема встановлено, що важливим імпульсом до

розвитку нових сюжетно-тематичних комплексів у повоєнному графічному

мистецтві стало бомбардування Хірошима та Нагасакі. Тема знаходить

відбиття у друкованій графіці, поступово розкривається у серіях Марукі Ірі й

Тошіко, Оно Тадашіге, Уено Макото та ін.

Післявоєнне відновлення країни, високі темпи будівництва,

індустріалізації та урбанізації країни призвели до суттєвої трансформації

образу міста. В графічних серіях 1960—70-х років, присвячених Токіо, щезли

елементи природного краєвиду, Фуджі вже не є постійним природним

символом столичного пейзажу. Зростання темпів виробництва зумовило

загострення екологічної ситуації: надмірна вирубка лісів, забруднення

навколишнього середовища. Необхідність невідкладних дій, розвиток
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громадських ініціатив актуалізували екологічний напрям у мистецтві плаката

як дієвого засобу поширення інформації та інструменту впливу.

Усвідомлення масштабів наслідків радіації призвело до екологічної

інтерпретації антивоєнного плаката і розвитку антимілітарної проблематики,

як однієї з нових форм художнього осмислення стосунків «людина-природа».

Наявність екологічних проблем у середині країни, негативні наслідки

бомбардування Хірошима та Нагасакі, діяльність громадських організацій,

підтримка екоплакатистів як на рівні держави, так і з боку громадських рухів

і угрупувань забезпечила ті підвалини, що сприяли стійкому розвитку

екоплаката в країні та його виокремленню у 1970—1980-ті роки у

самостійний жанр.

Вирішення гострих екологічних проблем а також невпинний розвиток

комп'ютерних технологій призвели до поступового зменшення екологічної

проблематики у плакаті і функціонування плаката як такого. З переходом

плаката у виставковий простір, зі зменшенням його ролі як засобу

комунікації та інструменту впливу екологічна проблематика знаходить

часткову реалізацію у станковій графіці та сучасних візуальних практиках.

Проведений аналіз японської частини колекції харківського музею «4-й

Блок» дозволяє стверджувати, що в Україні сформовано одну з потужних та

репрезентативних колекцій екологічного плаката Японії, яка налічує понад

400 одиниць зберігання. Колекція містить твори більше ніж 60 художників-

плакатистів Японії, серед них такі корифеї японської школи плаката і,

зокрема, екологічного жанру, як Акіяма Іку, Акіяма Такаші, Асаі Йошітеру,

Масутеру Аоба, Нагаї Казумаса, Сато Коічі, Таканокура Йошінорі, Фукуда

Шігєо. Багато з них (як-от Нагаї Казумаса та ін.) представлені творами, що

розроблялися протягом кількох десятиріч, і утворюють «колекції всередині

колекції». Доповнюють загальне уявлення про розвиток жанру твори Андо

Канесато, Аракі Юко, Енокідо Фуміхіко, Іто Хірояшу, Мацуі Кейдзо, Огава

Тадахіко, Сакамото Хіроші, Сато Хіроші, Секігучі Такаші, Сузукі Томоюкі,
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Такада Юкічі, Танака Ікко та багато інших. Представлені у колекції й роботи

нової генерації плакатистів.

Взірці плакатного жанру в колекції музею «4-й Блок» демонструють

наступні тенденції: найбільша група плакатів виконана за допомогою

графічних прийомів. Роботи цього блоку мають широкий спектр сюжетів,

серед яких превалюють зображення тварин, птахів та комах. Група

фотоколажних плакатів переважно зосереджена на зображенні людини та

природи.Шрифтові плакати складають найменшу за кількістю групу робіт.

Колекція музею постійно поновлюється новими роботами, серед таких

плакати Іто Тойоцугу, Йосомія Такаші, Маруяма Кен, Оба Хісае, Ріто Лінда,

Сато Кей, Цушіма Хаджіме та інших.

На сучасному етапі розвитку японського екологічного плаката

простежуються як збереження традиційних прийомів і підходів в осмисленні

та художніх рішеннях проблематики «людина — природа», так і пошуки

оновлення художньої мови, прагнення виразити змісти універсальними

засобами.

Останнє пояснюється не лише процесами глобалізації, що суттєво

позначаються на характері та змісті художньої освіти, арт-ринку і творчій

практиці. Опанування західних прийомів у плакатній графіці й інших видах

мистецтва триває вже понад століття — після відкриття Японії світові і

початку процесу модернізації країни. Відтоді налічується декілька поколінь

митців, що працюють у західній художній системі. Деякі з них сьогодні

успішно репрезентують художні досягнення інших країн. У контексті нашої

проблематики важливо відзначити й той факт, що елементи західного

мистецтва протягом століття тактовно використовуються і в національних

школах живопису та графіки. Тож творче використання принципів і прийомів

західного мистецтва є вже сталою традицією у японській художній практиці.

Відносно національного надбання і його переосмислення в розробці

екологічного плаката на початку ХХІ століття, відзначимо зображення
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природи як символу прекрасного та вічного і продовження тематики

катастрофи. Останнє доповнюється темами природозбереження та

раціонального природокористування, збереження тварин та рослин, що

знаходяться на межі вимирання.

Поряд із використанням традиційних образотворчих елементів і таких

засобів художньої виразності, як використання локальних кольорів,

площинність та декоративність, набувають популярності й нові. Серед таких

є уживання «штучно-яскравих» фарб, що, вочевидь, пов'язується із зміною

міського середовища. Фарби, виготовлені на основі природної сировини,

добре сприймаються у закритому середовищі музею або житлових

приміщень. Плакат же призначений для відкритого простору, який на

сьогодні перенасичений неоновим світлом, рекламними щитами,

різноманітними візуальними знаками.

Спектр художніх прийомів, що їх застосовують сучасні плакатисти,

розширюється завдяки значній комп'ютеризації та появі нових графічних

редакторів. Серед нових прийомів — використання акварельних мазків та

максимально наближеного до рукописного шрифт (новітні технології дають

можливість не просто імітувати, а відтворити рукописний шрифт); також

використання 3D-ефектів, які додають відчуття реальності зображуваному.

Відкрита композиція, до якої також вдаються японські плакатисти, створює

ефект розмивання кордонів композиційного простору та вихід за його межі.

Не меншою популярністю користуються різноманітні оптичні ілюзії, що

створюють відчуття деформації простору. Оптична гра з типографікою надає

зображуваному більшої пластичної експресії, через розмаїття візуальних

ефектів утворює змістовні акценти, підтексти.



170

ВИСНОВКИ

1. Результати аналізу фахової літератури свідчать про сформовану

традицію вивчення японської графічної спадщини, у якій панують

біографічний, жанрово-видовий, соціологічний та культурологічний підходи.

Контент-аналіз зазвичай не виходить за межі образно-змістовної структури

конкретних творів або серій. Вибіркове вивчення певних жанрів гравюри,

ігнорування їх значної частини, відокремлення класичної гравюри укійо-е від

пізніших явищ графічного мистецтва не дозволяє простежити наскрізні теми

та їхні трансформації, побачити спадкоємність і художні закономірності у її

розвитку. Тому, незважаючи на тривалу історію вивчення японської графіки,

образи природи та їх художня розробка майстрами графічного мистецтва

отримала лише часткове висвітлення у межах більш широких досліджень,

присвячених пейзажній гравюрі та світовому екологічному плаката.

Обґрунтовано формування джерельної бази за рахунок матеріалів

гравюри укійо-е, шін-ханга та сосаку-ханга, плакатів екологічного напряму,

частина яких є складовою колекції музею «4-й Блок» (Харків).

2. З'ясовано, що основи естетичного осмислення природи в графічному

мистецтві Японії закладаються у межах гравюри укійо-е. Тривалий час

краєвид виступав складовою жанрової композиції, відбивав тенденцію його

інтеріоризації. Наприкінці ХVIII століття з'являються поодинокі пейзажні

мотиви, а на початку ХІХ століття відповідно до класичного живопису

виокремлюються жанри фукейга (краєвид) та качьога (квіти та птахи). Серед

майстрів, що долучилися до розробки пейзажного жанру, такі відомі постаті,

як Андо Хірошіге, Кацушіка Хокусай, Утагава Кунійоші, Утагава Тойохару

та ін.

Встановлено, що на відміну від пейзажного живопису гравюра виявляє

більш розмаїті образи природи, надає більшого значення присутності людини.
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Визначено три підходи до художньої інтерпретації пейзажу: природа як

об'єкт замилування та поклоніння, природа як контекст існування людини,

тло її діяльності; природні стихії (шторм, злива, снігопад). Виявлено, що у

межах гравюри укійо-е відбувається «націоналізація» пейзажу, розширення

уявлень про країну. Провідне місце у пейзажному жанрі посіли сюжетно-

тематичні комплекси, пов'язані з подорожуванням («53 станції дороги

Токайдо», «36 видів Фуджі», «100 видів Фуджі», «100 видів Едо», «8 видів

Рюкю»).

3. Виявлено, що від часів «бакумацу» і до середини ХХ століття

відбувалися суттєві зміни в уявленнях про природу та урізноманітнення її

образів. Встановлено, що на пізньому етапі розвитку гравюри укійо-е у

другій половині ХІХ століття набули поширення «намадзу-е» (картини

землетрусу) і швидко утворили окремий тематичний комплекс. Поява жанру

намадзу-е стала відгуком на низку землетрусів і демонструє їх руйнівні

наслідки, неминучі у багатонаселених районах. У роботі підкреслено суттєву

різницю між трактуванням природних катаклізмів у класичній гравюрі та її

більш пізніх версіях. З'ясовано, що індустріалізація країни, зростання

кількості багатоповерхівок, щільність міської забудови стали основною

причиною катастрофічних наслідків землетрусів та одним із лейтмотивів

«нової графіки» ХХ століття.

Показано, що процеси індустріалізації та урбанізації актуалізували

й розвиток сільських мотивів в художній практиці першої половини ХХ

століття. Японія стрімко змінювалася, набуваючи рис розвиненої у

цивілізаційному сенсі країни, що викликало ностальгію за світом, що зникає.

Численні серії гравюр оспівують ідилічний світ незайманої природи,

простоти побуту та чистоти людських стосунків (художники напряму шін-

ханга). Інша пейзажна тенденція в Японії доби модернізації — оспівування

урбаністичних мотивів у контексті індустріального розвитку країни (майстри

напряму сосаку-ханга).
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4. На підставі аналізу взірців гравюри укійо-е та друкованої графіки

першої половини ХХ століття з'ясовано, що на всіх етапах розвитку

пейзажного жанру спостерігається використання прийомів, притаманних

європейській художній системі: лінійна перспектива, ракурс, тональна

градація. Зазначені засоби художньої виразності органічно інкорпоровані в

художню мову традиційного мистецтва і класичної гравюри зокрема, з її

лаконізмом, площинністю, тяжінням до лінеарної виразності, метафоричності,

серійності. Творчість Андо Хірошіге, Кацушіка Хокусай, Кітагава Утамаро,

Кондо Шіун, Мунаката Шіко, Оно Тадашіге, Ончі Кошіро, Хірацука Унічі

заклала основи естетичного осмислення образу природи у японській графіці.

5. Висвітлено особливості трансформації образів природи в графіці

середини ХХ — початку ХХІ століття. Зазначено, що поруч із традиційними

ідилічними її образами поширюється тематика, пов'язана з негативними

наслідками діяльності людини. Бомбардування Хірошима та Нагасакі,

осмислення масштабів катастрофи зумовили злиття антивоєнної та

екологічної проблематики (графіка Оно Тадашіге, Уено Макото та ін.).

Подальший розвиток образів природного середовища відбувається у

контексті традицій шін-ханга, сосаку-ханга та течій другої половини ХХ

століття: абстракціонізму, поп-арту тощо (Івамі Рейка, Муракамі Такаші,

Учіда Масаясу, Фуджіта Фуміо та ін.).

Встановлено, що на початку 1970-х рр. склалися умови для розвитку

екологічного плаката як самостійного жанру: розвиток національної школи

плаката, загострення екологічних проблем, спричинених швидкими темпами

нарощування виробництва, міжнародний екологічний рух. В екоплакаті

відбивається нове розуміння стосунків між людиною та природою, що

розкривається через проблематику нераціонального природокористування,

колективної відповідальності людства. Розширення понять «екологічна

свідомість» та «екологія», дослідницька й просвітницька діяльність у галузі

екології зумовили мистецьку розробку тематики, пов'язаної з проблемами
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міграції, голоду, воєнних конфліктів, охорони видів флори та фауни, що

опинилися під загрозою винищення.

Виявлено, що в 1990-ті рр. екологічний плакат посів постійне місце

в мистецтві японського плаката. До його розробки долучилися такі постаті,

Андо Канесато, Аракі Юко, Асаі Йошітеру, Фукуда Шігєо та інші. Нову

генерацію майстрів екоплаката представляють Іто Тойоцугу, Йосомія Такаші,

Маруяма Кен, Оба Хісае, Ріто Лінда, Сато Кей, Цушіма Хаджіме та ін.

6. Доведено, що сучасні майстри японського плакатного мистецтва

плідно використовують здобутки та прийоми гравюри укійо-е: серійність,

лаконізм, асиметричність композицій, лінеарну виразність. Розвиток

комп'ютерних технологій розширив спектр художніх засобів, серед яких: 3D-

ефекти, можливість відтворення технік, притаманних іншим видам мистецтва

(живопис, каліграфія). Суттєвою відмінністю сучасного плаката є тяжіння до

«штучно-яскравих» фарб, що, вочевидь, пов'язується із зміною міського

контексту.

Загальносвітове значення екологічної проблематики, організація

міжнародних конкурсів та фестивалів екологічного плаката зумовили

розширення глядацької аудиторії та призвели до певної інтернаціоналізації

художньої мови. У розробках сучасних майстрів використовуються латинські

шрифти; застосування ієрогліфіки відбувається за принципом слова-образу;

композиції складаються з універсального набору символів. Водночас

плакатні рішення японських художників не втрачають таких

ідентифікаційних ознак, як асоціативність, лаконізм, серійність.

Встановлено, що принципи організації серій у плакаті відрізняються від

тих, що використовували майстри укійо-е. На відміну від ХІХ століття, де

панував тематичний та розважальний принцип (поєднання графічних аркушів

навколо однієї теми, географічна послідовність зміни об'єктів, залучення

гумористичних сцен з певним інтервалом), в екоплакаті застосовується цілий

спектр прийомів. Серед них: тематичний (Аракі Юко, Мацуі Кейзо «Я
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відчуваю»; Таканокура Йошінорі «Що ти можеш зробити задля збереження

нашої землі»); принцип візуальної подібності (серії Нагаї Казумаса

«Врятуй!», «Життя, щоб ділитись», «Врятуй природу»; Фукуда Шігєо

«Пам'ятай заради майбутнього»; Йошітеру Асаі «Ніколи не забути урок, що

був даний Чорнобилем»); принцип повторювання (уведення до всіх аркушів

серії єдиного гасла, або зображального елементу); принцип єдності

зображальних прийомів (шрифтові плакати Ватанабе Міцу «День землі 365»

та «Вода заради життя»; серія плакатів Сейчу Сакаі «Без назви»,

побудованих на використанні локальних плям).

7. Визначено особливості та художню цінність японської частини

колекції музею «4-й Блок». Встановлено, що більшість творів колекції

відносяться до періоду з 1991 по 2009 роки — часів розквіту японського

екоплаката. З'ясовано, що харківська збірка дозволяє скласти об'ємне

уявлення про екологічний жанр в японському плакаті: у фондах музею є

роботи як корифеїв жанру (Акіяма Іку, Акіяма Такаші, Асаі Йошітеру,

Масутеру Аоба, Нагаї Казумаса, Сато Коічі, Таканокура Йошінорі, Фукуда

Шігєо), так і наступної генерації митців. Понад 60 авторів екоплаката

репрезентують його розвиток протягом майже трьох десятиліть. Взірці

плакатного жанру в колекції музею «4-й Блок» демонструють тематичне та

художньо-стилістичне розмаїття при збереженні загальних ознак японської

школи.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані як у галузь

мистецтвознавчої компаративістики (художні репрезентації образів природи

у світовому мистецтві), так і в галузь сучасних візуальних та дизайнерських

практик (розширення теми у бік ленд-арту, інсталяцій, предметного дизайну

тощо).
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СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ
Ілюстрації до розділу 2
Іл. 2.1. Утагава Кунійоші. Річка Тьофу у Провінції Мусасі. Кольорова

ксилографія. 1847-1848рр. 27.2 x 18.1 cм. Музей японської гравюри (Дніпро)

[http://museum.net.ua/muzei/muzej-yaponskoi-gravyuri/].

Іл. 2.2. а -г. Кітагава Утамаро. Книга комах. Кольорова ксилографія.

1788 р. 27.2 x 18.1 cм. ПК

[https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/utamaro/start.html].

Іл. 2.3. а -г. Кітагава Утамаро. Книга мушель. Кольорова ксилографія.

1789 р. 27.2 x 18.1 cм. ПК

[https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/utamaro/start.html].

Іл. 2.4. а -г. Кітагава Утамаро. Книга птахів. Кольорова ксилографія.

1790 р. 27.2 x 18.1 cм. ПК

[https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/utamaro/start.html].

Іл. 2.5. Кацушіка Хокусай. Манга. Ксилографія. Між 1810- 1820 рр. 23 х

17 см. ПК [http://flibusta.site/b/479684/read].

Іл. 2.6. Кацушіка Хокусай. Серія манга. Ксилографія. 1810- 1820 рр. 23 х

17 см. ПК [http://flibusta.site/b/479684/read].

Іл. 2.7. Кацушіка Хокусай. Фуджі з квітучими вишнями. Сурімоно. Між

1797-1810 рр. 18-20,5 x 20-23 см. ПК [http://flibusta.site/b/479684/read].

Іл. 2.8. Кацушіка Хокусай. Місяць. Хурма. Коник. Сурімоно. Між 1797-

1810 рр. 18-20,5 x 20-23 см. ПК [http://flibusta.site/b/479684/read].

Іл. 2.9. Кацушіка Хокусай. Маленький ворон із шаблею. Сурімоно. Між

1797-1810 рр. 18-20,5 x 20-23 см. ПК [http://flibusta.site/b/479684/read].

Іл. 2.10. Кацушіка Хокусай. Співочий птах у трояндах. Сурімоно. Між

1797-1810 рр. 18-20,5 x 20-23 см. ПК [https://fr.muzeo.com/reproduction-

oeuvre/rossignol-et-roses/hokusai].
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Іл. 2.11. Кубо Шюнман. Снігурі та вишні. Сурімоно. 20-30-ті рр. XIX ст.

18-20,5 x 20-23 см. ПК [http://www.artnet.fr/artistes/kubo-shunman/].

Іл. 2.12. Кубо Шюнман. Сурімоно з чаплями. 20-30-ті рр. XIX ст. 18-20,5

x 20-23 см. ПК [https://es.gallerix.ru/storeroom/1701587211/N/92708440/].

Іл. 2.13. Кацушіка Хокусай. Суруґа-тьо в Едо. Із серії «36 видів Фуджі».

Кольорова ксилографія. Між 1823-1831рр. 25,7х37,8 см. ДМІМ ім. А. С.

Пушкіна (Москва) [http://www.japaneseprints.ru/intro/].

Іл. 2.14. Кацушіка Хокусай. Під хвилею Канагави. Із серії «36 видів

Фуджі». Кольорова ксилографія. Між 1823-1831 рр. 25,7х37,8 см. ДМІМ ім.

А. С. Пушкіна (Москва) [http://www.japaneseprints.ru/intro/].

Іл. 2.15. Кацушіка Хокусай. Узбережжя затоки Таго. Із серії «36 видів

Фуджі». Кольорова ксилографія. Між 1823-1831 рр. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

[https://publicdomainq.net/katsushika-hokusai-0010973/].

Іл. 2.16. Кацушіка Хокусай. Вітер перемоги. Ясний день. Із серії «36

видів Фуджі». Кольорова ксилографія. Між 1823-1831 рр. 25,7х37,8 см.

ДМІМ ім. А. С. Пушкіна (Москва) [http://www.japaneseprints.ru/intro/].

Іл. 2.17. Кацушіка Хокусай. Злива біля підніжжя Фуджі. Із серії «36

видів Фуджі». Кольорова ксилографія. Між 1823-1831рр. 25,7х37,8 см. ПК

[http://www.aoaod.com/Img-30156/543833-543833.shtml].

Іл. 2.18. Кацушіка Хокусай. Бухта Еджірі в провінції Сунсю. Із серії «36

видів Фуджі». Кольорова ксилографія. Між 1823-1831рр. 25x37 cм. Музей

Ханенків (Київ) [http://www.house-art.com.ua/product/1066/].

Іл. 2.19. Кацушіка Хокусай. Велика хвиля та птахи. Із серії «100 видів

Фуджі». Монохромна ксилографія. XIX ст. 25,7х37,8 см. Метрополітан музей

(Нью Йорк) [http://art.liim.ru/galleries_hz/hz14b/hz14b-1.html].

Іл. 2.20. Кацушіка Хокусай. Священний фонтан. Із серії «Вісім видів

островів Рюккю». 1832-33 рр. 25x37 cм. ПК [http://flibusta.site/b/479684/read].
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Іл. 2.21. Кацушіка Хокусай. Ясне осінне небо у Чоко. Із серії «Вісім

видів островів Рюккю». 1832-33 рр. 25x37 cм. ПК

[http://flibusta.site/b/479684/read].

Іл. 2.22. Кацушіка Хокусай. Риболовля на річці Міято. Із серії «Океани

мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.

Національний музей (Токіо) [https://search.artmuseums.go.jp/search_e/#;].

Іл. 2.23. Кацушіка Хокусай. Дике море у Чоші. Із серії «Океани

мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.

Національний музей (Токіо) [https://search.artmuseums.go.jp/search_e/#;].

Іл. 2.24. Кацушіка Хокусай. Риболовля в Урага. Із серії «Океани

мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.

Національний музей (Токіо) [https://search.artmuseums.go.jp/search_e/#;].

Іл. 2.25. Кацушіка Хокусай. Риболовля на річці Кінугава. Із серії

«Океани мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.

Національний музей (Токіо) [https://search.artmuseums.go.jp/search_e/#;].

Іл. 2.26. Кацушіка Хокусай. В очікуванні улову. Із серії «Океани

мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.

Національний музей (Токіо) [https://search.artmuseums.go.jp/search_e/#;].

Іл. 2.27. Кацушіка Хокусай. Риболовля за допомогою факелів. Із серії

«Океани мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.

Національний музей (Токіо) [https://search.artmuseums.go.jp/search_e/#;].

Іл. 2.28. Кацушіка Хокусай. Полювання на китів на островах Гото. Із

серії «Океани мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840рр. 25,7х37,8

см. Національний музей (Токіо) [https://search.artmuseums.go.jp/search_e/#;].

Іл. 2.29. Утагава Тойохару. Ловля китів у Кумано-Ура в провінції Кії.

Кольорова ксилографія. 1780-ті рр. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

[https://artmuseum.princeton.edu/es/collections/maker/21194].

Іл. 2.30. Утагава Кунійоші. Великий Вилов, процвітання кита. Кольорова

ксилографія. 1850-1861 рр. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

https://artmuseum.princeton.edu/es/collections/maker/21194
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[https://whalesandmarinefauna.wordpress.com/2018/02/20/in-edo-japan-artists-

captured-whales-like-never-before/japan-whaling-painting4/].

Іл. 2.31. Хірошіге Шигенобу II. Ловля китів у Гото, провінція Хізен.

Кольорова ксилографія. 60-ті рр. XIX ст. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

[https://www.artic.edu/artworks/196846/image-of-a-whale-hunt-at-goto-hizen-

province-hizen-goto-geiryo-no-zu-from-the-series-one-hundred-famous-views-in-

the-various-provinces-shokoku-meisho-hyakkei].

Іл. 2.32. Шунтей Кацукава. Споглядання кита в затоці Сінагава в

Таканаві. Кольорова ксилографія. Друга половина XIX ст. 36-38 х 24-25,5 см.

ПК [https://whalesandmarinefauna.wordpress.com/2018/02/20/in-edo-japan-

artists-captured-whales-like-never-before/#jp-carousel-19833].

Іл. 2.33. Кацушіка Хокусай. Водопад Кійотакі Каннон у дороги Токайдо.

Із серії «Водоспади Японії». Кольорова ксилографія. 1830-ті рр. 36-38 х 24-

25,5 см. ДМІМ ім. А. С. Пушкіна [http://flibusta.site/b/479684/read].

Іл. 2.34. Кацушіка Хокусай. Водопад Йосіцуне, гора Йосіно в провинції

Ямато. Із серії «Водоспади Японії». Кольорова ксилографія. 1830-ті рр. 36-38

х 24-25,5 см. ДМІМ ім. А. С. Пушкіна [http://flibusta.site/b/479684/read].

Іл. 2.35. Кацушіка Хокусай. Водоспад Кіріфурі на горі Курокамі в

провінції Шімоцуке. Із серії «Водоспади Японії». Кольорова ксилографія.

Приблизно 1830-ті рр. 17-18 х 25-26 см. ДМІМ ім. А. С. Пушкіна

[http://flibusta.site/b/479684/read].

Іл. 2.46. Андо Хірошіге. Міст Ніхон-баші. Із серії «53 станції дороги

Токайдо». Кольорова ксилографія. 1833-1834 рр. 28-30 x 41-43 см. ДМІМ

ім. А. С. Пушкіна [http://www.japaneseprints.ru/intro/].

Іл. 2.37. Андо Хірошіге. 48- ма станція: Саканосіта. Із серії «53 станції

дороги Токайдо». Кольорова ксилографія. 1833-1834рр. 28-30 x 41-43 см.

ДМІМ ім. А. С. Пушкіна [http://www.japaneseprints.ru/intro/].

https://whalesandmarinefauna.wordpress.com/2018/02/20/in-edo-japan-artists-captured-whales-like-never-before/japan-whaling-painting4/
https://whalesandmarinefauna.wordpress.com/2018/02/20/in-edo-japan-artists-captured-whales-like-never-before/japan-whaling-painting4/
https://www.artic.edu/artworks/196846/image-of-a-whale-hunt-at-goto-hizen-province-hizen-goto-geiryo-no-zu-from-the-series-one-hundred-famous-views-in-the-various-provinces-shokoku-meisho-hyakkei
https://www.artic.edu/artworks/196846/image-of-a-whale-hunt-at-goto-hizen-province-hizen-goto-geiryo-no-zu-from-the-series-one-hundred-famous-views-in-the-various-provinces-shokoku-meisho-hyakkei
https://www.artic.edu/artworks/196846/image-of-a-whale-hunt-at-goto-hizen-province-hizen-goto-geiryo-no-zu-from-the-series-one-hundred-famous-views-in-the-various-provinces-shokoku-meisho-hyakkei
https://whalesandmarinefauna.wordpress.com/2018/02/20/in-edo-japan-artists-captured-whales-like-never-before/
https://whalesandmarinefauna.wordpress.com/2018/02/20/in-edo-japan-artists-captured-whales-like-never-before/
http://flibusta.site/b/479684/read
http://flibusta.site/b/479684/read
http://flibusta.site/b/479684/read
http://www.japaneseprints.ru/intro/
http://www.japaneseprints.ru/intro/
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Іл. 2.38. Андо Хірошіге. 2-га станція: Кавасакі. Із серії «53 станції дороги

Токайдо». Кольорова ксилографія. 1833-1834 рр. 28-30 x 41-43 см. ДМІМ

ім. А. С. Пушкіна [http://www.japaneseprints.ru/intro/].

Іл. 2.39. Андо Хірошіге. 15-та станція: Камбара. Сніг у вечорі. Із серії

«53 станції дороги Токайдо». Кольорова ксилографія. 1833-1834 рр. 28-30 x

41-43 см. ДМІМ ім. А. С. Пушкіна [http://www.japaneseprints.ru/intro/].

Іл. 2.40. Андо Хірошіге. 45- та станція: Сьоно. Із серії «53 станції дороги

Токайдо». Кольорова ксилографія. 1833-1834 рр. 28-30 x 41-43 см. ДМІМ

ім. А. С. Пушкіна [http://www.japaneseprints.ru/intro/].

Іл.2.41. Андо Хірошіге. Море в Сатто, провінція Суруга. Із серії «36

видів Фуджі». Кольорова ксилографія. 1832 р. 28-30 x 41-43 см. ПК

[https://www.5arts.info/wp-content/uploads/2013/03/japan_paintings_21_p.jpg].

Іл. 2.42. Андо Хірошіге. Фейерверк на мосту Рюгьоку. Із серії «Сто

відомих видів Едо». Кольорова ксилографія. 1856-1858 р. 28-30 x 41-43 см.

ПК [https://www.liveinternet.ru/users/4714731/post429221943/].

Іл. 2.43. Система раннього попередження про землетрус та цунамі

[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%

83%AB:Earthquake_Early_Warning_FM_Radio_EAQ-001.jpg].

Іл. 2.44. Невідомий автор. Онамадзу. Близько 1850 р. 28-30 x 41-43 см.

ПК

[https://www.pinterest.ru/pin/441423200958565157/?amp_client_id=CLIENT_ID(

_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&simplified=true].

Іл. 2.45. Невідомий автор. Люди, що б’ють Намадзу, гігінтського сома,

за те що викликав землетрус. Кольорова ксилографія. 1855-1856 рр. 28-30 x

41-43 см. Колекція університету Британської Колумбії (м. Ванкувер)

[https://gallery.ok.ubc.ca/pac/main.php].

Іл. 2.46. Невідомий автор. Люди що моляться коло каменю Канаме-іші,

що притискає гіганського сома та не дає йому рухатись і викликати

землетруси. Кольорова ксилографія. 1855-1856 рр. 28-30 x 41-43 см. Колекція

http://www.japaneseprints.ru/intro/
http://www.japaneseprints.ru/intro/
http://www.japaneseprints.ru/intro/
https://www.5arts.info/wp-content/uploads/2013/03/japan_paintings_21_p.jpg
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Earthquake_Early_Warning_FM_Radio_EAQ-001.jpg
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Earthquake_Early_Warning_FM_Radio_EAQ-001.jpg
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університету Британської Колумбії (м. Ванкувер)

[https://gallery.ok.ubc.ca/pac/main.php].

Іл. 2.47. Невідомий автор. Намадзу-е. Кольорова ксилографія. 1855 р. 28-

30 x 41-43 см. Колекція коледжу мистецтва та дизайну Сент Мартін (м.

Лондон) [http://collections.arts.ac.uk/search/catfish].

Іл. 2.48. Невідомий автор. Міліонери змагаються нутрощами. Кольорова

ксилографія. 1855 р. 28-30 x 41-43 см. Колекція коледжу мистецтва та

дизайну Сент Мартін (м. Лондон) [http://collections.arts.ac.uk/search/catfish].

Іл. 2.49. Невідомий автор. Бог Кашіма та Канаме-ісі. Кольорова

ксилографія. близько 1850 р. 28-30 x 41-43 см. Національний архів Японії

[275].

Іл. 2. 50. Невідомий автор. Страх перед Кашімою. Кольорова

ксилографія. 1855-1856 рр. 28-30 x 41-43 см. Колекція коледжу мистецтва та

дизайну Сент Мартін (м. Лондон) [http://collections.arts.ac.uk/search/catfish].

Іл. 2.51. Невідомий автор. Бог Кашіма стримує онамадзу . Кольорова

ксилографія. Близько 1850 р. 28-30 x 41-43 см. Національний архів Японії

[275].

Іл. 2. 52. Невідомий автор. Ксилографія, що ілюструє цунамі після

землетрусу Мейджі Санріку 1896 року. Кольорова ксилографія. 1855-1856 р.

28-30 x 41-43 см. Колекція університету Британської Колумбії (м. Ванкувер)

[https://gallery.ok.ubc.ca/pac/main.php].

Іл. 2.53. Кобаяші Ікухіде. Виверження гори Бандай. Триптих. Кольорова

ксилографія. 1888 р. 36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії [275].

Іл. 2.54. Тосамітсу. Виверження вулкану Бандай. Триптих. Кольорова

ксилографія. 1888 р. 36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії [275].

Іл. 2.55. Танкей. Виверження вулкану Бандай. Триптих. Кольорова

ксилографія. 1888 р. 36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії [275].
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Іл. 2.56. Такашіма Унпо. Район Уено горить. Наслідки землетрусу. 1923

р. 36-38 х 24-25,5 см. Кольорова ксилографія. Національний архів Японії

[275].

Іл. 2.57. Йосен Хамада. Наслідки землетрусу. Кольорова ксилографія.

1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії [275].

Іл. 2.58. Кондо Шіун Наслідки землетрусу. Кольорова ксилографія. 1923

р. 36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії [275].

Іл. 2.59. Йосен Хамада. Втеча від вогню, загибель у воді. Кольорова

ксилографія. 1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії [275].

Іл. 2.60. Йосен Хамада. Трагедія коней. Кольорова ксилографія. 1923 рік.

36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії [275].

Іл. 2.61. Такашіма Унпо. Наслідки землетрусу. Кольорова ксилографія.

1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК Мітчела Вольфсона

[http://mitchellwolfsonjrstudycentre.com/].

Іл. 2.62. Сенгай Ігава. Прихисток на рейках. Кольорова ксилографія.1926

р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК Мітчела Вольфсона

[http://mitchellwolfsonjrstudycentre.com/].

Іл. 2.63. Койо Шібата. Великий землетрус 11:58 ранку. Кольорова

ксилографія. 1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК Мітчела Вольфсона

[http://mitchellwolfsonjrstudycentre.com/].

Іл. 2.64. Кондо Шіун. Цунамі після землетрусу. Кольорова ксилографія.

1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК. Мітчела Вольфсона

[http://mitchellwolfsonjrstudycentre.com/].

Іл. 2.65. Саитен Тамура. Селище з бараків у Хібія Парк. Кольорова

ксилографія. 1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК Мітчела Вольфсона

[http://mitchellwolfsonjrstudycentre.com/].

Іл. 2.66. Нішідзава Текіхо. Непошкоджений зал Каннона в храмі Асакуса

1924 року. Кольорова ксилографія. 1924 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК Мітчела

Вольфсона [http://mitchellwolfsonjrstudycentre.com/].
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Іл. 2.67. Йошіда Хіроші. Весна на гарячих джерелах. Кольорова

ксилографія. 1940 р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо

[https://www.collectingjapaneseprints.com/artist-hiroshi-yoshida].

Іл. 2.68. Йошіда Хіроші. Сад з азаліями. Кольорова ксилографія. 1938 р.

36-38 х 24-25,5 см. ПК [https://www.collectingjapaneseprints.com/artist-hiroshi-

yoshida].

Іл. 2.69. Йошіда Хіроші. Кольорова ксилографія. 1940-ві рр. 36-38 х 24-

25,5 см. Музей Толедо [https://www.collectingjapaneseprints.com/artist-hiroshi-

yoshida].

Іл. 2.70. Йошіда Хіроші. Кольорова ксилографія. 1941 р. 36-38 х 24-25,5

см. Музей Толедо [https://www.collectingjapaneseprints.com/artist-hiroshi-

yoshida].

Іл. 2.71. Йошіда.Хіроші Озеро Яманака. Кольорова ксилографія. 1929 р.

36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо

[https://www.collectingjapaneseprints.com/artist-hiroshi-yoshida].

Іл. 2.72. Йошіда Хіроші. Кольорова ксилографія. 1941 р. 36-38 х 24-25,5

см. Музей Толедо [https://www.collectingjapaneseprints.com/artist-hiroshi-

yoshida].

Іл. 2.73. Йошіда Хіроші. Кумой —Закура (Вишневі дерева Кумой).

Кольорова ксилографія. 1920 р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо

[https://www.collectingjapaneseprints.com/artist-hiroshi-yoshida].

Іл. 2.74. Йошіда Хіроші. Залишки Секішо. Кольорова ксилографія. 1941

р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо

[https://www.collectingjapaneseprints.com/artist-hiroshi-yoshida].

Іл. 2.75. Іто Юхан. Фуджі з Таганору. Кольорова ксилографія. 1930-ті рр.

36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо

[https://www.liveauctioneers.com/item/55670491_ito-yuhan-fuji-from-taganoura-

woodblock?fbclid=IwAR1AgKn81HJidwj6Cld6KqkYJ12bkRXB1bB7saYJrmFZ

X8RYKdJSnvcJ8Uc].
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Іл. 2.76. Такахаші Шотей. Фуджі з Тамахо (рожевий варіант). Кольорова

ксилографія. 1936 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК [https://classic-

online.ru/uploads/000_picture/476600/476567.jpg?fbclid=IwAR3sUxXA1JtzXjIe

GX5evtRmKfiIa7Tc6DBpNb6VUXUdcH8ycKu10IT4HFI].

Іл. 2.77. Такахаші Шотей. Фуджі з Окітсу. Кольорова ксилографія. 1929

р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК [https://classic-

online.ru/uploads/000_picture/476600/476534.jpg?fbclid=IwAR0mZj9L6raGOoa

U6qlG_nsTjecXvCZc2dSuQl23YAa0p9ummjwLBh0mF-o].

Іл. 2.78. Такахаші Шотей. Фуджі з Хаконе. Кольорова ксилографія. 1932

р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК [https://classic-

online.ru/uploads/000_picture/476600/476552.jpg?fbclid=IwAR1v4aSvOy9gGxR

D-RFfUetlldupsQJurNpBzverurzufzdtYgYu6IB3qTk].

Іл. 2.79. Кавасе Хасуі. Міст Етай. Із серії «Дванадцять видів Токіо».

Кольорова ксилографія. 1920-ті рр. 36-38 х 24-25,5 см. Музей мистецтв

(Толедо) [https://publicdomainq.net/hasui-kawase-0036357/].

Іл. 2.80. Кавасе Хасуі. Із серії «Дванадцять видів Токіо». Кольорова

ксилографія. 1957 р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей мистецтв (Толедо)

[https://www.wikiart.org/ru/khasui-kavase].

Іл. 2.81. Кавасе Хасуі. Шинкава в ночі. Із серії «Дванадцять видів Токіо».

Кольорова ксилографія. 1920-ті рр. 36-38 х 24-25,5 см. Музей азіатського

мистецтва Фукуокі [https://www.wikiart.org/ru/khasui-kavase].

Іл. 2.82. Кавасе Хасуі. Вечірній сніг у Тераджімі. Із серії «Дванадцять

видів Токіо». Кольорова ксилографія. 1926 р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей

мистецтв (Толедо) [https://www.wikiart.org/ru/khasui-kavase].

Іл. 2.83. Кавасе Хасуі. Каплиця Зоджо у снігу. Кольорова ксилографія.

1925 р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей мистецтв (Толедо)

[https://www.wikiart.org/ru/khasui-kavase].

Іл. 2.84. Кавасе Хасуі. Ошима. Кольорова ксилографія. 1937 рік. 36-38 х

24-25,5 см. ПК [https://www.wikiart.org/ru/khasui-kavase].
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Іл. 2.85. Кавасе Хасуі. Окада Ошима. Кольорова ксилографія. 1937 рік.

36-38 х 24-25,5 м. ПК [https://ukiyo-e.org/image/jaodb/Kawase_Hasui-

No_Series-Okada_Oshima-00031495-061004-

F06?fbclid=IwAR0BrJ20WPCe4gIfENdIbIVUyE3fBQe3_wyp4TRbe64XeWpIX

V7Mgt9CxAo].

Іл. 2.86. Іто Шінсуй. Із серії «Дванадцять видів острова Ошима».

Кольорова ксилографія. 1930-ті рр. 36-38 х 24-25,5 см. ПК [https://ukiyo-

e.org/artist/ito-shinsui].

Іл. 2.87. Іто Шінсуй. Із серії «Дванадцять видів острова Ошима».

Кольорова ксилографія. 1930-ті рр. 36-38 х 24-25,5 см. ПК [https://ukiyo-

e.org/artist/ito-shinsui].

Іл. 2.88. Іто Шінсуй. Хмарний день. Із серії «Дванадцять видів острова

Ошима». Кольорова ксилографія. 1938 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

[https://ukiyo-e.org/artist/ito-shinsui].

Іл. 2.89. Іто Шінсуй. Із серії «Дванадцять видів острова Ошима».

Кольорова ксилографія. 1937 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК [https://ukiyo-

e.org/artist/ito-shinsui].

Іл. 2.90. Кадзумо Ода. Гінза. Із серії «Види нового Токіо». Літографія.

1925 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

[https://www.collectingjapaneseprints.com/available-prints/osaku-hanga-oda-

kazuma-

ginza?fbclid=IwAR3oHsL1XSnCzC7RyhaYaDuvGzWmE5qfAC3r_hzsB2eDzAF

gcryZGhp28tc].

Іл. 2.91. Коідзумі Кішіо. Вид Гінзи навесні. Із серії «100 видів великого

Токіо у добу Шова». Кольорова ксилографія. 1931 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

[https://www.collectingjapaneseprints.com/available-prints/osaku-hanga-oda-

kazuma-

ginza?fbclid=IwAR3oHsL1XSnCzC7RyhaYaDuvGzWmE5qfAC3r_hzsB2eDzAF

gcryZGhp28tc].
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Іл. 2.92. Сакамото Ханджіро. Харімая-тьо в Кочі, вночі. Кольорова

ксилографія. 1925 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

[https://www.collectingjapaneseprints.com/available-prints/osaku-hanga-oda-

kazuma-

ginza?fbclid=IwAR3oHsL1XSnCzC7RyhaYaDuvGzWmE5qfAC3r_hzsB2eDzAF

gcryZGhp28tc].

Іл. 2.93. Кадзамацу Шіро. Гіндза навесні. Кольорова ксилографія. 1934 р.

39.5x 26.2 см. ПК [https://www.collectingjapaneseprints.com/available-

prints/osaku-hanga-oda-kazuma-

ginza?fbclid=IwAR3oHsL1XSnCzC7RyhaYaDuvGzWmE5qfAC3r_hzsB2eDzAF

gcryZGhp28tc].

Ілюстрації до розділу 3

Іл. 3.1. Марукі Ірі та Тошіко. Панно Вода. Із серії «Жахи Хірошіми».

Змішана техніка. 1950 р. ПК

[http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st034.shtml].

Іл. 3.2. Марукі Ірі та Тошіко. Панно Вогонь. Із серії «Жахи Хірошіми».

Змішана техніка. 1950р. ПК

[http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st034.shtml].

Іл. 3.3. Оно Тадашіге. Чорний дощ. Кольорова ксилографія. 1956 р.

45х60 см. Державний музей мистецтв народів Сходу (Росія) [54].

Іл. 3.4. Оно Тадашіге. Води Хіросіми. Кольорова ксилографія. 1959 р.

61х45 см. Державний музей мистецтв народів Сходу (Росія) [54].

Іл. 3.5. Уено Макото. Спалена пагода. Ксилографія. 1957-1959 рр. ПК

[54].

Іл. 3.6. Уено Макото. Рука і голуб. Із серії «Хірошіма». Ксилографія.

1957-1959 рр. ПК [54].
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Іл. 3.7. Уено Макото. У ту ніч. Із серії «Нагасакі та атомний вибух».

Ксилографія. 1957-1959 рр. ПК [54].

Іл. 3.8. Уено Макото. Двоє, що лишились живі. Із серії «Нагасакі та

атомний вибух». Ксилографія. 1961 -1968 рр. ПК [54].

Іл. 3.9. Уено Макото. Пам’ятник Нагасакі. Із серії «Нагасакі та атомний

вибух». Ксилографія. 1961 -1968 рроки. ПК [54].

Іл. 3.10. Уено Макото. Роїни Нагасакі. Із серії «Нагасакі та атомний

вибух». Ксилографія. 1961 -1968 рр. ПК [54].

Іл. 3.11. Танаамі Кеічі. Серія плакатів «NO MORE WAR». Цифровий

друк.1967 р. 84х60 см. ПК [http://keiichitanaami.com/en/].

Іл. 3.12. Танаамі Кеічі. Серія плакатів «NO MORE WAR». Цифровий

друк. 1967 р. 84х60 см. ПК [http://keiichitanaami.com/en/].

Іл. 3.13. Уено Макото. Із серії «Бійня». Ксилографія. 1957-1959 рр. ПК

[54].

Іл. 3.14. Сасаджіма Кіхей. Вид Фуджі з околиці міста. Ксилографія. 1964

р. 36х52 см. ПК [http://keiichitanaami.com/en/].

Іл. 3.15. Ямашіро Рюічі. Ліс. Офсетний друк.1954 р. 84х60 см. Колекція

музею Стеделійк (Амстердам) [https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/japanse-

affiches].

Іл. 3.16. Фукуда Шігєо. Перемога. Офсетний друк. 1976 р. 84х60 см.

Колекція музею Стеделійк (Амстердам)

[https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/japanse-affiches].

Іл. 3.17. Фукуда Шігєо. Щасливого дня Землі. Офсетний друк. 1982 р.

84х60 см. ПК [https://kknews.cc/zh-sg/world/rqok5on.html].

Іл. 3.18. Фукуда Шігєо. Більше ніякої війни. Офсетний друк. 1968 р.

84х60 см. Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк)

[https://www.moma.org/collection/works/7170?sov_referrer=artist&artist_id=2026

&page=1].

https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/japanse-affiches
https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/japanse-affiches
https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/japanse-affiches
https://kknews.cc/zh-sg/world/rqok5on.html
https://www.moma.org/collection/works/7170?sov_referrer=artist&artist_id=2026&page=1
https://www.moma.org/collection/works/7170?sov_referrer=artist&artist_id=2026&page=1
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Іл. 3.19. Нагаї Казумаса. Права людини – жити разом. Офсетний друк.

1989 р. 84х60 см. Колекція музею Стеделійк (Амстердам)

[https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/japanse-affiches].

Іл. 3.20. Нагаї Казумаса. Заборонити ядерну зброю. Офсетний друк. 1987

р. 84х59 см. 84х60 см. Музей 4-й Блок [211, архів музею].

Іл. 3.21. Масутерю Аоба. Кінець. Офсетний друк. 1982 р. 84х59 см.

Музей 4-й Блок [211, архів музею].

Іл. 3.22. Масутерю Аоба. Сонце – прекрасна енергія. Офсетний друк.

1982 р. 84х59 см. Музей 4-й Блок [211, архів музею].

Іл. 3.23. Масутерю Аоба. Мир в наших серцях. Офсетний друк. 1982 р.

84х60 см. Музей 4-й Блок [211, архів музею].

Іл. 3.24. Масутеру Аоба. Мир. Почути. Офсетний друк. 1982 р. 84х60 см.

Музей 4-й Блок [211, архів музею].

Іл. 3.25. Камекура Юсаку. Метелики що палають. Офсетний друк 1983 р.

84х59 см. Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк)

[https://www.moma.org/collection/works/5364?sov_referrer=artist&artist_id=2974

&page=1].

Іл. 3.26. Камекура Юсаку. Мирне використання атомної енергії. 1956 р.

Офсетний друк 84х59 см. Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк)

[https://www.moma.org/collection/works/8782?sov_referrer=artist&artist_id=2974

&page=1].

Іл. 3.27. Танабе Масаказу. Фуджі. Цифровий друк. 1997 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.28. Енокідо Фуміхіко. Врятувати Фуджі. Цифровий друк. 1997 р.

84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.29. Енокідо Фуміхіко. Хірошіма – Нагасакі 50. Молитва за мир.

Цифровий друк. 1997 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3. 30. Танака Ікко. Призов Хірошіми. Офсетний друк. 1988 р.

103х72.8 см. ПК

https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/japanse-affiches
https://www.moma.org/collection/works/5364?sov_referrer=artist&artist_id=2974&page=1
https://www.moma.org/collection/works/5364?sov_referrer=artist&artist_id=2974&page=1
https://www.moma.org/collection/works/8782?sov_referrer=artist&artist_id=2974&page=1
https://www.moma.org/collection/works/8782?sov_referrer=artist&artist_id=2974&page=1
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[https://www.facebook.com/IkkoTanakaPosters/photos/a.280618835391685/33306

4366813798/?type=3&theater].

Іл. 3.31. Акіяма Іку. Без назви. Цифровий друк. 1996 р. 84х60 см. Музей

4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.32. Акіяма Іку. Природа ще жива. Цифровий друк. 1996 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.33. а-г. Мацуі Кейдзо, Аракі Юко. Серія плакатів «Я відчуваю».

Цифровий друк. 1991 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.34. Таканокура Йошинорі. Що ти можеш зробити задля збереження

нашої землі. 1994 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.35. а-б. Таканокура Йошинорі. Що ти можеш зробити задля

збереження нашої землі. Цифровий друк. 1994 р. 84х59 см. Музей 4-й Блок

[211, архів музею].

Іл.3.36. Такада Юкічі. Використання енергії 2001. Цифровий друк.

2003 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.37. Такада Юкічі. Сонячна система. Цифровий друк. 2003 р. 84х60

см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.38. Такада Юкічі. Лісова зона. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.39. а-б. Юджі Сакай. Еко-автомобіль. Цифровий друк. 2013 р. ПК

[https://www.franceinter.fr/environnement/on-est-pret-les-defis-des-youtubeurs-a-

leurs-abonnes-pour-preserver-l-environnement].

Іл. 3.40. Йошімото Джейв. Провісниця сутінків пізнього зимового дня.

гуаш на папері. 2012 р. 76,32 х 104 см. ПК [270].

Іл. 3.41. Йошімото Джейв. Evanescent Encounter. гуаш на папері. 2010 р.

66 х 101,6 см. ПК [270].

Іл. 3.42. Йошімото Джейв. Стерв'ятники. Гуаш на папері. 66 х 101,6 см.

2013 р. ПК [270].

https://www.facebook.com/IkkoTanakaPosters/photos/a.280618835391685/333064366813798/?type=3&theater
https://www.facebook.com/IkkoTanakaPosters/photos/a.280618835391685/333064366813798/?type=3&theater
https://www.franceinter.fr/environnement/on-est-pret-les-defis-des-youtubeurs-a-leurs-abonnes-pour-preserver-l-environnement
https://www.franceinter.fr/environnement/on-est-pret-les-defis-des-youtubeurs-a-leurs-abonnes-pour-preserver-l-environnement
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Іл. 3.43. Йошімото Джейв. Венера сміття. Гуаш та чорнило на папері.

2014 р.50,8 х 76,2 см. ПК [270].

Іл. 3.44. Окабе Масао. Після Уджіна. Проект для 52 Венеційської бієналє.

2007 р. [https://www.jpf.go.jp/j/project/culture/exhibit/international/venezia-

biennale/art/52/]

Іл. 3.45. Кавагучі Хіроші. Після Уджіна. Проект Масао Окабе для 52

Венеціанської бієналє. Фотографія. 2007 р. ПК.

[https://www.jpf.go.jp/e/project/culture/exhibit/international/venezia-

biennale/art/52/img/07_e.pdf?fbclid=IwAR3wj8s051UGx6PniZ9xpbL_-

YpCds87zoZ9Gtd7ScjZw9Gh_yAavYz7Ctw]

Іл. 3. 46. Муракамі Такаші. Шампанська супернова. Змішана техніка.

2000 р. ПК [https://www.artsy.net/artist/takashi-murakami].

Іл. 3. 47. а-в. Муракамі Такаші. Виставка: Квіти та черепи. Змішана

техніка. 2013 р. ПК [https://www.artsy.net/artist/takashi-murakami].

Іл. 3.48. а-б. Муракамі Такаші. Виставка: Квіти та черепи. Змішана

техніка. 2013 р. ПК [https://www.artsy.net/artist/takashi-murakami].

Іл. 3.49. Аошима Чіхо. Пальмове дерево. Із серії «Великі голови».

Цифровий друк 2006 р. ПК [https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima].

Іл. 3.50. Аошима Чіхо. Хамелеон. Із серії «Великі голови». Цифровий

друк. 2006 р. ПК [https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima].

Іл. 3.51. Аошима Чіхо. Японський Абрикос 3. Цифровий друк. 2008 р.

ПК [https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima].

Іл. 3.52. Аошима Чіхо. Японський Абрикос 2. Цифровий друк.2008 р. ПК

[https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima].

Іл. 3.53. Аошима Чіхо. Японський Абрикос. Цифровий друк. 2008 р. ПК

[https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima].

Іл. 3.54. Кусама Яйоі. а. Натюрморт, б. Метелик, в. Гриби. 1995 р. ПК

[288].

https://www.jpf.go.jp/j/project/culture/exhibit/international/venezia-biennale/art/52/
https://www.jpf.go.jp/j/project/culture/exhibit/international/venezia-biennale/art/52/
https://www.artsy.net/artist/takashi-murakami
https://www.artsy.net/artist/takashi-murakami
https://www.artsy.net/artist/takashi-murakami
https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima
https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima
https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima
https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima
https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima
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Іл. 3.55. Учіда Масаясу. Пейзаж. Аплікація. 1982 р. ПК

[http://galasan.blogspot.com/2010/08/].

Іл. 3.56. Учіда Масаясу. Грот. Аплікація. 80-90ті рр ХХ ст. ПК

[http://galasan.blogspot.com/2010/08/].

Іл. 3.57. Учіда Масаясу. Пейзаж. Аплікація. 80-90ті рр ХХ ст. ПК

[http://galasan.blogspot.com/2010/08/].

Іл. 3.58. Учіда Масаясу. Вечірня Фуджі. Аплікація. 80-90ті рр ХХ ст. ПК

[http://galasan.blogspot.com/2010/08/].

Іл. 3.59. Учіда Масаясу. Осінній ліс. Аплікація. 80-90ті рр ХХ ст. ПК

[http://galasan.blogspot.com/2010/08/].

Іл. 3.60. Фуджіта Фуміо. Дерева. Кольорова ксилографія. 1990 р. 43х30

см. ПК [https://www.pinterest.com/pin/479211216584104138/].

Іл. 3.61. Фуджіта Фуміо. Дерева. Кольорова ксилографія. 1993 р. 43х30

см. ПК [https://www.pinterest.com/pin/479211216584104138/].

Іл. 3.62. Фуджіта Фуміо. Дерева Д. Кольорова ксилографія. 1976 р. 23х21

см. ПК [https://www.pinterest.com/pin/479211216584104138/].

Іл. 3.63. Фуджіта Фуміо. Мушлі в океані. Кольорова ксилографія. 1975 р.

43х30 см. ПК [https://www.pinterest.com/pin/479211216584104138/].

Іл. 3.64. Фуджіта Фуміо. Фуджі та народження хвиль. Кольорова

ксилографія. 1968 р. 43х30 см. ПК

[https://www.pinterest.com/pin/479211216584104138/].

Іл. 3.65. Івамі Рейка. Мрія про воду. Монохромна ксилографія із золотом.

2005 р. 43х59 см. ПК [https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/].

Іл. 3.66. Івамі Рейка. Фуджі у воді. Монохромна ксилографія із золотом.

2003 р. 59х43 см. ПК [https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/].

Іл. 3.67. Івамі Рейка. Могутні хвилі. Монохромна ксилографія із золотом.

1982 р. 59х43 см. ПК [https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/].

http://galasan.blogspot.com/2010/08/
http://galasan.blogspot.com/2010/08/
http://galasan.blogspot.com/2010/08/
http://galasan.blogspot.com/2010/08/
http://galasan.blogspot.com/2010/08/
https://www.pinterest.com/pin/479211216584104138/
https://www.pinterest.com/pin/479211216584104138/
https://www.pinterest.com/pin/479211216584104138/
https://www.pinterest.com/pin/479211216584104138/
https://www.pinterest.com/pin/479211216584104138/
https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/
https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/
https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/
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Іл. 3.68. Івамі Рейка. Танок над водою. Монохромна ксилографія із

золотом. 1981 р. 59х33 см. ПК [https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-

reika/].

Іл. 3.69. Івамі Рейка. Місяць та море. Монохромна ксилографія із

золотом. 1991 р. 87 × 59.21 cм. ПК [https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-

reika/].

Іл. 3.70. Івамі Рейка. Давнина Б. Монохромна ксилографія із золотом.

1964 р. 87 × 59.21 cм ПК [https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/].

Іл. 3. 71. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Врятуй природу».

Офсетний друк. 1995 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.72. а-в. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Врятуй». Офсетний друк.

1991 р. 84х60 см. Музей 4-й Блок [211, архів музею].

Іл. 3.73. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Врятуй». Офсетний друк.

1991 р. 84х60 см. Музей 4-й Блок [211, архів музею].

Іл. 3.74. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Життя щоб ділитись».

Офсетний друк. 1996 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.75. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Життя щоб ділитись».

Офсетний друк. 1996 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.76. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Життя щоб ділитись».

Офсетний друк. 1994 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.77. Нагаї Казумаса. Ти не повинен бути. Офсетний друк. 1991р.

84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.78. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Я тут». Офсетний друк.

1994 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.79. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Life – egg». Цифровий друк.

2000 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.80. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Врятуй мене будь ласка. Я

тут». Цифровий друк. 2000 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/
https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/
https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/
https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/
https://www.pinterest.com/jisch0497/iwami-reika/
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Іл. 3.81. а-г.Фукуда Шігєо. Серія плакатів «Пам’ятай заради

майбутнього». Офсетний друк. 1991 р. 84х59 см. Музей 4-й Блок [211, архів

музею].

Іл. 3.82. Фукуда Шігєо. Плакат WWF. Всесвітній фонд дикої природи

Японія. 1991. Цифровий друк. 2000 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів

музею].

Іл. 3.83. Фукуда Шігєо. Плакат WWF. Всесвітній фонд дикої природи

Японія. 1991. Цифровий друк. 2000 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів

музею].

Іл. 3.84. а-г. Асаі Йошитеру. Серія плакатів «Ніколи не забути урок, що

був даний Чорнобилем». Офсетний друк. 1991 р. 84х60 см. Музей 4-Блок

[211, архів музею].

Іл. 3.85. а-б. Асаі Йошитеру. Серія плакатів «Збережи усі красиві речі

надовго». Цифровий друк. 1991 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.86. Асаі Йошитеру. В надії на збереження цієї краси на віки.

Цифровий друк. 1995 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.87. а-г. Асаі Йошитеру, Сузуки Томоюки, Хирояшу Іто. Серія

плакатів: «Заповідайте красиве оточення і життя». Цифровий друк. 1997 р.

84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.88. Асаі Йошитеру. Земля — наше рідне поселення назавжди.

Цифровий друк. 1991 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.89. Асаі Йошитеру. Вода — скарб нашої планети. Цифровий друк.

1991 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.90. Сато Хіроші. Мирне нове століття для наступних поколінь.

Цифровий друк. 2006 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.91. Акіяма Такаші. Землетрус в Японії. Цифровий друк. 2006 р.

84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.92. Акіяма Такаші. Без Назви. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].
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Іл. 3.93. Акіяма Такаші. Без Назви. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.94. Акіяма Іку. Без Назви. Цифровий друк. 1996 р. 84х60 см. Музей

4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.95. Акіяма Іку. Без Назви.Цифровий друк. 1996 р. 84х60 см. Музей

4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.96. Огава Тадахіко. Мир. Цифровий друк. 1991 р. 84х60 см. Музей

4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.97. Таканокура Йошинорі. Мрія заради землі. Цифровий друк. 1994

р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.98. Таканокура Йошинорі. Любов за землю. Цифровий друк. 1994 р.

84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл.3.99. Таканокура Йошинорі. Без назви. Цифровий друк. 1996 р. 84х60

см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.100. Таканокура Йошинорі. Кольори майбутнього. Цифровий друк.

1996 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.101. Таканокура Йошинорі. Кінець ядерній бездіяльності.

Цифровий друк. 1996 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.102. Андо Конесато. Врятуйте Землю. 1994 р. 84х60 см. Музей 4-

Блок [211, архів музею].

Іл. 3.103. Секігучі Такаші. Рай+ пекло. Цифровий друк. 1994 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.104. Енокідо Фуміхіко. Цифровий друк. 1994 р. 84х60 см. Музей 4-

Блок [211, архів музею].

Іл. 3.105. Сакомото Хіроші. I`m here. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см.

Музей 4 - Блок [211, архів музею].

Іл. 3.106. а-б. Сато Коічі. Серія плакатів «Життя». Цифровий друк. 1997

р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].
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Іл. 3.107. а-г. Мацунаго Шин. Серія плакатів «Життя». Цифровий друк.

1997 р. 84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.108. Курікі Макото. Еко Его. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.109. Сейчу Сакаі. Цифровий друк. 2006 р. 84х60 см. Музей 4-Блок

[211, архів музею].

Іл. 3.110. Сейчу Сакаі. Цифровий друк. 2006 р. 84х60 см. Музей 4-Блок

[211, архів музею].

Іл. 3.111. Ватанабе Міцу. День землі 365. Цифровий друк. 2006 р.

84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.112. Ватанабе Міцу. Вода заради життя. Цифровий друк. 2006 р.

84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.113. Хіраі Наокі. Мир. Цифровий друк. 2006 р. 84х60 см.

Музей 4 - Блок [211, архів музею].

Іл. 3.114. Кіта Норікадзу. RAVITY. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.115. Кіта Норікадзу. LIVE. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.

Музей 4 - Блок [211, архів музею].

Іл. 3.116. Сокей Такаші. Ні війні. Цифровий друк. 2009 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.117. Нііомі Маі. Мир. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см. Музей 4-

Блок [211, архів музею].

Іл. 3.118. Маруяма Кен. Peace. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см. Музей

4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.119. Ріто Лінда. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см. Музей 4-Блок

[211, архів музею].

Іл. 3.120. Ріто Лінда. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см. Музей 4-Блок

[211, архів музею].
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Іл. 3.121. Ріто Лінда. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см. Музей 4-Блок

[211, архів музею].

Іл. 3.122. Кої Накаморі. Re born. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.123. Цушіма Хаджіме. Життя. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см.

Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.124. Цушіма Хаджіме. Black bento. Цифровий друк. 2018 р. 84х60

см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.125. Іто Тойоцугу. Баланс екосистем. Цифровий друк. 2009 р. 84х60

см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.126. Мацуіші Хіроюкі. Врятувати ліс. Цифровий друк. 2009 р.

84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.127. Мацуіші Хіроюкі. Зелене життя. Цифровий друк. 2009 р. 84х60

см. Музей 4-Блок [211, архів музею].

Іл. 3.128.Мацуіші Хіроюкі. Співіснування. Цифровий друк. 2009 р.
84х60 см. Музей 4-Блок [211, архів музею].
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Іл. 2.1. Утагава Кунійоші. Річка Тьофу у Провінції Мусасі. Кольорова ксилографія. 1847-1848 рр. 27.2 x 18.1 cм.
Музей японської гравюри (Дніпро)
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а. б.

в. г.

Іл. 2.2. а -г. Кітагава Утамаро «Книга комах». Кольорова ксилографія. 1788 р. 27.2 x 18.1 cм. ПК
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а. б.

в. г.

Іл. 2.3. а -г. Кітагава Утамаро «Книга мушель». Кольорова ксилографія. 1789 р. 27.2 x 18.1 cм. ПК
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а. б.

в. г.
Іл. 2.4. а -г. Кітагава Утамаро «Книга птахів». Кольорова ксилографія. 1790 р. 27.2 x 18.1 cм. ПК
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Іл. 2.5. Кацушіка Хокусай. Манга. Ксилографія. Між 1814-1820 рр. 23 х
17 см. ПК
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Іл. 2.6. Кацушіка Хокусай. Серія манга. Ксилографія. Між 1814-1820 рр.
23 х 17 см. ПК



227

Іл. 2. 7.

Іл. 2.8.

Іл. 2.7. Кацушіка Хокусай. Фуджі з квітучими вишнями. Сурімоно. Між
1797-1810 рр. 18-20,5 x 20-23 см. ПК

Іл. 2.8. Кацушіка Хокусай. Місяць. Хурма. Коник. Сурімоно. Між 1797-
1810 рр. 18-20,5 x 20-23 см. ПК
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Іл. 2.9. Іл. 2.10.

Іл. 2.9. Кацушіка Хокусай. Маленький ворон із шаблею. Сурімоно. Між 1797-1810 рр. 18-20,5 x 20-23 см. ПК
Іл. 2.10. Кацушіка Хокусай. Співочий птах у трояндах. Сурімоно. Між 1797-1810 рр. 18-20,5 x 20-23 см. ПК
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Іл. 2.11. Іл. 2.12.

Іл. 2.11. Кубо Шюнман. Снігурі та вишні. Сурімоно. 20-30-ті рр. XIX ст. 18-20,5 x 20-23 см. ПК

Іл. 2.12. Кубо Шюнман. Сурімоно з чаплями. 20-30-ті рр. XIX ст. 18-20,5 x 20-23 см. ПК
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Іл. 2.13. Кацушіка Хокусай. Суруґа-тьо в Едо. Із серії 36 видів Фуджі.
Кольорова ксилографія. 1823-1831 рр. 25,7х37,8 см. ДМІМ ім. А. С. Пушкіна

(Москва)
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Іл. 2.14. Кацушіка Хокусай. Під хвилею Канагави. Із серії «36 видів
Фуджі». Кольорова ксилографія. 1832 р. 25,7х37,8 см. ДМІМ ім. А. С.

Пушкіна (Москва)
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Іл. 2.15. Кацушіка Хокусай. Узбережжя затоки Таго. Із серії «36 видів
Фуджі». Кольорова ксилографія. 1823-1831 рр. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2. 16.

Іл. 2. 17.

Іл. 2.16. Кацушіка Хокусай. Вітер перемоги. Ясний день. Із серії «36
видів Фуджі». Кольорова ксилографія. Між 1823-1831рр. 25,7х37,8 см. ДМІМ
ім. А. С. Пушкіна (Москва)

Іл. 2.17. Кацушіка Хокусай. Злива біля підніжжя Фуджі. Із серії «36 видів
Фуджі». Кольорова ксилографія. Між 1823-1831рр. 25,7х37,8 см. ПК
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Іл. 2. 18.

Іл. 2. 1.

Іл. 2.18. Кацушіка Хокусай. Бухта Еджірі в провінції Сунсю. Із серії «36
видів Фуджі». Кольорова ксилографія. 1760-1849 рр. 25x37 cм. Музей
Ханенків (Київ)

Іл. 2.19. Кацушіка Хокусай. Велика хвиля та птахи. Із серії «100 видів
Фуджі». Монохромна ксилографія. 1834р. 25,7х37,8 см. Метрополітан музей
(Нью Йорк)
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Іл. 2.20.

Іл. 2.21.

Іл. 2.20. Кацушіка Хокусай. Священний фонтан. Із серії «Вісім видів
островів Рюккю». 1832-33 рр. 25x37 cм. ПК

Іл. 2.21. Кацушіка Хокусай. Ясне осінне небо у Чоко. Із серії «Вісім
видів островів Рюккю». 1832-33 рр. 25x37 cм. ПК
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Іл. 2. 22.

Іл. 2. 23.

Іл. 2.22. Кацушіка Хокусай. Риболовля на річці Міято. Із серії «Океани
мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.
Національний музей (Токіо)

Іл. 2.23. Кацушіка Хокусай. Дике море у Чоші. Із серії «Океани
мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр.25,7х37,8 см.
Національний музей (Токіо)
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Іл. 2. 24.

Іл. 2. 25.

Іл. 2.24. Кацушіка Хокусай. Риболовля в Урага. Із серії «Океани
мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.
Національний музей (Токіо)

Іл. 2.25. Кацушіка Хокусай. Риболовля на річці Кінугава. Із серії
«Океани мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.
Національний музей (Токіо)
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Іл. 2. 26.

Іл. 2. 27.

Іл. 2.26. Кацушіка Хокусай. В очікуванні улову. Із серії «Океани
мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.
Національний музей (Токіо)

Іл. 2.27. Кацушіка Хокусай. Риболовля за допомогою факелів. Із серії
«Океани мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840 рр. 25,7х37,8 см.
Національний музей (Токіо)
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Іл. 2. 28.

Іл. 2.29.

Іл. 2.28. Кацушіка Хокусай. Полювання на китів на островах Гото. Із
серії «Океани мудрості». Кольорова ксилографія. Між 1830-1840рр. 25,7х37,8
см. Національний музей (Токіо)

Іл. 2.29. Утагава Тойохару. Ловля китів у Кумано-Ура в провінції Кії.
Кольорова ксилографія. 1780-ті рр. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.30.

Іл. 2.31.

Іл. 2.30. Утагава Кунійоші. Великий Вилов, процвітання кита. Кольорова
ксилографія. 1850-1861 рр. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

Іл. 2.31. Хірошіге Шигенобу II. Ловля китів у Гото, провінція Хізен.
Кольорова ксилографія. 60-ті рр. XIX ст. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.32.Шунтей Кацукава. Споглядання кита в затоці Сінагава в Таканаві. Кольорова ксилографія. Друга
половина XIX ст. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2. 33. Іл. 2. 34.

Іл. 2.33. Кацушіка Хокусай. Водоспад Кійотакі Каннон у дороги Токайдо. Із серії «Водоспади Японії». Кольорова
ксилографія. 1830-ті рр. 36-38 х 24-25,5 см. ДМІМ ім. А. С. Пушкіна

Іл. 2.34. Кацушіка Хокусай. Водопад Йосіцуне, гора Йосіно в провинції Ямато. Із серії «Водоспади Японії».
Кольорова ксилографія. 1830-ті рр. 36-38 х 24-25,5 см. ДМІМ ім. А. С. Пушкіна
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Іл. 2.35. Кацушіка Хокусай. Водоспад Кіріфурі на горі Курокамі в
провінції Шімоцуке. Із серії «Водоспади Японії». Кольорова ксилографія.

1830-ті рр. 17-18 х 25-26 см. ДМІМ ім. А. С. Пушкіна.
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Іл. 2.36. Андо Хірошіге. Міст Ніхон-баші. Із серії «53 станції дороги Токайдо». Кольорова ксилографія. 1833-1834
рр. 28-30 x 41-43 см. ДМІМ ім. А. С. Пушкіна
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Іл. 2. 37.

Іл. 2.38.

Іл. 2.37. Андо Хірошіге. 48- ма станція: Саканосіта. Із серії «53 станції
дороги Токайдо». Кольорова ксилографія. 1833-1834 рр. 28-30 x 41-43 см.
ДМІМ ім. А. С. Пушкіна

Іл. 2.38. Андо Хірошіге. 2-га станція: Кавасакі. Із серії «53 станції дороги
Токайдо». Кольорова ксилографія. 1833-1834 рр. 28-30 x 41-43 см. ДМІМ ім.
А. С. Пушкіна
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Іл. 2. 39.

Іл. 2.40.

Іл. 2.39. Андо Хірошіге. 15-та станція: Камбара. Сніг у вечорі. Із серії
«53 станції дороги Токайдо». Кольорова ксилографія. 1833-1834 рр. 28-30 x
41-43 см. ДМІМ ім. А. С. Пушкіна

Іл. 2.40. Андо Хірошіге. 45- та станція: Сьоно. Із серії «53 станції дороги
Токайдо». Кольорова ксилографія. 1833-1834 рр. 28-30 x 41-43 см. ДМІМ ім.
А. С. Пушкіна
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Іл.2.41. Андо Хірошіге. Море в Сатто, провінція Суруга. Із серії «36
видів Фуджі». Кольорова ксилографія. 1832 р. 28-30 x 41-43 см. ПК
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Іл. 2. 42. Андо Хірошіге. Фейерверк на мосту Рюгьоку. Із серії «Сто
відомих видів Едо». Кольорова ксилографія. 1856-1858 р. 28-30 x 41-43 см.

ПК
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Іл. 2.43. Система раннього попередження про землетрус та цунамі.
Японія
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Іл. 2.44. Невідомий автор. Онамадзу. Близько 1850 р. 28-30 x 41-43 см. ПК
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Іл. 2. 45. Іл. 2. 46.

Іл. 2.45. Невідомий автор. Люди, що б’ють Намадзу, гігінтського сома, за те що викликав землетрус. Кольорова
ксилографія. 1855-1856 рр. 28-30 x 41-43 см. Колекція університету Британської Колумбії (м. Ванкувер)

Іл. 2.46. Невідомий автор. Люди що моляться коло каменю Канаме-іші, що притискає гіганського сома та не дає
йому рухатись і викликати землетруси. Кольорова ксилографія. 1855-1856 рр. 28-30 x 41-43 см. Колекція університету
Британської Колумбії (м. Ванкувер)
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Іл. 2. 47. Іл. 2. 48. Іл. 2.49.

Іл. 2.47. Невідомий автор. Намадзу-е. Кольорова ксилографія. 1855 р. 28-30 x 41-43 см. Колекція коледжу
мистецтва та дизайну Сент Мартін (м. Лондон)

Іл. 2.48. Невідомий автор. Міліонери змагаються нутрощами. Кольорова ксилографія. 1855 р. 28-30 x 41-43 см.
Колекція коледжу мистецтва та дизайну Сент Мартін (м. Лондон).

Іл. 2.49. Невідомий автор. Бог Кашіма та Канаме-ісі. Кольорова ксилографія. близько 1850 р. 28-30 x 41-43 см.
Національний архів Японії



253

Іл. 2. 50. Іл. 2.51.

Іл. 2.50. Невідомий автор. Страх перед Кашімою. Кольорова ксилографія. 1855-1856 рр. 28-30 x 41-43 см.
Колекція коледжу мистецтва та дизайну Сент Мартін (м. Лондон)

Іл. 2.51. Невідомий автор. Бог Кашіма стримує онамадзу. Кольорова ксилографія. Близько 1850 р. 28-30 x 41-43
см. Національний архів Японії
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Іл. 2.52. Невідомий автор. Ксилографія, що ілюструє цунамі після землетрусу Мейджі Санріку 1896 року.
Кольорова ксилографія. 1855-1856 р. 28-30 x 41-43 см. Колекція університету Британської Колумбії (м. Ванкувер)
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Іл. 2.53. Кобаяші Ікухіде. Виверження гори Бандай. Триптих. Кольорова ксилографія. 1888 р. 36-38 х 24-25,5 см.
Національний архів Японії
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Іл. 2.54. Тосамітсу. Виверження вулкану Бандай. Триптих. Кольорова ксилографія. 1888 р. 36-38 х 24-25,5 см.
Національний архів Японії
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Іл. 2.55. Танкей. Виверження вулкану Бандай. Триптих. Кольорова ксилографія. 1888 р. 36-38 х 24-25,5 см.
Національний архів Японії
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Іл. 2.56. Такашіма Унпо. Район Уено горить. Наслідки землетрусу. 1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. Кольорова
ксилографія. Національний архів Японії
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Іл.2.57.

Іл.2.58.

Іл. 2.57. Йосен Хамада. Наслідки землетрусу. Кольорова ксилографія.
1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії.

Іл. 2.58. Кондо Шіун. Наслідки землетрусу. Кольорова ксилографія. 1923
р. 36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії.
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Іл.2.59.

Іл. 2.60.

Іл. 2.59. Йосен Хамада. Втеча від вогню, загибель у воді. Кольорова
ксилографія. 1923 рік. 36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії

Іл. 2.60. Йосен Хамада. Трагедія коней. Кольорова ксилографія. 1923 р.
36-38 х 24-25,5 см. Національний архів Японії
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Іл. 2.61.

Іл. 2.62.

Іл. 2.61. Такашіма Унпо. Наслідки землетрусу. Кольорова ксилографія.
1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК Мітчела Вольфсона

Іл. 2.62. Сенгай Ігава. Прихисток на рейках. Кольорова ксилографія.1926
р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК Мітчела Вольфсона
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Іл. 2.63.

Іл. 2.64.

Іл. 2.63. Койо Шібата. Великий землетрус 11:58 ранку. Кольорова
ксилографія. 1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК Мітчела Вольфсона

Іл. 2.64. Кондо Шіун. «Цунамі після землетрусу» Кольорова ксилографія.
1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК. Мітчела Вольфсона
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Іл. 2.65.

Іл.2.66.

Іл.2.65. Саитен Тамура. Селище з бараків у Хібія Парк. Кольорова
ксилографія. 1923 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК Мітчела Вольфсона

Іл. 2.66. Нішідзава Текіхо. Непошкоджений зал Каннона в храмі Асакуса
1924 року. Кольорова ксилографія. 1924 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК Мітчела
Вольфсона
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Іл. 2.67.

Іл. 2.68.

Іл. 2.67. Йошіда Хіроші. Весна на гарячих джерелах. Кольорова
ксилографія. 1940 р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо

Іл. 2.68. Йошіда Хіроші. Сад з азаліями. Кольорова ксилографія. 1938 р.
36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.69. Йошіда Хіроші. Кольорова ксилографія. 1940-ві рр. 36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо
.
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Іл. 2.70. Йошіда Хіроші. Кольорова ксилографія. 1941 р. 36-38 х 24-25,5
см. Музей Толедо
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.

Іл. 2.71. Йошіда Хіроші. Озеро Яманака. Кольорова ксилографія. 1929 р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо
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Іл. 2.72. Йошіда Хіроші. Кольорова ксилографія. 1941 р. 36-38 х 24-25,5
см. Музей Толедо
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Іл. 2.73.

Іл. 2.74.

Іл. 2.73. Йошіда Хіроші. Кумой –Закура. (Вишневі дерева Кумой).
Кольорова ксилографія. 1920 р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо

Іл. 2.74. Йошіда Хіроші. Залишки Секішо. Кольорова ксилографія. 1941
р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо
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Іл. 2.75. Іто Юхан. Фуджі з Таганору. Кольорова ксилографія. 1930-ті рр.
36-38 х 24-25,5 см. Музей Толедо
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Іл. 2.76.

Іл. 2.77.

Іл. 2.76. Такахаші Шотей. Фуджі з Тамахо (рожевий варіант). Кольорова
ксилографія. 1936 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

Іл. 2.77. Такахаші Шотей. Фуджі з Окітсу. Кольорова ксилографія. 1929
р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.78. Такахаші Шотей. Фуджі з Хаконе. Кольорова ксилографія. 1932 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.79. Іл.2.80.

Іл. 2.79. Кавасе Хасуі. Міст Етай. Із серії «Дванадцять видів Токіо». Кольорова ксилографія. 1920-ті рр. 36-38 х
24-25,5 см. Музей мистецтв (Толедо)

Іл. 2.80. Кавасе Хасуі. Із серії «Дванадцять видів Токіо». Кольорова ксилографія. 1957 р. 36-38 х 24-25,5 см.
Музей мистецтв (Толедо)
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Іл. 2.81. Іл.2.82.

Іл. 2.81. Кавасе Хасуі. Шинкава в ночі. Із серії «Дванадцять видів Токіо». Кольорова ксилографія. 1920-ті рр. 36-
38 х 24-25,5 см. Музей азіатського мистецтва Фукуокі

Іл. 2.82. Кавасе Хасуі. Вечірній сніг у Тераджімі. Із серії «Дванадцять видів Токіо». Кольорова ксилографія. 1926
р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей мистецтв (Толедо)
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Іл. 2.83. Кавасе Хасуі. Каплиця Зоджо у снігу. Кольорова ксилографія.
1925 р. 36-38 х 24-25,5 см. Музей мистецтв (Толедо)
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Іл. 2.84. Кавасе Хасуі. Ошіма. Кольорова ксилографія. 1937 р. 36-38 х 24-
25,5 см. ПК
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Іл. 2.85. Кавасе Хасуі. Окада Ошима. Кольорова ксилографія. 1937 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.86.

Іл. 2.87.

Іл. 2.86. Іто Шінсуй. Із серії «Дванадцять видів острова Ошима».
Кольорова ксилографія. 1930-ті рр. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

Іл. 2.87. Іто Шінсуй. Із серії «Дванадцять видів острова Ошима».
Кольорова ксилографія. 1930-ті рр. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.88.

Іл. 2.89.

Іл. 2.88. Іто Шінсуй. Хмарний день. Із серії «Дванадцять видів острова
Ошіма». Кольорова ксилографія. 1938 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК

Іл. 2.89. Іто Шінсуй. Із серії «Дванадцять видів острова Ошіма».
Кольорова ксилографія. 1937 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.90. Кадзумо Ода. Гінза. Із серії «Види нового Токіо». Літографія.
1925 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.91. Коідзумі Кішіо. Вид Гінзи навесні. Із серії «100 видів великого Токіо у добу Шова». Кольорова
ксилографія. 1931 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.92. Сакамото Ханджіро. Харімая-тьо в Кочі, вночі. Кольорова ксилографія. 1925 р. 36-38 х 24-25,5 см. ПК
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Іл. 2.93. Кадзамацу Шіро. Гіндза навесні. Кольорова ксилографія. 1934 р.
39.5x 26.2 см. ПК
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АЛЬБОМ ІЛЮСТРАЦІЙ

ДО РОЗДІЛУ 3
ХУДОЖНЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗІВ ПРИРОДИ У ГРАФІЧНОМУМИСТЕЦТВІ

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
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Іл. 3.1.Марукі Ірі та Тошіко. Панно Вода. Із серії «Жахи Хірошими». Змішана техніка. 1950 р. ПК
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Іл. 3.2. Марукі Ірі та Тошіко. Панно Вогонь. Із серії «Жахи Хірошими». Змішана техніка. 1950 р. ПК
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Іл. 3.3. Оно Тадашіге. Чорний дощ. Кольорова ксилографія. 1956 р.
45х60 см. Державний музей мистецтв народів Сходу ( Росія)
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Іл. 3.4. Оно Тадашіге. Води Хіросіми. Кольорова ксилографія. 1959 р.
61х45 см. Державний музей мистецтв народів Сходу (Росія)
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Іл. 3.5. Уено Макото. Спалена пагода. Ксилографія. 1957-1959 рр. ПК
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Іл. 3.6. Уено Макото. Рука і голуб. Із серії «Хірошіма». Ксилографія. 1957-1959 рр. ПК
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Іл. 3.7. Уено Макото. У ту ніч. Із серії «Нагасакі та атомний вибух». Ксилографія. 1957-1959 рр. ПК



292

Іл. 3.8. Іл. 3.9. Іл. 3.10.

Іл. 3.8. Уено Макото. Двоє, що лишились живі. Із серії «Нагасакі та атомний вибух». Ксилографія. 1961 -1968 рр.
ПК

Іл. 3.9. Уено Макото. Пам’ятник Нагасакі. Із серії «Нагасакі та атомний вибух». Ксилографія. 1961 -1968 рр. ПК

Іл. 3.10. Уено Макото. Роїни Нагасакі. Із серії «Нагасакі та атомний вибух». Ксилографія. 1961 -1968 рр. ПК
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а. б.

в. . г.

Іл. 3.11. а-г. Танаамі Кеічі. Серія плакатів «NO MORE WAR». Цифровий
друк.1967 р. 84х60 см. ПК
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а.

б.

Іл. 3.12. а-б. Танаамі Кеічі. Серія плакатів «NO MORE WAR». Цифровий
друк. 1967 р. 84х60 см. ПК
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Іл. 3.13. Уено.Макото. Із серії «Бійня». Ксилографія. 1957-1959 р. ПК
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Іл. 3.14. Сасаджіма Кіхей. Вид Фуджі з околиці міста. Ксилографія. 1964 р. 36х52 см. ПК
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Іл. 3.15. Ямашіро Рюічі. Ліс. Офсетний друк.1954 р. 84х60 см. ПК
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Іл. 3.16. Фукуда Шігєо. Перемога. Офсетний друк. 1976 р. 84х60 см.
Колекція музею Стеделійк (Амстердам)
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Іл. 3.17. Фукуда Шігєо. Щасливого дня Землі. Офсетний друк. 1982 р.
84х60 см. ПК
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Іл. 3.18. Фукуда Шігєо. Більше ніякої війни. Офсетний друк. 1968 р.
84х60 см. ПК
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Іл. 3.19. Нагаї Казумаса. Права людини – жити разом. Офсетний друк.
1989 р. 84х60 см. Колекція музею Стеделійк (Амстердам)



302

Іл. 3.20. Нагаї Казумаса. Заборонити ядерну зброю. Офсетний друк. 1987
р. 84х60 см. Музей 4-й блок



303

Іл. 3.21. Іл.3.22.

Іл. 3.23.

Іл. 3.21.Масутерю Аоба. Кінець. Офсетний друк. 1982 р. 84х59 см.
Музей 4-й Блок

Іл. 3.22.Масутерю Аоба. Сонце – прекрасна енергія. Офсетний друк.
1982 р. 84х59 см. Музей 4-й Блок

Іл. 3.23.Масутерю Аоба. Мир в наших серцях. Офсетний друк. 1982 р.
84х60 см. Музей 4-й Блок



304

Іл. 3.24.Масутеру Аоба. Мир. Почути. Офсетний друк. 1982 р. 84х60 см.
Музей 4-й Блок



305

Іл. 3.25. Камекура Юсаку. Метелики що палають. Офсетний друк 1983 р.
84х59 см. ПК



306

Іл. 3.26. Камекура Юсаку. Мирне використання атомної енергії. 1956 р.
Офсетний друк 84х59 см. Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк)



307

Іл. 3.27.Масаказу Танабе. Фуджі. Цифровий друк. 1997 р. 84х60 см.
Музей 4-Блок.



308

Іл. 3.28. Енокідо Фуміхіко. Врятувати Фуджі. Цифровий друк.1997 р.
84х60 см. Музей 4-Блок



309

Іл. 3.29. Енокідо Фуміхіко. Хіросіма – Нагасакі 50. Молитва за мир.
Цифровий друк. 1997 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



310

Іл. 3. 30. Танака Ікко. Призов Хірошіми. Офсетний друк. 1988 р.
103х72.8 см. ПК



311

Іл. 3.31 Іл. 3.32

Іл. 3.31. Акіяма Іку. Квіти. Цифровий друк. 1996 р. 84х60 см. Музей 4-
Блок Іл. 3.32. Акіяма Іку. Природа ще жива. Цифровий друк. 1996 р. 84х60 см.
Музей 4-Блок



312

а. б.

в. г.

Іл. 3.33. а-г.Мацуі Кейдзо, Аракі Юко. Серія плакатів «Я відчуваю».
Цифровий друк. 1991 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



313

Іл. 3.34. Таканокура Йошинорі. Серія «Що ти можеш зробити задля
збереження нашої Землі». 1994 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



314

а.

б.

Іл. 3.35. а-б. Таканокура Йошинорі. Серія «Що ти можеш зробити задля
збереження нашої Землі». Цифровий друк. 1994 р. 84х59 см. Музей 4-й Блок



315

Іл.3.36.

Іл. 3.37.

Іл. 3.38.

Іл.3.36. Такада Юкічі. Використання енергії 2001. Цифровий друк.
2003 р. 84х60 см. Музей 4-Блок

Іл. 3.37. Такада Юкічі. Сонячна система. Цифровий друк. 2003 р. 84х60
см. Музей 4-Блок

Іл. 3.38. Такада Юкічі. Лісова зона. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.
Музей 4-Блок



316

а.

б.

Іл. 3.39. а-б. Юджі Сакай. Еко-автомобіль. Цифровий друк. 2013 р. ПК



317

Іл. 3.40.

Іл. 3.41.

Іл. 3.40. Йошімото Джейв. Провісниця сутінків пізнього зимового дня.
гуаш на папері. 2012 р. 76,32 х 104 см. ПК

Іл. 3.41. Йошімото Джейв. Evanescent Encounter. гуаш на папері. 2010 р.
66 х 101,6 см. ПК



318

Іл. 3.42.

Іл. 3.43.

Іл. 3.42. Йошімото Джейв. Стерв'ятники. Гуаш на папері. 66 х 101,6 см.
2013 р. ПК

Іл. 3.43. Йошімото Джейв. Венера сміття. Гуаш та чорнило на папері.
2014 р. 50,8 х 76,2 см. ПК



319

Іл. 3.44. Окабе Масао. Після Уджіна. Проект для 52 Венеційської бієналє. 2007 р.



320

Іл. 3.45. Кавагучі Хіроші. Після Уджіна. Проект Масао Окабе для 52 Венеціанської бієналє. Фотографія. 2007 р.
ПК



321

Іл. 3. 46.Муракамі Такаші. Шампанська супернова. Змішана техніка. 2000 р. ПК



322

а.

б. в.

Іл. 3. 47. а-в. Муракамі Такаші. Виставка: Квіти та черепи. Змішана
техніка. 2013 р. ПК



323

а.

б.

Іл. 3.48. а-б.Муракамі Такаші. Виставка: Квіти та черепи. Змішана
техніка. 2013 р. ПК



324

Іл. 3.49.

Ід. 3.50.

Іл. 3.49. Аошима Чіхо. Пальмове дерево. Із серії «Великі голови».
Цифровий друк 2006 р. ПК

Іл. 3.50. Аошима Чіхо. Хамелеон. Із серії «Великі голови». Цифровий
друк. 2006 р. ПК



325

Іл. 3.51. Аошима Чіхо. Японський Абрикос 3. Цифровий друк. 2008 р. ПК



326

Іл. 3.52.

Іл. 3.53.

Іл. 3.52. Аошима Чіхо. Японський Абрикос 2. Цифровий друк.2008 р. ПК
Іл. 3.53. Аошима Чіхо. Японський Абрикос. Цифровий друк. 2008 р. ПК



327

а. б.

в.

Іл. 3.54. Кусама Яйоі. а. Натюрморт, б. Метелик, в. Гриби. 1995 р. ПК



328

Іл. 3.55. Учіда Масаясу. Пейзаж. Аплікація.1982 р. ПК



329

Іл. 3.56. Учіда Масаясу. Грот. Аплікація. 80-90ті рр ХХ ст. ПК



330

Іл. 3.57. Учіда Масаясу. Пейзаж. Аплікація. 80-90ті рр ХХ ст. ПК



331

Іл. 3.58. Учіда Масаясу. Вечірня Фуджі. Аплікація. 80-90ті рр ХХ ст. ПК



332

Іл. 3.59. Учіда Масаясу. Осінній ліс. Аплікація. 80-90ті рр ХХ ст.ПК



333

Іл. 3.60. Фуджіта Фуміо. Дерева. Кольорова ксилографія. 1990 р. 43х30
см. ПК



334

Іл. 3.61. Фуджіта Фуміо. Дерева. Кольорова ксилографія. 1993 р. 43х30
см. ПК



335

Іл. 3.62. Фуджіта Фуміо. Дерева Д. Кольорова ксилографія. 1976 р. 23х21 см. ПК



336

Іл. 3.63. Фуджіта Фуміо. Мушлі в океані. Кольорова ксилографія. 1975 р.
43х30 см. ПК



337

Іл. 3.64. Фуджіта Фуміо. Фуджі та народження хвиль. Кольорова
ксилографія. 1968 р. 43х30 см. ПК



338

Іл. 3.65. Івамі Рейка. Дух води. Монохромна ксилографія із золотом. 2005 р. 43х59 см. ПК



339

Іл. 3.66.

Іл. 3.67.
Іл. 3.66. Івамі Рейка. Фуджі у воді. Монохромна ксилографія із золотом.

2003 р. 59х43 см. ПК
Іл. 3.67. Івамі Рейка. Могутні хвилі. Монохромна ксилографія із золотом.

1982 р. 59х43 см. ПК



340

Іл. 3.68.

Іл. 3.69.

Іл. 3.68. Івамі Рейка. Танок над водою. Монохромна ксилографія із
золотом. 1981 р. 59х33 см. ПК

Іл. 3.69. Івамі Рейка. Місяць та море. Монохромна ксилографія із
золотом. 1991 р. 87 × 59.21 cм. ПК



341

Іл. 3.70. Івамі Рейка. Давнина Б. Монохромна ксилографія із золотом.
1964 р. 87 × 59.21 cм ПК



342

а. б.

в. г.

Іл. 3. 71. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Врятуй природу».
Офсетний друк. 1995 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



343

а.

б. в.

Іл. 3.72. а-в. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Врятуй». Офсетний друк.
1991 р. 84х60 см. Музей 4-й Блок



344

а. б.

в. г.

Іл. 3.73. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Врятуй». Офсетний друк.
1991 р. 84х60 см. Музей 4-й Блок



345

а. б.

в. г.

Іл. 3.74. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Життя щоб ділитись».
Офсетний друк. 1996 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



346

а. б.

в. г.

Іл. 3.75. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Життя щоб ділитись».
Офсетний друк. 1996 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



347

а. б.

в. г.

Іл. 3.76. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Життя щоб ділитись».
Офсетний друк. 1994 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



348

Іл. 3.77. Нагаї Казумаса. Ти не повинен бути. Офсетний друк. 1991р.
84х60 см. Музей 4-Блок



349

а. б.

в. г.

Іл. 3.78. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Я тут». Офсетний друк.
1994 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



350

а. б.

в. г.

Іл. 3.79. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Life – egg». Цифровий друк.
2000 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



351

а. б.

в. г.

Іл. 3.80. а-г. Нагаї Казумаса. Серія плакатів «Врятуй мене будь ласка. Я
тут». Цифровий друк. 2000 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



352

а. б.

в. г.

Іл. 3.81. а-г.Фукуда Шігєо. Серія плакатів «Пам’ятай заради
майбутнього». Офсетний друк. 1991 р. 84х59 см. Музей 4-й Блок



353

Іл. 3.82. Іл. 3.83.

Іл. 3.82. Фукуда Шігєо. Плакат WWF. Всесвітній фонд дикої природи Японія. 1991. Цифровий друк. 2000 р. 84х60
см. Музей 4-Блок

Іл. 3.83. Фукуда Шігєо. Плакат WWF. Всесвітній фонд дикої природи Японія. 1991. Цифровий друк. 2000 р. 84х60
см. Музей 4-Блок



354

а. б.

в. г.
Іл. 3.84. а-г. Асаі Йошитеру. Серія плакатів «Ніколи не забути урок, що був даний Чорнобилем». Офсетний друк.

1991 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



355

а.

.
б.

Іл. 3.85. а-б. Асаі Йошитеру. Збережи усі красиві речі надовго.
Цифровий друк. 1991 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



356

Іл. 3.86. Асаі Йошитеру. В надії на збереження цієї краси на віки.
Цифровий друк. 1995 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



357

а. б.

в. г.

Іл. 3.87. а-г. Асаі Йошитеру, Сузуки Томоюки, Хирояшу Іто. Серія
плакатів «Заповідайте красиве оточення і життя». Цифровий друк. 1997 р.
84х60 см. Музей 4-Блок



358

Іл. 3.88.

Іл.3.89.

Іл. 3.88. Асаі Йошитеру. Земля — наше рідне поселення назавжди.
Цифровий друк. 1991 р. 84х60 см. Музей 4-Блок

Іл. 3.89. Асаі Йошитеру. Вода — скарб нашої планети. Цифровий друк.
1991 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



359

Іл. 3.90. Сато Хіроші. Мирне нове століття для наступних поколінь. Цифровий друк. 2006 р. 84х60 см. Музей 4-
Блок



360

Іл. 3.91. Акіяма Такаші. Землетрус в Японії. Цифровий друк. 2006 р.
84х60 см. Музей 4-Блок



361

Іл. 3.92. Іл. 3.93.

Іл. 3.92. Акіяма Такаші. Без назви. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.
Музей 4-Блок

Іл. 3.93. Акіяма Такаші. Без назви. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.
Музей 4-Блок



362

Іл. 3.94. Іл. 3.95.

Іл. 3.94. Акіяма Іку. Без назви. Цифровий друк. 1996 р. 84х60 см. Музей
4-Блок

Іл. 3.95. Акіяма Іку. Без назви. Цифровий друк. 1996 р. 84х60 см. Музей
4-Блок



363

Іл. 3.96. Огава Тадахіко. Мир. Цифровий друк. 1991 р. 84х60 см. Музей
4-Блок



364

Іл. 3.97.

Іл. 3.98.

Іл. 3.97. Таканокура Йошинорі. Сон за землю. Цифровий друк. 1994 р.
84х60 см. Музей 4-Блок

Іл. 3.98. Таканокура Йошинорі. Любов за землю. Цифровий друк. 1994 р.
84х60 см. Музей 4-Блок



365

Іл.3.99. Таканокура Йошинорі. Без назви. Цифровий друк. 1996 р. 84х60
см. Музей 4-Блок



366

Іл. 3.100. Таканокура Йошинорі. Кольори майбутнього. Цифровий друк.
1996 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



367

Іл. 3.101. Таканокура Йошинорі. Кінець ядерній бездіяльності. Цифровий друк. 1996 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



368

Іл. 3.102. Андо Конесато. Врятуйте Землю. 1994 р. 84х60 см. Музей 4-
Блок



369

Іл. 3.103. Секігучі Такаші. Рай+ пекло. Цифровий друк. 1994 р. 84х60 см.
Музей 4-Блок



370

Іл. 3.104. Енокідо Фуміхіко. Цифровий друк. 1994 р. 84х60 см. Музей 4-
Блок



371

Іл. 3.105. Сакомото Хіроші. I`m here. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см.
Музей 4 - Блок



372

а.

б.

Іл. 3.106. а-б. Сато Коічі. Серія плакатів: Життя. Цифровий друк. 1997 р.
84х60 см. Музей 4-Блок



373

а. б.

в. г.

Іл. 3.107. а-г.Мацунаго Шин. Серія плакатів: Життя. Цифровий друк.
1997 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



374

Іл. 3.108. Курікі Макото. Еко Его. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



375

Іл. 3.109. Сейчу Сакаі. Цифровий друк. 2006 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



376

Іл. 3.110. Сейчу Сакаі. Цифровий друк. 2006 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



377

Іл. 3.111.

Іл. 3.112.

Іл. 3.111. Ватанабе Міцу. День землі 365. Цифровий друк. 2006 р.
84х60 см. Музей 4-Блок

Іл. 3.112. Ватанабе Міцу. Вода заради життя. Цифровий друк. 2006 р.
84х60 см. Музей 4-Блок



378

Іл. 3.113. Хіраі Наокі. Мир. Цифровий друк. 2006 р. 84х60 см.
Музей 4 - Блок



379

Іл. 3.114. Іл. 3.115.

Іл. 3.114. Кіта Норікадзу. RAVITY. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.
Музей 4-Блок

Іл. 3.115. Кіта Норікадзу. LIVE. Цифровий друк. 2003 р. 84х60 см.
Музей 4 - Блок



380

Іл. 3.116. Сокей Такаші. Ні війні. Цифровий друк. 2009 р. 84х60 см.
Музей 4-Блок



381

Іл. 3.117. Нііомі Маі. Мир. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см. Музей 4-
Блок



382

Іл. 3.118.Маруяма Кен. Peace. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



383

Іл. 3.119.

Іл. 3.120.

Іл. 3.119. Ріто Лінда. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см. Музей 4-Блок
Іл. 3.120. Ріто Лінда. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



384

Іл. 3.121. Ріто Лінда. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см. Музей 4-Блок



385

Іл. 3.122. Кої Накаморі. Re born. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см.
Музей 4-Блок



386

Іл. 3.123. Цушіма Хаджіме. Життя. Цифровий друк. 2018 р. 84х60 см.
Музей 4-Блок



387

Іл. 3.124. Цушіма Хаджіме. Black bento. Цифровий друк. 2018 р. 84х60
см. Музей 4-Блок



388

Іл. 3.125. Іто Тойоцугу. Баланс екосистем. Цифровий друк. 2009 р. 84х60
см. Музей 4-Блок



389

Іл. 3.126.Мацуіші Хіроюкі. Врятувати ліс. Цифровий друк. 2009 р.
84х60 см. Музей 4-Блок



390

Іл. 3.127.Мацуіші Хіроюкі. Зелене життя. Цифровий друк. 2009 р. 84х60
см. Музей 4-Блок



391

Іл. 3.128.Мацуіші Хіроюкі. Співіснування. Цифровий друк. 2009 р.
84х60 см. Музей 4-Блок



392

Додаток Б
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА



393

Акіяма Такаші (Akiyama Takashi ポ ) (1952-...) народився в штаті

Нагаока в Японії. Після закінчення Тамаського університету пластичних

мистецтв і отримання ступеня магістра в Токійському університеті мистецтв,

почав свою професійну кар'єру в якості графічного дизайнера [http://en.tis-

home.com/takashi-akiyama/].

Андо Хірошіге (Ando Hiroshege) (1797-1858рр.) японський живописець

і графік вважається одним із шести великих майстрів школи укійо-е. Він

найвідоміший своїми пейзажними відбитками, які дуже поетично

відображають типово японські пейзажі в їх різних настроях

[https://www.britannica.com/biography/Hiroshige].

Аошіма Чіхо (穂 穂) (1974 -). Народилась у м. Токіо, Японія. Навчалась

художниця на економічному факультеті Університету Хосей, Токіо. Потім

приєдналась до групи Кайкаї Кікі Муракамі Такаші. У 2006 році вона

проживала в Art Pace, Сан-Антоніо, США. Робота Аошіми часто включають

сюрреалістичні сцени та пейзажі снів, долучають зображення привидів,

демонів, природи. Її роботи також містять контрастні теми, такі як природа та

цивілізація, створення та руйнування та життя та смерть. Аошіма

здебільшого друкує великомасштабні зображення на папері, але також

друкує на матеріалах, таких як шкіра та пластик, щоб надати її зображенням

різних текстур [https://www.artsy.net/artist/chiho-aoshima].

Аракі Юко (Araki Yuko) (1965 -...) народилась в Осаці, працювала в

Zoom та Keizo Matsui Associates. Організатор Hundred Design Inc

[https://www.jagda.or.jp/en/awards/newdesigner/].

Асаі Йошiтеру (1940 -...) народився в місті Наґоя (Японія) у 1940. Зараз

Асаї-сан веде неелектронний спосіб життя. В англомовному Інтернеті про

нього знаходимо небагато: засновник студії Agni, багаторазовий призер

фестивалів графіки у Нью-Йорку та Берліні, Міжнародного бієнале

графічного дизайну в Брно (Чехія), автор кількох десятків персональних
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виставок у США, Канаді, Німеччині, Франції, Китаї

[https://artavita.com/artists/11047-yoshiteru-asai].

Івамі Рейка (見 禮花) (1927-2020) японський графік, наробилась у Токіо,

проте виросла у Кюсю. Проживає у Канагаві. На ранніх етапах творчості

займалась виготовленням люльок. З 1954 року працює у техніці деревориту

та створює абстракті композиції. що працювала у русі сосаку-ханга,

створювала в основному абстрактні композиції

[http://www.myjapanesehanga.com/home/artists/iwami-reika-b-1927].

Іто Тойоцугу (1958 ) графічний дизайнер, очолює дизайнерський офіс

Toyotsugu Itoh. Професор коледжу мистецтва та дизайну Нагоя Зокей.

Лауреат міжнародних премій у сфері плакатного мистецтва: Велика премія

плаката JAGDA 1993 року; 15 Міжнародна бієнале плакатів у Варшаві,

бронзова премія 1996 року; Нагойська міська премія для заохочення

мистецтва 2002 [https://www.graphis.com/portfolio-slideshow/toyotsugu-itoh/].

Іто Шінсуй (東 深水 ) (1898 - 1972) Народився мистець в Токайському

районі Фукагава. Після банкротства батька, Шінсуй не мав змоги навчатися у

школі, та не закінчивши і трьох класів, йде учнем до друкарні. Цей досвід і

поклав основу його захоплення мистецтвом графіки. Навчався майстер у

відомого на той час графіка Кійоката

[https://en.wikipedia.org/wiki/Shinsui_It%C5%8D].

Йосомія Такаші (Takashi Yosomiya) (1967-...)японський дизайнер .

Йошімото Джейв народився в Японії, батьки китайські емігранти.

Навчання він отримав в Америці [https://www.javeyoshimoto.com/].

Кaнесато Андо (Kanesato Ando) (1955-...) японський дизайнер,

народився в Токіо. Творчість автора зосередженна на створенні плакатів. Є

учасником різноманітних фестивалів у США, Европі та Азії

[http://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.GD_24099].

Кацушіка Хокусай ( 葛 飾 北 斎 ) (Katsushika Hokusai) (1760-

1849 ) японський графік та ілюстратор, майстер укійо-е. У Хокусая було
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безліч псевдонімів (Хокусай – це один з них). Вбираючи різні елементи автор

вдосконалювався та створював власний неповторний стиль. Його роботи

вирізняються виточнченістю, дуже делікатними лініями та акцентами, і що

надзвичайно важливо – проекцією в просторі. Він залишив по собі безліч

робіт, що у війшли в світову культурну спадщину; створив цілу

енциклопедію «Манґа Хокусая», з 15 томів, деякі з яких друкувались уже

посмертно. В енциклопедію увійшло безліч карикатур, зображень тварин,

духів, монстрів, побуту тощо. Переважно вони гіперболізовані, але тим

самим виражається ті риси, які художник вважав найцікавішими. Він також

зображував плинність часу, що яскраво виражається у серії «36 краєвидів

Фуджі»

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%81%

D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%

D0%B0%D0%B9].

Кітагава Утамаро ( 喜多川歌麿 ) (1753-1806) японський художник,

один из найвідоміших майстрів укійо-е, багато у чому визначив риси

японської класичної гравюри. Найбільше відомий як автор зображень

японських жінок в жанрі бідзінга ( «картини красунь»). Став піонером в

погрудний портретах (окубі-е), багато працював і з гравюрами еротичного

змісту. Привніс нововведення безпосередньо в техніку друку ксилографії і

розширив її колірну гаму

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D2%91%

D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%

D1%80%D0%BE].

Кондо Шіун (Kondō Shiun) (近藤紫雲) (1915-1940) Художник ніхонга,

також був ілюстратором, розробляв кучі-e для різних журналів. Кондо також

створив проекти для двох друкованих серій, порівняння нових красунь

напряму укійо-е, 1918-1924 та «Картини землетрусу Тайш» (1926р.)

[http://www.myjapanesehanga.com/home/artists/kondo-shiun-fl-c-1915-1940].
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Кусама Яйоі ( 草間 彌生 ) ( 1929-... ) Народилась у префектурі Нагано,

Японія. Працює у різноманітних техніках та видах мистецтва (графіки,

скульптури, живопису, кіно, моди, інсталяцій та мистецтва навколишнього

середовища, а також літератури та дизайну товарів та багато іншого). За роки

своєї творчості Кушама розробила неповторний впізнаваний стиль. Таке

ілюзорне бачення є результатом галюцинацій, які вона пережила у дитинстві

[https://en.wikipedia.org/wiki/Yayoi_Kusama].

Масутеру Аоба ( 葉 益 輝 , 1939-2011) закінчив Кувасавський

дослідницький інститут у 1962 році, а пізніше заснував власне дизайнерське

агентство, A&A Masuteru Aoba Design Office. Його робота продовжуватиме

набувати значного визнання, включаючи нагороди від клубу Art Directors

Club і Японської рекламної асоціації журналів. Роботи Аоба були також

виставлені на Триєнале Трнавського плаката і Міжнародній бієнале плакатів

у Варшаві [http://www.visualogue.com/speakers/aoba_e.html].

Мацуі Кейзо (1946-...) Навчався в університеті мистецтв Осака 1984 р.

З 2006 працює в Інституті драматичного дизайну Designart. З 2004 р

професор аспірантури університету мистецтв Осакського університету.

Всесвітня дизайн-діяльність включає розробку фірмових стилів, дизайн

плакатів, вивісок, упаковок, виставковий дизайн, розробку

товарів,образотворче мистецтво та скульптуру. Член Міжнародного

присяжного суду з графічного дизайну в Китаї 1996р. Учасник

гельсінкського міжнародного бієнале плакатів 1997; Міжнародного

графічного бієнале «Golden Bee» Москва. Публікації: серія «Міжнародні

графічні дизайнери» (GGG, Японія); 3D графіка (Японія); Нагороди

графічного дизайнера Matsui Keizo (Китай): 15-та міжнародна бієнале

графічного дизайну в Брно (премія Icograda Excellence); Нью-Йоркська

міжнародна виставка ADC (срібні та бронзові призи); Графічне бієнале

"Golden Bee Moscow" (премія "Золота бджола"); Японська нагорода за
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дизайн дизайну (золотий приз) та багато іншого [https://a-g-

i.org/user/keizomatsui/].

Мунаката Шіко (棟 方 志 功 ) (Munakata Shikō) (1903 -1975) виробник

друкарських верстатів, який діяв у період Шова. Його творчість асоціюється

з рухом сосаку-ханга та рухом мінгей (народної творчості). Мунаката був

удостоєний «Призу передового досвіду» на Другій міжнародній виставці

друку в Лугано, Швейцарія в 1952 р., Та першої премії на виставці Сан-Паулу

бієнале в Бразилії в 1955 р., Гран-прі на Венеціанській бієнале в 1956 р. Та

орденом культури, найвища честь у мистецтві японського уряду в 1970 році

[https://www.artsy.net/artist/shiko-munakata].

Муракамі Такаші (1962-...) Народився в Токіо, Японія. Закінчив

Токійський національний університет образотворчого мистецтва та музики

(Tokyo National University of Fine Arts and Music), де отримав ступені

бакалавра та магістра з образотворчого мистецтва, а також докторську

ступінь у галузі традиційного японського живопису.

В своїх роботах Муракамі ставить під сумнів відмінності, що існують

між Сходом і Заходом, минулим і теперішнім, образотворчим мистецтвом і

поп-культурою. Цим самим він запровадив концепцію Superflat

(сурерплаский), представляючи японську культуру як таку, що знаходиться у

стані, коли межа між високим і низьким зруйнована. Вийшовши за рамки

створення арт-об’єктів, Муракамі також здивував світ своєю співпрацею з

Louis Vuitton у 2002 році, стерши межу між мистецтвом та комерцією.

Крім того, своєю діяльністю у якості куратора Такаші Муракамі кидає

виклик загальноприйнятим поняттям історії та культури. Його виставка

Superflat з трьох частин, що побувала в головних музеях Сполучених Штатів

та Європи, представила японських художників, аніматорів, карикатуристів

міжнародній аудиторії, продемонструвавши, що категорії креативності в

Японії не такі вже й жорсткі, і всі представлені роботи можуть сприйматися

як мистецтво. Заключна виставкова інсталяція Little Boy (Маленький
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хлопчик), запропонувала нове тлумачення історії через представлення

політики часів атомної бомби та культури повоєнної Японії

[http://artuzel.com/content/murakami-takashi; https://www.artsy.net/artist/takashi-

murakami].

Нагаї Казумаса (井 一 正 , 1929 ) він є багаторазовим лауреатом

різноманітних творчих плакатних фестивалів, його роботи експонуються в

багатьох музеях сучасного мистецтва, серед яких MoMa в Нью-Йорку та

Національний музей сучасного мистецтва в Токіо

[https://artchive.ru/news/4019~Kazumasa_Nagai_90letnij_dizajner_i_ego_fantasti

cheskie_zveri].

Ончі Кошіро (恩地 孝四郎) (Onchi Kōshirō ) (1891 - 1955), народився в

Токіо, був японським графіком та друкарем. Його вважають засновником

руху сосаку-ханга в Японії ХХ століття. Також працював фотографом.

Відбитки Ончі варіюються від раннього репрезентативу до післявоєнних

абстрактних композицій. Будучи раннім прихильником руху сосаку-ханга,

Ончі вважав, що мистецька творчість походить з середини. Він був більше

зацікавлений у вираженні суб'єктивних емоцій за допомогою абстрактних

гравюр, ніж у тиражуванні образів та форм в об'єктивному світі. Його роботи

викликають ліричний та поетичний настрій. Він сказав:

Мистецтво слід розуміти не розумом, а серцем. Якщо ми повернемося до

його походження, живопис виражається кольором і формою серцем, і це

ніколи не повинно обмежуватися світом відображених форм, захоплених

зоровим почуттям. Тому вираження серця через колір та форми,

відокремлені від кольору та форми у реальному світі, є справжньою цариною

живопису. Я на цей час назву цей вид творів «лірикою»

[https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dshir%C5%8D_Onchi;].

Оно Тадашіге ( 小野忠重 •おのただしげ ) ( 1909 – 1990) художник-

график. Ранні відбитки Оно (до Другої світової війни) були глибоко
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вкорінені в соціально-критичному русі німецького експресіонізму та

мистецькій течії. Пізніше гравці побачили зменшене пролетарське залучення,

але інтерес художника до міських пейзажів та новоіндустріальне обличчя

Японії залишалися постійними протягом усієї його кар’єри

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%

D0%B8%D0%B3%D1%8D,_%D0%9E%D0%BD%D0%BE].

Сато Коічі (Koichi Sato) (1944-...) тихо-поетичний дизайнер, чиї тонкі

кольорові мотиви та метафізичні форми виражаються через туманні аури та

сяючу світливість [https://www.moma.org/artists/5173].

Танака Ікко (中 一 光 ) (1930 - 2002), був японським графічним

дизайнером. Народився художник в місті Нара, вивчав мистецтво в школі

образотворчих мистецтв міста Кіото. Ікко Танака працював у Sankei Shinbun,

Nippon Design Center, а згодом створив свою першу дизайнерську студію в

Токіо, студію дизайну Ікко Танака, в 1963 році. Був розробником дизайн

символів для Expo '85 в Цукубі та World City Expo Tokyo '96. Серед іншого

він працював для Seibu Saison Group, Міжнародної експозиції саду та зелені,

Hanae Mori, Issey Miyake і корпорації Mazda. Танака керував виставкмии і

розробляв експозиції для Музею Вікторії та Альберта (Лондон) і по всій

Японії [http://www.designishistory.com/1960/ikko-tanaka/;

https://en.wikipedia.org/wiki/Ikko_Tanaka].

Танаамі Кеічі почав працювати як художник, починаючи з 1960-х років.

Його практика зосереджувалася на «хан-гейцзу» (анти-мистецтво). У 60-х -

70-х роках він працював у складі японської групи Neo Dada з, під час

співпраці з якою він обмінювався ідеями з Робертом Раушенбергом і

Мішелем Тапі, а також створив роботу у співпраці з Енді Уорхолом

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0

%D0%BC%D0%B8,_%D0%9A%D1%8D%D0%B9%D0%B8%D1%82%D0%B8;

http://keiichitanaami.com/; https://www.artsy.net/artist/keiichi-tanaami].

http://keiichitanaami.com/
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Уено Макото (1909-1980(?)) Один з провідних майстрів напряму

«народна гравюра». Народився ст префектурі Нагано в родині лікаря. У його

роду були професійні художники, і він вважає себе їх наступником.

Як і більшості художників його покоління, Уено не вдалося отримати

закінченого художньої освіти. У 1931 році за участь в студентському русі він

був виключений з Токійського художнього інституту, де навчався на

педагогічному факультеті, готуючись стати викладачем малювання. в

середній художній школі малював у стилі «ніхонга», а гравюрою почав

займатися відразу при вступі до інституту. Після виключення з інституту він

довгий час працював робітником на залізниці, приділяючи творчості лише

вільний від роботи час [https://www.nippon.com/ru/authordata/ueno-makoto/;

http://www.makotoueno.jp/bio2.html].

Утагава Тойохару (1735 -) народився в Тойоока провінції Таджима.

Навчався в Кіото під керівництвом Цурузаво Тангей зі школи живопису в

Кані. Створював перспективні відбитки укійо-е. В яких Тойохару застосував

одноточкову перспективу західного стилю, щоб створити реалістичне

відчуття глибини

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B0%D2%91%D0%B0%

D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%85%D0%B0%

D1%80%D1%83;].

Учіда Масаясу (田 正泰 ) (Uchida Masayasu) (1922 -(?)) нродився в

Йокосуці (префектура Канагава) японський живописець, відомий як

всебічний художник.. З 1953 року перебував у відділі преси нинішньої

компанії Kanebo. У 1956 році була заснована компанія AD, арт-агентство

мистецтв. З 1960 року він проживає в місті Йокогама. У 1971 році була

проведена його перша виставка в галереї Mitsubishi під назвою "Das Herz

Japans" (Nihon no kokoro), створені книжки з малюнками (貼 り 絵, Hari-e). У

1973 році була опублікована картина галереї Mitsubishi, а також були
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опубліковані фотографії Верлага Коданша

[https://www.facebook.com/brakhnovacademy/posts/2325643384159691/].

Фуджіта Фуміо (藤田不美夫) (Fujita Fumio) (1933 - 2009) Народився в

місті Ханда, префектура Айчі, приблизно в 40 км на південь від Нагої, немає

інформації про раннє життя Фуджіта Фуміо, окрім власних слів художника з

інтерв'ю 2005 року, коментуючи його прізвисько "Художник лісу": "У моєму

дитинстві моїми місцями для гри були ліси ... Я хочу, щоб ви побачив

чарівність цих лісів ». Відомо, що він закінчив кафедру олійного живопису в

Художній школі Мусашино (Musashino bijutsu Gakko) в 1956 році, і почав

працювати графіком в 1958 році в 25-річному віці в Токіо. Він переїхав до

міста Ацугі, на захід від Токіо, приблизно в 1963 році і приблизно в цей час

почав створювати роботи у напрямі сосаку-хангу, та виставляти їх на різних

майданчиках, включаючи виставку Японської асоціації друку. В Ацугі він

приєднався до Асоціації веселки 会 の の , відомої своїми сеансами

малювання, на яких представлені оголені жіночі моделі. Приблизно в цей час

він також став резидентом художника по дереву в провідній художній

галереї Ginza. У наступні роки його роботи експонувались у різних галереях,

включаючи галерею Канай, Токіо, універмаги та в Художньому університеті

імені Мусашино, включаючи виставку гравюри з деревини в 1980 році. Він

виставляв щонайменше один рік, у 1989 році, на виставковому шоу CWAJ

[http://www.myjapanesehanga.com/home/artists/fujita-fumio-b-1933].

Фукуда Шігєо (繁雄 ) (1932- 2009) японський скульптор, графік і

дизайнер плакатів. Мінімаліст жартівник і майстер оптичних ілюзій був

одним з найцікавіших дизайнерів XX століття. Закінчивши в 1956 році

Токійський художній університет, Фукуда працював ілюстратором,

створював постери для правозахисних і добродійних організацій і брав

участь в безлічі виставок по всьому світу. Фукуда, якого називали

спадкоємцем Моріса Ешера, був одним з небагатьох японських художників,

визнаних на Заході, — на його книзі «Visual Illusion» виросло не одне

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%81_%D0%95%D1%88%D0%B5%D1%80
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покоління американських графічних дизайнерів. Більш того, він став єдиним

японцем, чиє ім'я включили до Зали слави престижного нью-йоркського

Клубу арт-директорів. За часи своєї творчої кар’єри мистець завоював

міжнародні нагороди на всіх масштабних світових фестивалях, бієнале та

триєнале з графічного дизайну, включаючи Гран-прі в Токіо (1967), Варшаві

(1972), Парижі (1992), Гельсінки (1995). На Московскому міжнародному

бієнале графічного дизайну «Золота бджола» його твори отримали нагороду

«GoldenBee Award» в номінації «Плакати» у 1996 році

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B4%

D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%8D%D0%BE; https://im-

possible.info/russian/art/sculpture/shigeo-fukuda.html; https://sva.edu/events/the-

masters-series-shigeo-fukuda; https://www.famousgraphicdesigners.org/shigeo-

fukuda].

Хірацука Унічі (平塚運) (1895 -1997), народився в Мацуе, Шімане, був

японським друкарем. Він був одним із видатних лідерів руху сосаку-ханга в

Японії 20 століття. Хірацука був найкраще навченим різьбярем по дереву в

русі сосаку-ханга. З 1928 р. Між 1935 та 1944 рр. Хірацука викладав перший

курс з друку в Токійській школі образотворчих мистецтв. Переїхав до штату

Вашингтон у 1962 році, та тридцять три роки провів у Сполучених Штатах.

Живучи у Вашингтоні, троє постійних президентів доручили йому вирізати

відбитки дерев’яних пам'яток національних визначних пам'яток, серед яких

Меморіал Лінкольна, Вашингтонський пам’ятник та Бібліотека Конгресу, які

сьогодні перебувають у колекціях Національної галереї та Галерея Фрір. У

кінцевому підсумку він повернувся до Японії в 1994 році. Хірацука був

нагороджений орденом «Культурні заслуги» урядом Японії в 1970 році.

Батько Хірацука був теслярем святинь, а дід - архітектором, який

проектував будинки та храми. Тому художник був знайомий з

деревообробкою та архітектурою на початку свого життя. Багато його

відбитків з деревини є храмами, мостами, крім пейзажів, які він захопив у

https://im-possible.info/russian/art/sculpture/shigeo-fukuda.html
https://im-possible.info/russian/art/sculpture/shigeo-fukuda.html
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своїх подорожах по Японії, Кореї та США. Хірацука був також серйозним

колекціонером старих буддійських відбитків. Він також мав велику колекцію

черепиці, юдаїки та Біблії на всіх мовах, і коли він не займався своїм

мистецтвом, проводив години за читанням. Техніки та стилі Хірацука

розвивалися протягом його життя. Блоки його творчості, що присвячені

Другій світовій війні включали багато кольорових відбитків та гравюр, а

після Другої світової війни він працював майже виключно над чорно-білими

естампами. Найвідоміша його техніка називається цукібори («тикання

ударами»). Невеликий зубило з квадратним кінцем (Айсукі), Гірацука

короткими ударами гойдав лезо в бік, створюючи шорсткі та зубчасті краї.

Серед його учнів - Кобаші Ясухіде.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Un%27ichi_Hiratsuka;

http://www.myjapanesehanga.com/home/artists/hiratsuka-unichi-1895-1997].

Цушіма Хаджіме графічний дизайнер 1970 року народження. Працював

в екологічних інституціях, на разі є викладачем дизайнерського професійно-

технічного училища Anabuki, член університету Хіджіяма. Учасник та

лауреат різноманітних фестивалів у сфері графічного дизайну, серед них

«GOLD PENCIL» (Нью Йорк), «Графіс» (Нью Йорк), Гонконгське

міжнародне триєнале плакатів (HKIPT), «Золота бджола» (Москва), «4-й

блок» (Харків) та багато інших [http://www.tsushima-design.com/wordpress/wp-

content/uploads/2015/03/profile_e.pdf].
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АЙДЗУРІ-Е - друк аніліновим барвником синього кольору. Також

відома як техніка "АІ-е" або синя печатка. Гравюри друкувалися з кількох

дощок різними відтінками основного кольору. Поява і широке

розповсюдження цього типу гравюри Укійо-е в кінці періоду Токугава

пов'язано з виданням указу про обмеження розкоші.

АТЕНАСІ-БОКАС - техніка, при якій чорнило змішували з рідиною,

завдяки чому вони вільно розтікалися по всій поверхні картини. Часто

застосовувалася для зображення хмар і водної гладі, як, наприклад, в серії

гравюр Хіросіге "Сто знаменитих видів Едо".

БАРЕН - плоский круглий диск близько 10-12 см в діаметрі, обплетений

бамбуковими волокнами, за допомогою якого друкар, послідовно

накладаючи на кожен з вигравіруваних блоків чистий аркуш рисового паперу,

друкував гравюру вручну.

БЕНІГІРАЙ-Е - синя гравюра. Вид поліхромної друку без використання

червоного кольору. Основні фарби, що застосовуються в цій гравюрі, - синя,

сіра і фіолетова. Її поява пов'язана з виходом одного з указів Уряду в період

ери Ансей.

БЕНІДЗУРІ-Е - перші кольорові гравюри, надруковані у два кольори -

рожевим (бені) і зеленим (Аой).Техніка кольорового друку була винайдена

китайцем на ім'я Сісен і в Японії стала використовуватися з часів ери Енке

(1744-1748).

БЕНІ-Е - рожева гравюра. Тип гравюри укійо-е, розфарбованої від руки

пензлем, для якої замість охристой мінеральної фарби тан застосовувалася

рожева рослинна фарба бені з додаванням до неї жовтого, оливкового та

коричневого кольорів.

БЕРОАЙ - синій пігмент, отриманий з рослини індиго, ввезеного в

Японію із Заходу в кінці періоду Едо. Його називають «Берлінська лазур».

Бероай був особливо популярний в роки ери Бунсей (1818-1830) і ери ТЕМП
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(1830-1844). Яскравий приклад використання цієї фарби - серія гравюр

Хокусая "36 видів Фудзі".

БІДЖІНАГА (Bijinga,) - загальна назва для творів живопису та графіки,

що зображують жіночу красу в традиційному мистецтві Японії, наприклад - у

пресі з дерев'яних дошок художнього напрямку укійо-е, що був свого роду

попередником фотографії. Позначення бідзінга може використовуватися і для

сучасних засобів мистецтва, що представляють класичний образ прекрасної

японської жінки, як правило одягненої в кімоно. Практично всі майстри

укійо-е створювали картини в жанрі бідзінга, колишні однією з центральних

тем цього напряму японського мистецтва. У вузькому сенсі це жанр гравюри

укійо-е.

БОКАСІДЗУРІ - плавна, м'яка градація колірних відтінків і півтонів, що

досягається в процесі друку гравюри.

БУНДЗІНГА - живопис освічених людей, школа японської живопису

тушшю, напрямок в японській живопису, який сформувався в XVIII столітті

під впливом китайської Південної школи «Веньженьхуа» (картини

культурних людей).Японські художники бундзінга в основному приділяли

увагу традиційних жанрів китайського живопису - пейзаж, «квіти-птахи» і

«чотири благородних чоловіка» (слива, орхідея, хризантема і бамбук).

ДЗІЦУБУСІ - заповнена кольором гравюра. Техніка, за якої залишилися

білими ділянки зображення заповнюються кольоровими чорнилами.

Звичайно застосовуються жовтий, індиго і темно-червоний відтінки. Як

приклад використання жовтого кольору - гравюра Утамаро "Шиття".

Е (E) - символом «e» означається картина або гравюра в японській мові,

або просто "живопис".

ЕКО-НАГА-ЕБАН - картина особливо широкого горизонтального

формату.

ЕКО-ОБАН - різновид пейзажного формату Обан.

ЕКО-ТАНДЗАКУ-БАН - різновид пейзажного формату тандзаку-бан.

ЕКО-ХАДЗАМА-БАН - хадзама-бан, але горизонтальний.



407
ЕРА БАКУМАЦУ — (досл.: «кінець шьогунату», 1853-1869) останній

період правління шьогунів Токугава.

ІНЬ-ЯН - (кит. 陰 陽 , yin-yang) — основні поняття давньокитайської

натурфілософії, космічні полярні сили, що постійно переходять одна в одну

(жіноче — чоловіче, темне — світле, пасивне — активне).

ІТІМОНДЗІ-БОКАС - техніка друку, при якій верхня половина

зображення заштриховують тонкими виразними лініями-смугами. Хмари на

більшості гравюр Хіросіге виконані саме в цій техніці. Ітімондзі-Бокас

застосовується, головним чином, на першому етапі друку ксилографії.

ЙО-ГА - школа європейського живопису Японії де художники стали

наслідувати і брати техніки з західного стилю. Термін йо-га з'явився в період

Мейджі з метою відокремити роботи цього стилю від творів традиційного

японського стилю (ніхонга).

КАКЕМОНО - вертикальні свитки.

КАКЕМОНО-ЕБАН - назва, дана гравюрам портретного формату.

КАНО (Kano) - одна з найвідоміших мистецьких шкіл в японській

живопису. Школа була заснована художником Кано Масанобу (1434-1530),

сучасником Сессю і учнем майстра Сюбуна. Школа Кано формувалася з

художників, що належали до роду Кано. У період Адзуті-Момояма ця школа

досягає свого розквіту. Художники школи кано часто працювали з великими

формами, вони створювали картини природи, сцени птахів, рослин, води і

тварин на розсувні двері або екрани на тлі сусального золота. Найбільш

чудові з цих робіт зберігаються в замку Нидзе в Кіото.Майстри Кано відомі

також своїми чудовими розписами монохромними чорнилом по шовку. Для

їх робіт характерні комбінації з реальних предметів і тварин, які виступають

на першому плані картини, і з абстрактних, абсолютно абстрактних елементів

заднього плану, наприклад, хмар. Найбільшого розвитку в школі Кано

досягає вдосконалення зображених у китайському стилі неба, хмар, моря й

туману.
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КАРА-Е (Kara-e) - китайський мальовничий стиль. Приблизно до

десятого століття в японського живопису домінувало китайський напрям

кара-е, c поширенням буддизму разом з ним отримав поширення і цей стиль.

Китайський стиль, що переважали в IX столітті, був витіснений стилем

ямато-е, який спочатку вказував на японський характер тематики розписів на

відміну від стилю кара-е.

КАЧЬОГА—жанр квіти та птахи в японському мистецтві.

КІМЕДАСІ АБО КІМЕКОМІ - техніка друку багатокольорової

ксилографії, при якій готову гравюру щільно притискали лицьовою стороною

вниз до першої контурній друкованої дошці і посилено пропрасовують. В

результаті виявлялися безбарвні рельєфні лінії контурів, а віддруковані

колірні ділянки ставали опуклими, і таким чином досягався ефект рельєфної

картини. Цей спосіб часто використовували для зображення м'язів на руках

борців або округлого жіночого тіла. Харунобу і Бунте були великими

прихильниками техніки кімедасі.

КІРА-Е АБО КІРАКАКЕ - слюдяний друк. Техніка друку укійо-е з

використанням як пігменту слюдяного порошку, що додає зображенню

мерехтливий срібний фон. Для цього готували дві дошки, одну з яких

покривали основним кольором, тоді як іншу - клеєм або пастою. Потім,

слюдяний порошок посипали на вологий папір, а залишки струшували.

Техніка кору-е була популярна у Утамаро і Сяраку.

МАНГА – першопочатково- художні збірки Кацушіка Хокусай. «Манга»

була надрукована в 15 випусках, що виходили з 1814 по 1878 р Багато хто

називає її пра-мангою - прародителькою цілого художнього напряму в

японському мистецтві. Збірки Кацушіка Хокусай зробили також величезний

вплив на європейський імпресіонізм.

Російське видання - це перша повна і детально прокоментована

публікація «Манга». Подібних видань (по повноті ілюстрацій і коментарів) в

світі не існує.
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МЕЙС-Е - зображення знаменитих або прославлених красою місць.

Традиційний жанр японського мистецтва.

МЕЙШЬО – Жанр японського живопису, роботи якого зображали

відомі пейзажі. Були призначені для людей, що не мали змоги мандрувати

Японією, згодом почали використовуватись як туристичні брошури.

МОЦУКОЦУХО - друк без контуру. Техніка монохромного і

поліхромної друку гравюри, при якій навколо колірних ділянок не наносяться

контурні лінії.

МУСЯ-Е - станкові гравюри із зображеннями воїнів або бусі.

НАГАСАКІ-Е (Нагасакі-е) - старовинні японські кольорові дерев'яні

гравюри по дереву, які зображують іноземців, в основному голландців, їхні

кораблі або їх екзотичні тварини та подарунки. Нагасакі-е ще більш рідкісні,

ніж Йокогама-е.

НАМАДЗУ-Е— Естампи, присвячені наслідкам землетрусу.

НІСІКІ-Е - багатобарвна ксилографія. Парчеві, тобто багатобарвні

картини, які друкувалися з кількох дошок на найкращою за якістю, добре

вбирає фарбу папері Хосо, прикрашалися тисненням, золотим, срібним і

перламутровим порошком. Глибокі і м'які водяні фарби, покриваючи всю

поверхню листа, створювали ефект, подібний парчі, що й дало їм назву

"парчеві картини" або нісікі-е. Вони - подальший розвиток бенідзурі-е.

Введення нової техніки друку пояснюється поширенням в 2-й рік Мейва

(1765) вітальних гравюр "сурімоно" і календарів, які видавалися малими

тиражами, і придбати які могли далеко не всі, а лише вузьке коло

поціновувачів мистецтва. Поява і подальший розвиток нісікі-е пов'язують з

ім'ям видатного майстра Укійо-е Харунобу.

НІХОНГА - (Яп. 日 本 画 ; букв. «Японський живопис») – школа

живопису Японії кінця XIX - початку XXI століть, яка, переважно,

грунтується на традиційних японських художніх звичаях, техніках і

матеріалах. Незважаючи на те, що вона заснована на традиціях, які налічують
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понад тисячу років, цей термін був придуманий в період Мейджі, щоб

відрізняти традиційні картини від робіт в західному стилі, так званому йо-га

(яп.洋画).

НУНОМЕ-ДЗУРІ - тканинна друк. Техніка, за якої дошку обтягували

тонким як папір шовком або газової матерією, а потім притираються по

поверхні за допомогою жорсткого диска барена. У результаті структура

тканини віддруковувалися на дошці. Цей метод був дуже популярний серед

різьбярів гравюри в кінці періоду Токугава (1603-1867).

ОБАН - великий формат. Приблизний розмірі 39,5 х 26,8 см. Ообан

Особливо великий формат.

ОКУБІ-Е - тип великих погрудний портретів. Так звані "великі голови".

Яскравий приклад Окубі-е - Бідзіна-га Утамаро (перший ввів цей тип

гравюри в Укійо-е) і якуся-е Сяраку.

О-ТАНДЗАКУ-БАН - гравюра з поетичними рядками у форматі Обан.

ПЕРІОД ЕДО — період в японській історії який розпочався 1603 року

та тривав до 1868.

ПЕРІОД МЕЙДЖІ— період в історії Японії з 1868 по 1912 роки.

ПЕРІОД ТАЙШЬО— період в історії Японії з 1912 по 1926 роки.

ПЕРІОД ШЬОВА — період в історії Японії з 25 грудня 1926 по 7 січня

1989 роки.

САНСУЙГА (SANSUIGA) - пейзажного живопису, «картини гір і вод»,

один з трьох найголовніших жанрів живопису, поряд з дзімбуцуга (портретна

і жанрова живопис) і Качьога (картини квітів і птахів). Пейзажі сансуйга, що

несуть філософський зміст, японські художники стали малювати, тільки

починаючи з XV століття. Разом з дзен-буддизмом до Японії потрапила

китайська культура династій Сун і Юань, в тому числі і так ценимая

дзенських ченців китайська монохромна живопис тушшю. Перші художники-

пейзажисти використовували мотиви, запозичені у китайських художників-
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ченців і художників придворної академії живопису, зображуючи ідеалізовані

ліричні пейзажі.

СЕЙГАХАНА візерунок морські хвилі (青海波). Цей візерунок нагадує

безліч хвиль на безкрайніх морських просторах. Назва орнаменту походить

від однойменної мелодії старовинної музики гагаку: одяг з таким візерунком

надягають люди, які виконують танець під цю мелодію. У знаменитому

класичному романі, «Повісті про Гендзі», є епізод, в якому головний герой,

принц Гендзі, танцює цей танець.

СІКІСІ-БАН - традиційний формат щільного картону. Майже

квадратний формат. Розрізняють два стандартизованих розміру: великий і

маленький. Великий - приблизно 19,4 х17 см. Спочатку Сікіс

використовувалися для написання поетичних строф.

СОСАКУ-ХАНГА — (創作 版画 , "творчі принти") мистецький рух

Японії початку ХХ ст. Він підкреслював митця як єдиного творця,

мотивованого прагненням до самовираження, і обстоював принципи

мистецтва, які є "самостійно намальованими" (自画 jiga), "саморізаними" (自

刻 jikoku) та "самодрукованими" (自刷 джизурі).

СУЙБОКУГА (Suibokuga) - живопис тушшю, китайський стиль,

запозичений японськими художниками в XIV ст. Це мистецтво імпровізації,

інша назва - суми-е. Мистецтво виникло в Китаї близько 6000 років тому,

каліграфія дала розвиток живопису. Живопис тушшю є художньою формою,

якої властива висока ступінь свободи.

СУМІДЗУРІ-Е - ранні чорно-білі ксилографії, надруковані з однієї

дошки чорною фарбою суми, одержуваної з сажі та клею.

СУМІДЗУРІ-ХІССАЙ - чорно-білі гравюри сумідзурі, згодом тоновані

від руки.

СУМІ-Е (SUMI-E) - японський монохромний живопис тушшю, цей

напрямок виник в XIV столітті і був запозичений з Китаю. Слово сумі-е є

з'єднання двох японських слів, які в перекладі означають «туш» (суми) і
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«живопис» (е). Тобто сумі-е - це тип монохромного живопису, схожою на

акварель. Культивована у великих дзенських монастирях Камакура та Кіото,

суми-е дуже цінувалася дзенських художниками та їх заступниками.

Дзенських ченці-художники малювали тиндзю портрети, але до кінця XIV

століття монохромна пейзажний живопис стала основним і найбільш

шанованим в дзенських монастирях жанром образотворчого мистецтва. У

наші дні на Заході прийнято називати суми-е будь-яке зображення, написане

тушшю з використанням технічних прийомів роботи пензлем, традиційно

прийнятих в Азії.

СУРІМОНО - вітальні гравюри (листівеки). Зазвичай невеликі,

квадратного формату, вони друкувалися на дорогому і високоякісному папері.

Видавалися маленькими накладами для приватних замовників і були

предметами колекціонування.

СЬОДЗУРІ - перший етап виготовлення ксилографії, під час якого

гравером вирізувалася перша друкована форма, так звана ключова дошка. З

неї потім робилося кілька чорно-білих відбитків, на яких художник позначав

ієрогліфами задумані кольору. На першому етапі більше уваги приділялося

розфарбовуванні зображення, ніж якихось ознаках і предметів одягу, тому ці

відбитки сьодзурі вважаються найбільш цінними. Усі наступні етапи

називаються «атодзурі».

СЬОМЕН-ДЗУРІ – глянцевий друк. Також відома як «Цуя-дзурі». Всі

нісікі-е притираються з заднього боку зображення, але в даному випадку

притирання проводиться з лицьового боку гравюри. Таким чином,

використовується для цього дошка стає як би дзеркальним відображенням

друкованого блоку, який притирають при звичайному друкуванні. Після того,

як процес кольорового друку повністю завершений, поверхня гравюри

відшліфовується до блиску за допомогою бамбукового диска барена або

чашечки для саке.
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ТАНДЗАКУ-БАН - друкований формат. Вертикальні листи на кшталт

вузьких смуг паперу, на яких писали вірші. Розмір такого формату -

приблизно 44х7, 6 см.

ТАН-Е - гравюри, розмальовані від руки охристой мінеральної фарбою

«тан». Так як охра (тан) була найпоширенішим і найбільш часто

використовуваних пігментом, вона і дала назву цьому типу гравюри. Іноді до

охре додавали оливковий і приглушений жовтий тони.

ТЮБУ - середній формат гравюри.Розмір 29,3 х 19 см.

Тю-тандзаку-бан - ксилографія середнього формату з рядами поетичних

рядків.

УКІ-Е - перспективний друк. Вид гравюри укійо-е, в якій застосовувався

запозичений із Заходу прийом перспективи. У перспективі зображували

інтер'єри театрів, кімнат, а пізніше і пейзажі. Першим, хто почав

використовувати цю техніку, був Окумура Масанобу. Потім її удосконалив

Тоехару.

УКІЙО-Е (Ukiyo-e) - картини «тлінного світу». Особливий напрямок в

японському живописі, представлений кольоровою гравюрою на дереві.

Формується в XVII столітті, в епоху Токугава. Спочатку слово Укійо

означало одне з буддійських понять і перекладається як «тлінний і

швидкоплинний світ». У XVII столітті воно вже стало позначати сучасний

суєтний світ, світ любові й насолод. Слово «е» означає «картина,

зображення». Тому назва мистецтва «укійо-е» говорить про те, що воно

відображає повсякденне, сучасне життя періоду Токугава. У процесі

створення ксилографії брали участь художник, різьбяр і друкар. Для

багатокольорових гравюр часом виготовляли понад тридцяти друкованих

форм. Пігменти наносили пензлем або кінчиком пальця. Картини

друкувалися японської м'якою, вбирає вологу папері, а потім

відшліфовувалися при допомоги бамбукового диска барена. У японців було

кілька жанрів гравюри укійо-е - біджінага (зображення красунь), якуся-е
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(портрети акторів театру), сюнга (еротичні картинки), муся-е (зображення

самураїв), фукега (пейзаж) і качьога - квіти і птахи.

УРУСІ-Е - лакові картини. Техніка друку, при якій на найпомітніші

частині гравюри наносили японський лак - урусі. Іноді лаком покривалися

світлі площині гравюри, що надавало листами особливий блиск і схожість з

виробами з лаку. Але частіше той же ефект отримували шляхом змішування

чорної фарби (суми) з густим клеєм.

УТІВА-ЕБАН - картини у вигляді круглих віял. Гравюра, на якій контур

круглого віяла утворює свого роду обрамлення для зображення.

ФУКЕЙГА— пейзажний жанр в японському мистецтві.

ФУКІБОКАСІ - техніка друку напівфарбованної (підфарбованої)

ксилографії. Такий тип гравюри створюється спочатку шляхом протирання

потрібної частини друкованої дошки за допомогою шматочка матерії,

попередньо змоченого у воді. Потім ця зволожена поверхню злегка

підцвічується пензлем від руки.

ХАДЗАМА-БАН - портретний формат. Розмір - приблизно 33 х 23 см.

ХАЙКУ - традиційний жанр японської поезії; неримований вірш, що

складається із трьох рядків: у першому – 5 складів, у другому – 7, у

третьому – 5.

ХАНГА (HANGA) - Південна школа живопису. Це школа японської

живопису тушшю, напрямок в японській живопису, що сформувалося у

XVIII столітті під впливом китайської Південної школи «Веньженьхуа»

(картини культурних людей). Художниками цього напрямку по-новому

осмислені цілі і завдання мистецтва, усвідомлена цінність особистості

художника, що знайшло відображення у формуванні способу життя

художника, або «знаменитості», «інтелектуала»,як часто називали адептів

Південної школи. Художниками цієї школи були вчені-конфуціанці. Їх

творчість відрізнялося широким діапазоном тем і прийомів. Вони привнесли

в живопис поетичну безпосередність, оригінальність бачення і трактування

пейзажів. В основному вони писали тушшю монохромні картини в
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китайському стилі і звичайно доповнювали їх китайськими віршами,

написаними каліграфічно. Народження китайської Південної школи в Японії

пов'язано з приїздом китайських художників у Нагасакі близько 1720 року.

Дивись також бундзінга.

ХАНГИ - друкована дошка. Зазвичай використовувалася деревина

вишні, іноді груші або самшиту. Рисунок, зроблений художником на тонкій,

прозорому папері, гравер наклеював лицьовою стороною на дошку

поздовжнього розпилу й вирізав першу друковану форму.

ХАСІРА-Е - гравюра довгого і вузького формату, наклеюється на стовпи.

Розмір - приблизно 70 х 20 см. Для хасіра-е зазвичай використовували

спеціальну щільний папір.

ХОСОБАН - вузький формат. Розмір - приблизно 30-35,5 х 15,5 см.

ШІН-ХАНГА (Shin-hanga) буквально перекладається як нова графіка.

Цей напрямок в японському мистецтві характеризується оновленням

традиційної японської гравюри. Тимчасові рамки шін-ханга можна позначити

з 1915 по 1962. Розвиток шін-ханга призвело до Реннесанса традиційного

мистецтва укійо-е (Ukiyo-e).Напрямок шін-ханга поєднало елементи

запозичені з Заходу і технічні прийоми японської гравюри. Замість

бездумного копіювання західного мистецтва художники шін-ханга

фокусувалися на традиційному зображенні пейзажів, красивих жінок і

портретів акторів. Натхненні французькими імпресіоністами, художники

шін-ханга також взяли ефекти світла й тіні а також вираження особистих

емоцій. В результаті вийшов синтез чудової графіки і оновленого стилю.

ШЬОГУН - (Яп.将軍 се: гун) - в японській історії так називалися люди,

які управляли (на відміну від імператорського двору в Кіото) Японією більшу

частину часу з 1192 року до періоду Мейджі, що почався в 1868 році. Уряд

шьогуна називався бакуфу (幕府) (слово бакуфу означає «наметовий табір» в

сенсі місця розташування полководця). Державний лад, при якому верховна

влада належала шьогуну, позначається як шьогунат.
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ШЮНГА (Shunga) - весняні картини, один з напрямків японської

ксилографії, що зображує еротичні сцени. Гравюри на цю тему набули

великої популярності в кінці XVIII - початку XIX століття. Як правило,

подібні гравюри видавалися анонімно, художники не ризикували їх

підписувати. У Японії сюнга офіційно заборонена вже близько півтора

століття.

ЯКУСЯ-Е - жанр японської гравюри напрями укійо-е, відображає життя

акторів театру Кабукі. Виник в кінці 17 століття як оформлення плаката,

афіші, театральної програми. Ранні твори якуся-е, виконані в техніці

ксилографії з яскравою підфарбовування відбитків, створювали героїчний

образ актора - виконавця гостродраматичних ролей, залучали захоплюючої

стрімкістю дії і розкішшю театральних одягу. Потім з'являються ліричні

сцени, портрети акторів у процесі роботи, в артистичній вбиральні.

ЯМАТО-Е (Yamato-e) - школа японського живопису, що склалася в XI -

XII століттях при імператорській Академії мистецтв .Японські художники

звільнялися від сильного китайського впливу, замість прокитайського стилю

кара-е стали з'являтися світські за тематикою картини в японському стилі.

Для майстрів ямато-е характерні яскраві силуетні зображення, горизонтальні

сувої, що ілюструють аристократичні романи, повісті, в яких живопис

перемежовується з каліграфією. Розквіт ямато-е настав у 12-14 століттях,

з'явилося багато видатних за технікою виконання творів чисто світського

живопису, включаючи портретну. Багато художники-професіонали

створювали картини тільки на світські теми, такі картини зображували і на

складних ширмах і седзі. Пізніше багато характерні риси майстрів цієї школи

(орнаментальні форми хмар, прийоми паралельної перспективи) увійшли

складовими елементами у твори шкіл кано і укійо-е (Ukiyo-e).
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